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1. Загальні методичні вказівки
Під час проведення самостійної роботи курсанти повинні
використовуючи матеріали лекції, навчально-методичної літератури засвоїти
основні положення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування
отримання курсантами необхідних знань в області використання сучасних
методів об’єктно-орієнтованного програмування для моделювання, розробки
і налагодження програмних засобів комп’ютерних систем управління. На
проведення самостійної роботи курсантам відводиться 44 учбові години.

Тема № 1 Основні поняття об’єктноорієнтованого програмування

Семестр № 5
8
2
2

4

Тема № 2 Основи уніфікованої мови
моделювання UML

8

2

Тема № 3 Основи моделювання
поведінки системи в UML

16

4

Тема № 4 Моделювання класів в
UML

12

4

Тема № 5 Моделювання взаємодії та
поведінки об’єктів в UML

14

4

Тема № 6 Проектування архітектури
програмної системи в UML

8

2

Тема № 7 Введення до платформи
Microsoft Net та мови C#.

12

2

4

Тема № 8 Реалізація головних
концепцій об‘єктно-орієнтованого
програмування у мові C#

12

2

2

2
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Всього за семестр № 5:
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Конспект лекцій
Література
Основна [4-6];
додаткова [7-8]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [3]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [4 – 6];
додаткова [7-11]
Конспект лекцій
Література
Основна [4 – 6];
додаткова [7-13]

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Аудито
рна
контро
льна
робота

Самост
ійна
контро
льна
робота

Залік

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1: Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування
Навчальна мета заняття: Отримати практичні навички роботи з рядками на
мові С++.
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу 4 години
Навчальні питання:
1. Вивчити правила створення та оброблення рядків символів на прикладі
програм. Перевірити роботу наведених програм.
2. Освоєння основних принципів розподілу пам’яті під символьні рядки.
3. Використанням символьних рядків в програмах.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
У С/С++ рядок символів розглядають як звичайний масив символів, в
якому останнім йдесимвол закінчення рядка ‘\0’ . При цьому довжина масиву
визначається на одиницю більше ніж довжина реального рядка.
Функції оброблення рядків описано у модулі string.h.
Слід зазначити, що рядок можна розглядати як єдине ціле, а можна
використовувати як звичайний масив символів. У останньому випадку
необхідно враховувати, що будь - який рядок має завершуватися нульовим
символом. Усі функції модуля string.h ураховують останній нульовий
символ рядка автоматично.
Наприклад. Необхідно ввести послідовність рядків довільної довжини і
вивести їх на екран.
#include<iostream.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>//містить прототипи функцій clrscr() і getch()
#include<process.h>//містить прототип функції exit()
void main()
{ clrscr();
char* str_temp=new char[255]; /* визначаємо буферний рядок, який може
містити максимальну кількість символів
*/
char** m_str;
int i,j,n;
cout<<"\n Уведіть кількість рядків ";
cin>>n;
m_str=new char*[n]; /* розподіляємо пам'ять під зберігання адреси кожного
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рядка, що вводять. Якщо оператор new повертає як адресу NULL, то
повідомляємо користувача про помилку і припиняємо роботу функції main()
*/
if(!m_str){ cerr<<"\n Помилка під час розподілу пам’яті";
exit(1);}
cin.ignore(); /* функція-член класу cin, яка ігнорує за умовчанням код
символа “Enter”, який було натиснуто під час уведення кількості рядків.
Функція має два параметри (int, char) – кількість символів ігнорування і
символ, який стоїть у кінці цієї послідовності */
for(i=0;i<n;i++)
{ cout<<"\n Уведіть "<<i+1<<"-ий рядок ";
cin.getline(str_temp,255); /* функція-член класу cin, яка дозволяє
занести
символи з вхідного потоку до змінної str_temp. Другий параметр визначає
максимальну довжину рядка.*/
m_str[i]=new char[strlen(str_temp)+1]; /* розподіляємо пам'ять під зберігання
рядка, що вводиться за допомогою буферного рядка. Оскільки функція
strlen() визначає довжину рядка без урахування символа нуля, то додаємо 1
до реального значення довжини рядка, резервуючи місце для символа
завершення рядка */
if(!m_str[i]){ cerr<<"\n Помилка під час розподілу пам’яті ";
exit(1);}
strcpy(m_str[i],str_temp);}
delete[] str_temp; // звільняємо пам’ять, яку було зайнято буферним рядком
cout<<"\n Масив рядків, який введено\n";
for(i=0;i<n;i++)
{ cout<<m_str[i]<<endl; //виводимо рядок на екран
delete[] m_str[i];} /* звільняємо пам’ять, яка була зайнята під рядок, що
виведено на екран */.
delete[] m_str; /*звільняємо пам’ять, яку було зарезервовано під зберігання
масиву адрес рядків */
getch();
}
Завдання
1. Вивчити правила створення та оброблення рядків символів на прикладі
програм. Перевірити роботу наведених програм.
2. Пояснити основні принципи розподілу пам’яті під символьні рядки.
Визначити відмінність символьного рядка від звичайного масиву.
3. Написати програму, що дозволяє розв’язати поставлену в
індивідуальному завданні задачу з використанням символьних рядків.
Приклад виконання
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Постановлення задачі. Задано символьний рядок, який може містити
однакові слова, розділені пропусками. Необхідно сформувати новий рядок,
який буде містити слова вихідного рядка без їх повторень.
Для розв’язання цієї задачі використаємо стандартні функції модуля
string.h:
strtok((char* p,char separator) – під час першого виклику відділяє з рядка,
адресу якого містить покажчик p, підрядок, який обмежено справа символом
separator.
Для подальшого відокремлення наступних слів у тому самому рядку
необхідно перший параметр указувати нульовим (NULL);
strcpy(char* s1,char* s2) – дозволяє скопіювати значення рядка s2 у рядок s1;
strcat(char* s1,char*s2) – дозволяє приєднати до рядка s1 рядок s2. При цьому
символ закінчення рядка s1 - “\0” ігнорується і замінюється початковим
символом рядка s2;
strstr(char* s1,char* s2) – перевіряє входження рядка s2 у рядок s1. Якщо таке
входження є, функція повертає адресу того символа рядка, з якого
починається входження, у протилежному випадку повертає нульове
значення.
Розв’язання поставленої задачі містить декілька етапів: визначення
вихідного та результуючого рядків, завдання значень вихідного рядка,
відокремлення слова у заданому рядку, перевірка його наявності у
результуючому рядку, а також додання знайденого слова у результат у разі
необхідності.
1. Приклад визначення рядків:
char inp[80], //вихідний рядок
rez[80]=" ", //рядок - результат
p1[80];
//допоміжний рядок
2. Приклад уведення значень вихідного рядка:
cout<<"\nInput string\n";
cin.getline(inp,80);
3. Приклад відокремлення слів у заданому рядку
char *p; /*за допомогою покажчика p здійснюватиметься перехід за
елементами рядка */
int k=1; /*прапорець, який дозволить відрізнити перший та подальші
виклики функції strtok */
do
{p = strtok((k?inp:NULL), " ");
/*відділити слово вихідного рядка inp, його адресу занести у покажчик p.
Першим параметром функції strtok стоїть умовний оператор ?:. Оскільки
спочатку k=1, результатом дії умовного оператора буде inp, що
відповідатиме першому виклику функції, */
k=0;
/*після першого виклику k змінює значення на 0, результатом дії умовного
оператора як параметра функції буде NULL, що відповідатиме всім
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наступним викликам цієї функції. Таким чином здійснюватиметься перехід
по всьому рядку inp */
if (p) cout<<endl<<p;//вивести на екран відокремлене слово, яке саме по
// собі є рядком
}while(p); /*виконувати, поки покажчик не нульовий, тобто поки рядок
містить хоча б одне слово */
4. Приклад перевірки наявності слова у рядку результату. Поставлену
задачу можна розв’язувати декількома способами, але слід враховувати,
що, виходячи, з умов послідовності однакових символів, слова які мають
різну довжину також вважаються і різними словами. Наприклад, слова
«ААА» і «АА» є різними, оскільки мають різну довжину. Щоб відрізнити
такі слова можна визначати їх довжину, а можна з обох боків додати
сигнальні символи, наприклад пропуски.
if (p) //якщо покажчик pне нульовий
{ cout<<endl<<p;
strcpy(p1," ");//починаємо формувати слово, обмежене пропусками
strcat(p1,p); /*додаємо до допоміжного рядка відокремлене функцією
strtok слово з початковою адресою p*/
strcat(p1," ");//додаємо на при кінці слова p1 пропуск
if(!strstr(rez,p1)) //якщо слово p1не входить в рядок результату rez
{strcat(rez,p); //додати до рядка результату відокремлене слово з
//адресою p
strcat(rez," ");//додати в кінці рядка результату пропуск для
//відокремлення доданих слів
}
}
Необхідність додавання пропусків на етапі перевірки наявності
відокремленого слова в рядку результату викликана дією функції strstr.
Наприклад, задано рядок «чсм чс см». Першим до рядка результату буде
занесено слово «чсм». В заданому рядку всі слова різні й всі мають бути
занесені в результат, але слово «чс» міститься в слові «чсм». В цьому
випадку функція поверне ненульовий результат і слово «чс» не буде
враховано, так само, як не буде враховано і слово «см». Якщо для
перевірки входження всі слова рядка обмежити пропусками, то матимемо:
« чсм », « чс », « см ». Це вже зовсім різні послідовності символів, і жодна
з них цілком не містить іншої. Саме з цією метою в наведеному фрагменті
програми використано допоміжний рядок p1
5. Загальний текст програми, що дозволяє розв’язати поставлену задачу.
#include <string.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ char inp[80],rez[80]=" ",p1[80];
char *p;
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cout<<"\nInput string\n";
cin.getline(inp,80);
int k=1;
do
{p = strtok((k?inp:NULL), " ");
k=0;
if (p)
{ cout<<endl<<p;
strcpy(p1," ");
strcat(p1,p);
strcat(p1," ");
if(!strstr(rez,p1)) {strcat(rez,p);
strcat(rez," ");}
}
}while(p);
cout<<endl<<"rez ="<<rez;
getch();
}
Варіанти завдань
1. Видалити зайві пропуски у введеному рядку символів.
2. Порахувати частоту появи букв в рядку, якщо вважати рівними букви у
верхньому і нижньому регістрах.
3. У рядку слів всі слова, що складаються з чотирьох букв, видалити, а
слова, що складаються з п'яти букв, замінити словом “комп’ютер”.
4. Ввести рядок символів і перетворити, якщо можна, на число типу int або
float за наступним правилом: рядок “123.45” перетвориться на число
123.45; рядок 123 - в число 123.
5. Задано масив рядків, що складаються з трьох символів. Відсортувати
рядки за першою буквою у спадному порядку.
6. Вводити масив рядків, довжина яких не більше певного числа. Знайти
рядок найменшої довжини і вирівняти всі рядки до
довжини
найменшого рядка.
7. Уводять рядок символів. Символи, які оточені пропусками, називаються
словами. Необхідно знайти в рядку слова, які починаються з однієї і тієї
ж самої букви, і поміняти їх місцями.
8. Вводять рядок слів (слово - рядок символів, які оточені пропусками).
Відсортувати слова за першою буквою.
9. Вводять рядок символів, в якому можуть бути символи верхнього і
нижнього регістрів. Необхідно символи верхнього регістра замінити
символом " * ".
10. Вводять масив рядків символів. Необхідно знайти рядок найбільшої
довжини і збільшити всю решту рядків в масиві до довжини
найбільшого рядка, використовуючи символ " ! ".
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11. У рядку слів з букв латинського алфавіту знайти слова, в яких немає
букв, що повторюються.
12. У рядку слів з букв латинського алфавіту знайти слова, в яких перша
буква слова входить ще хоча б раз.
13. У рядку слів з букв латинського алфавіту знайти найкоротше
симетричне слово.
14. Уводять рядок символів, серед яких є хоча б один символ " : ".
Необхідно записати в зворотному порядку символи, які зустрінуться до
першого " : " і підрахувати кількість символів між символами " :", якщо
таких декілька.
15. Уводять рядок слів (слово - рядок символів, які оточено пропусками).
Необхідно знайти слова, що складаються тільки з букв і лише з цифр.
16. Уводять масив рядків довільної довжини (не більше заданого числа).
Необхідно відсортувати слова в неспадному порядку за останнім
символом в рядках і за довжиною рядків.
17. Використовуючи послідовність рядків (кожний рядок – деяке число в
двійковій системі числення), скласти рядок з чисел десяткової системи
числення (і-е число відповідає і-му рядку початкової послідовності).
18. Написати рекурсивну функцію визначення довжини рядка.
19. Задано словник слів. Необхідно визначити, чи можна у введеній
послідовності символів виділити слова із словника.
20. У вигляді рядка символів задано арифметичний вираз. Обчислити його,
задавши значення відповідних змінних.
21. Написати функції додавання підрядка і видалення підрядка в будь-якому
вказаному місці заданого рядка.
22. Задано словник-перекладач у вигляді двовимірного масиву рядків.
Написати програму, що дозволяє одержати переклад уведеного рядка.
23. Скласти програму, яка підраховує частоту повторення двобуквених
поєднань в заданому тексті. Вивести тільки ті з них, частота повторення
яких не менше ніж 10%.
24. Задано масив рядків довільної довжини. Визначити, чи єсиметричною
матриця символів, побудованих з рядків.
25. Написати програму “демовірус”: уводять рядок символів, з середини
рядка букви починають “падати вниз” - спочатку одна, потім дві й т.д.
При цьому рядок, поступово стискаючись, в кінці зовсім зникає.
Література
1. Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник/ Є.П.
Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат.
– Х. ТОВ «Команія СМІТ», 2005. – 320 с. ( с. 106-131).
2. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого
уровня. / Т. А. Павловская - СПб. : Питер, 2006. - 461 с. : ил. (c.91-93)/
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Тема № 2: Основи уніфікованої мови моделювання UML
Навчальна мета заняття: Освоїти архітектурний базис UML.
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу 4 години
Навчальні питання:
1. Освоїти основні сутності UML, їх визначення і графічне позначення.
2. Вивчити типи відношень UML.
3. Вивчити призначення основних типів діаграм UML.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Архітектурний базис UML визначає базові поняття, якими оперує мова:
сутності, відношення та діаграми.
Сутності – це певні абстракції, які є базовими елементами моделей. В
UML є чотири типи сутностей: структурні (актори, класи, інтерфейси,
компоненти, вузли), поведінки (преценденти, діяльності, стани і
повідомлення), групування та анотаційні.
Структурні сутності – це статичні поняття, які відповідають
концептуальним, логічним чи фізичним елементам системи. Структурні
сутності, зазвичай, позначають іменниками. Розрізняють п’ять головних
структурних сутностей: актори, класи, інтерфейси, компоненти, вузли.
Кожна з сутностей може мати свої підвиди.
Актор (Actor) – це суб’єкт, який перебуває поза системою, що
моделюється, і безпосередньо з нею взаємодіє.
Клас (Class) – це сукупність однотипних сутностей предметної області
(об’єктів) зі спільними атрибутами, операціями, відношеннями та
семантикою.
Об’єкти (Objects) – це екземпляри класів з конкретними значеннями
атрибутів.
Інтерфейс (Interface) – це сукупність операцій, що формують деякий
сервіс, який надає клас чи компонент. Інтерфейс лише декларує операції, а
реалізація операцій покладається на клас або компонент, який підтримує цей
інтерфейс.
Компонент (Component) – це фізично заміщувана частина системи, яка
відповідає певному набору інтерфейсів і/або забезпечує реалізацію іншого
набору інтерфейсів. Компоненти фізично існують під час виконання
програми. В означенні компонента цілковито викладено його семантику:
• компонент має фізичну природу – він існує в реальному світі бітів, а не
у світі концепцій;
• компонент заміщуваний – замість одного компонента можна
підставити інший, якщо він відповідає тому ж самому набору інтерфейсів;
• компонент – це частина системи.
Можна виокремити три групи компонентів:
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1. Компоненти розгортання (Deployment components): динамічно
під’єднувані бібліотеки (DLL) і програми виконання (ЕХЕ).
2. Компоненти – робочі продукти (Work product components): файли з
вихідними текстами програм чи даними; бази даних або таблиці баз даних;
документи; виконавчі модулі із закритими механізмами комунікації тощо.
3. Компоненти виконання (Ехесution components) – наслідок роботи
системи (прикладом є об’єкт СОМ+, екземпляр якого створюється з DLL).
Вузол (Node) – це фізичний елемент системи, який існує під час
виконання програми і представляє обчислювальний ресурс.
Вузол володіє певним обсягом пам’яті і, можливо, процесором.
Вузли надають засоби фізичного розгортання компонентів.
Найпоширеніший приклад використання вузлів – це моделювання
процесорів і пристроїв, які утворюють топологію автономної, вбудованої,
клієнт-серверної чи розподіленої комп’ютерної системи.
Сутності групування – пакети (packages) можуть містити структурні
сутності, сутності поведінки та інші сутності групування. На відміну від
компонентів, які реально існують під час роботи програми, пакети мають
чисто концептуальний характер (існують тільки під час процесу розробки).
Анотаційна сутність – це коментар для пояснення чи зауваження до
будь-якого елемента моделі.
Відношення
Відношення – це відображення семантичного зв’язку між сутностями. У
мові UML визначено чотири основні типи відношення: залежності, асоціації,
узагальнення та реалізації.
Залежність (dependency) – це відношення використання, за якого зміна
однієї сутності (незалежної) може вплинути на іншу сутність, яка її
використовує, причому зворотне використання, зазвичай, неприпустиме. Для
зображення залежності використовують пунктирну лінію зі стрілкою,
спрямованою у бік незалежної сутності.
Найчастіше залежності використовують під час моделювання класів,
щоб відобразити у сигнатурі операції той факт, що один клас використовує
інший клас (незалежну сутність) аргументом.
Асоціація (assocіatіon) – це структурне відношення, що описує множину
зв’язків (з’єднань) між об’єктами. Різновид асоціації – агрегування
(aggregatіon) – це структурне відношення між цілим і його частинами.
Узагальнення (generalіzatіon) – це відношення типу “спеціалізація/узагальнення”, за якого об’єкт спеціалізованого елемента (нащадок)
може бути підставлений замість об’єкта узагальненого елемента (батька,
предка), проте не навпаки. За принципом об’єктно-орієнтованого
програмування, нащадок (chіld) успадковує структуру і поведінку свого
предка (parent).
Найчастіше узагальнення використовують при моделюванні класів. Клас
може мати одного (Single inheritance) або декілька предків (Multiple
inheritance), чи не мати їх зовсім. Клас, у якого немає предків, а є нащадки,
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називають базовим (або кореневим). Клас, у якого немає нащадків,
називають листковим.
Узагальнення використовують також з метою відображення
наслідування між класами та інтерфейсами або з метою відображення
наслідування між пакетами тощо.
Реалізація (realіzatіon) – це відношення між класифікаторами, за якого
один класифікатор визначає зобов’язання, а інший гарантує їхнє виконання.
Відношення реалізації трапляються у двох випадках:
• між інтерфейсами і класами/компонентами, що їх реалізують;
• між прецедентами і коопераціями, що їх реалізують.
Діаграми UML
Діаграма UML – це графічне зображення елементів cистеми у формі
зв’язаного графа з вершинами (сутностями) і ребрами (відношеннями).
Діаграми можуть містити будь-яку комбінацію сутностей, однак у практиці
моделювання застосовують порівняно невелику кількість типових
комбінацій, а саме:
• Діаграми класів (class dіagram) – зображають класи, інтерфейси,
об’єкти і кооперації, а також відношення між ними. Ці діаграми
відображають статичні аспекти системи.
• Діаграми об’єктів (object dіagram) – зображають об’єкти і відношення
між ними. Це статичні знімки екземплярів сутностей, зображених на
діаграмах класів.
• Діаграми прецедентів (use case dіagram) – зображають прецеденти й
акторів, а також відношення між ними. Ці діаграми відображають статичні
аспекти системи.
• Діаграми взаємодії – зображають об’єкти та повідомлення, яки-ми
об’єкти можуть обмінюватися. Зазвичай, розглядають два часткові випадки
таких діаграм: діаграми послідовностей (sequence dіagram), що відображають
часову упорядкованість пові-домлень, і діаграми кооперації (collaboratіon
dіagram), на яких зображають структурну організацію об’єктів, що
обмінюються повідомленнями. Ці типи діаграм є ізоморфними. Діаграми
взаємодії відображають динамічні аспекти системи.
• Діаграми станів (statechart dіagram) – зображають автомат, що налічує
стани, переходи, події і види дій. Ці діаграми відображають динамічні
аспекти системи.
• Діаграми діяльностей (actіvіty dіagram) – це окремий випадок діаграми
станів (на діаграмі зображають переходи потоку керування від одного виду
діяльності до іншого усередині системи).
• Діаграми компонентів (component dіagram) – зображають сукупність
компонентів та існуючі між ними залежності. Ці діаграми відображають
статичні аспекти системи.
• Діаграми розміщення (deployment dіagram) – зображають конфігурацію
вузлів системи і розміщених у них компонентів. Ці діаграми відображають
статичні аспекти системи. Вони зв’язані з діаграмами компонентів, оскільки
у вузлі розміщують один чи декілька компонентів.
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Програмна система (або деяка інша система) – це сутність аналізу та
проектування, яку розглядають з різних позицій за допомогою моделей, які
відображають діаграмами. Діаграма – графічна проекція елементів системи.
Один елемент можна зображати на різних діаграмах. Кожна діаграма
відображатиме одне з можливих представлень елементів системи.
Завдання
1. Вивчити основні сутності UML, їх визначення, навести в звіті їх
графічне позначення.
2. Вивчити типи відношень UML.навести в звіті їх графічне позначення.
3. Навести приклад однієї з діаграм UML.
Література
1. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование.
Пер. с англ. - М., ДМК Пресс, 2001. 176 с (с. 26,29, 47-48,168-170)
2. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с (с.
9-16, 220-233)
3. Скотт К., Фаулер М. UML. Основы- СПб: "Символ-Плюс", 2002. - 192
с. (с. 21-34).
Тема № 3: Основи моделювання поведінки системи в UML
Навчальна мета заняття: Освоїти застосування діаграм діяльності UML.
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу - 8 годин.
Навчальні питання:
1. Освоїти графічну нотацію діаграм діяльності UML.
2. Побудувати діаграми діяльності для інформаційної системи згідно з
завданням в середовищі Rational Rose.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Діаграми діяльності (activity diagrams) відображають послідовність дій, що
виконується в процесі реалізації певного варіанта використання або
функціонування системи в цілому. Діаграми діяльності є аналогом блоксхеми будь-якого алгоритму. Вони відображаються у вигляді орієнтованого
графу, вершинами якого є дії, а ребрами – переходи між діями.
Діяльність (activity) є частковим випадком стану (state) без назви, який має
одну вхідну подію (OnEntry action). Для кожної діяльності назва складається
з дієслова та декількох пояснюючих слів, наприклад «Розрахувати заробітну
платню» чи «Перевірити результати запиту». Графічне зображення
діяльності «Перекласти слово» подано на рис. 3.1
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Рис. 3.1. Графічне представлення елементу Activity на діаграмі діяльності
Події (events) на переходах діаграми діяльності не задаються, оскільки
вважається, що перехід від однієї дії до іншої здійснюється безумовно.
Гранична умова (guard condition) використовується лише для визначення дії,
до якої переходить керування у випадку неоднозначності (рис. 3.2).
Тобто, якщо з даної вершини на діаграмі діяльності можна перейти до
декількох інших вершин для всіх переходів необхідно визначити граничну
умову. Характеристика дії (action) для переходу також не має сенсу, оскільки
всі дії на цій діаграмі представлені вершинами графу.

Рис. 3.2 Фрагмент діаграми діяльності для процесу авторизації
Для діаграми діяльності характерними є наступні спеціальні стани:
1. Початковий стан.
2. Кінцевий стан.
3. Стан прийняття рішення – стан, в якому здійснюється прийняття
рішення про перенаправлення потоку управління до одного зі станів,
пов’язаних із даним станом.
4. Стан синхронізації – стан, в якому здійснюється розділення загального
потоку управління на декілька гілок (чи навпаки, декілька гілок поєднуються
в єдиний поток).
Спеціальні стани прийняття рішення та синхронізації представлені на рис.
3.3а та 3.3б відповідно.

Рис. 3.3. Графічне представлення спеціальних станів діаграми діяльності
Розглянемо застосування спеціальних станів на конкретному прикладі
(варіант використання «Перекласти слово» для електронного словника).
На рис. 3.4 показано повний вигляд діаграми діяльності. На початковому
етапі перекладу обирається словник, користувач вводить слово та система
робить його переклад, далі з використанням стану прийняття рішення
14

визначається чи обрані додаткові опції перекладу. У випадку, якщо опцій не
обрано, система переходить до показу результату перекладу. В іншому
випадку, поток керування розподіляється на дві гілки, кожна з яких виконує
певну дію (отримати транскрипцію слова та список синонімів відповідно).
Після закінчення виконання обох операцій дві гілки поєднуються в єдиний
потік і здійснюється показ результату. Потім визначається чи потрібен друк
для отриманої інформації, і у випадку необхідності вона друкується.Також
діаграми діяльності використовуються для відображення послідовності дій
при моделюванні бізнес-процесів. При цьому використовується додатковий
елемент діаграми, який має назву swimlane. Swimlane в дослівному перекладі
означає дорожка плавального басейну (за аналогією з графічним
відображенням). В якості swimlanes на діаграмі можуть виступати фізичні
особи, групи осіб, відділи підприємства, чи навіть окремі організації.
Розглянемо діаграму діяльності зі swimlanes для спрощеного варіанта бізнеспроцесу «Розробка програмного забезпечення» (рис. 3.5)

Рис. 3.4 Діаграма діяльності для перекладу слова електронним словником
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В якості swimlanes в даній діаграмі виступають наступні особи (групи
осіб):
1) аналітик, який розробляє вимоги до проекту;
2) керівник проекту, який складає план виконання робіт;
3) системний інженер, що проектує систему;
4) група розробників, які створюють програмний код;
5) група тестувальників, які формують варіанти тестування та тестують
створену систему;
6) група впровадження, яка поставляє систему кінцевому користувачу та
здійснює підтримку.

Рис. 3.5 Використання діаграми діяльності для відображення бізнес-процесів
Завдання
Побудувати 3 діаграми діяльності для окремих варіантів використання
системи, яка вказана в завданні до лабораторної роботи №1.
Література
1. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование.
Пер. с англ. - М., ДМК Пресс, 2001. 176 с (с. 38-45)
2. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с (с.
246-257)
3. Скотт К., Фаулер М. UML. Основы- СПб: "Символ-Плюс", 2002. - 192
с. (с. 37-46).
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Тема № 4 Моделювання класів в UML
Навчальна мета заняття: Освоїти застосування відношень узагальнення
та залежності між класами при моделюванні програмних систем.
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу - 6 годин.
Навчальні питання:
1. Узагальнення та залежності між класами.
2. Відношення успадкування. Суперкласи.
3. Абстрактний клас. Залежності між класами.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Узагальнення (generalіzatіon) – це відношення між двома сутностями,
одна з яких є частковим (або спеціалізованим) випадком іншої. Відношення
узагальнення передбачає виконання принципу підстановки:
якщо сутність А – загальне (або батько – parent, предок) є узагальненням
сутності В – часткове (або дитина – chіld, нащадок), то В може бути
підставлене замість А.
Графічно
відношення
узагальнення
зображають
лінією
з
незафарбованою стрілкою, яка вказує на предка.
Відношення успадкування між класами в об’єктно-орієнтованому
програмуванні є типовим прикладом узагальнення, за якого об’єкт
спеціалізованого класу (нащадок) може бути підставлений замість об’єкта
узагальненого класу (батька, предка).
Відношення узагальнення часто застосовують на діаграмі класів. Дійсно,
важко уявити ситуацію, коли між об’єктами в одній системі немає нічого
загального. Зазвичай, загальне є – і це загальне доцільно виокремити у
деякий клас (суперклас). У цьому випадку загальні складові (атрибути та
операції), зібрані в суперкласі, автоматично успадковуються підкласами.
Суперклас може бути конкретним (тобто мати власні екземпляри), або
абстрактним, введеним саме для побудови відношення узагальнення.
Узагальнення в моделі класів вводять довільно (за винятком вимоги
відсутності циклів у ланцюжках узагальнень), зокрема, клас може бути
підкласом декількох суперкласів (множинне успадкування); не потрібно, щоб
у базових класів був загальний суперклас.
Залежність (dependency) – це найузагальненіше відношення між двома
сутностями, яке вказує на те, що зміна незалежної сутності якось впливає на
залежну сутність. Графічно відношення залежності зображають пунктирною
стрілкою, спрямованою від залежної сутності до незалежної (рис. 4.11).
Зазвичай, семантика конкретної залежності уточнюється в моделі за
допомогою додаткової інформації.
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Під час моделювання класів залежності найчастіше використовують,
щоб відобразити у сигнатурі операції той факт, що один клас використовує
інший клас (незалежну сутність) як аргумент.
Завдання
Побудувати діаграму класів для варіанта інформаційної ситеми, яка
вказана в завданні до лабораторної роботи №1, використовуючи відношення
узагальнення та залежності. Варіант завдання обирається за номером
студента в журналі академгрупи.
Література
1. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование.
Пер. с англ. - М., ДМК Пресс, 2001. 176 с (с. 90-97)
2. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с (с.
246-257)
3. Скотт К., Фаулер М. UML. Основы- СПб: "Символ-Плюс", 2002. - 192
с. (с. 94-97).
Тема № 5: Моделювання взаємодії та поведінки об’єктів в UML
Навчальна мета заняття: Освоїти застосування діаграм кооперації UML.
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу - 6 годин.
Навчальні питання:
1. Діаграми кооперацій.Рівні специфікації і прикладів.
2. Мультиоб’єкти. Стереотипи об’єктів на діаграми кооперації.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Діаграма кооперації або діаграма співробітництва (сollabo-ratіon dіagram)
описує статичну структуру об’єктів, що реалізують поведінку підсистеми.
Мета кооперації полягає у тому, щоб специфікувати особливості
реалізації прецедентів та найважливіших операцій у системі. Кооперація
визначає структуру поведінки системи у термінах взаємодії учасників цієї
кооперації і може зображатися на рівні специфікацій (specifications) чи на
рівні прикладів (instances).
Діаграма кооперації на рівні специфікації містить класи, асоціації та
кооперації (зображаються пунктирним еліпсом, всередині якого записується
назва кооперації). Такі діаграми кооперації, зазвичай, відображають
особливості реалізації прецедентів у системі.
Діаграма кооперації на рівні прикладів містить об’єкти (екземпляри
класів), зв’язки (екземпляри асоціацій) і повідомлення (зв’язки
доповнюються стрілками повідомлень). На цьому рівні ілюструють тільки ті
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об’єкти та зв’язки, які мають безпосереднє відношення до реалізації певної
кооперації. Для повідомлення, зазвичай, подають назву та порядковий номер
у загальній послідовності повідомлень.
Одна і та ж сукупність об’єктів може брати участь у реалізації різних
кооперацій. При цьому можуть змінюватись як зв’язки між окремими
об’єктами, так і потік повідомлень між ними. Саме це відрізняє діаграму
кооперації від діаграми класів, на якій зазначають усі без винятку класи, їхні
атрибути й операції, а також усі асоціації та інші структурні відношення між
елементами моделі.
Додати об’єкт на діаграму кооперації можна стандартним шляхом за
допомогою відповідної кнопки на спеціальній панелі інструментів. Однак
зручніше у браузері проекту виокремити необхідний клас і, утримуючи
натиснуту ліву клавішу миші, перетягнути його на поле діаграми. У
результаті на діаграмі кооперації відображається об’єкт з назвою класу і
маркерами зміни його геометричних розмірів. За домовленістю кожен об’єкт,
що додається, вважають анонімним. Задати назву об’єкта можна у вікні
специфікації.
На діаграмі кооперації може зображатися мультиоб’єкт (установлений
прапорець multiple instances у специфікації об’єкта) – множина об’єктів, які
створюються на базі одного класу. Мультиоб’єкт використовують для того,
щоб показати операції та сигнали, які адресовано всій множині об’єктів.
Об’єкти – учасники зв’язку на діаграмі кооперації – можуть мати
стереотипи, які вказують на їхню роль у реалізації цього зв’язку. Найчастіше
використовують такі стереотипи:
• <<unspecified>> – невизначений (за домовленістю);
• <<parameter>> – об’єкт є параметром деякої операції;
• <<local>> – локальна змінна (область видимості обмежена сусіднім
об’єктом);
• <<global>> – глобальна змінна (область видимості поширюється на всю
діаграму кооперації);
• <<self>> – рефлексивний зв’язок об’єкта з самим собою, який
передбачає передачу об’єктом повідомлень самому собі.
Завдання
Побудувати діаграми кооперації на рівні прикладів для основних і
альтернативних потоків подій для двох варіантів використання (use case)
інформаційної ситеми, яка вказана в завданні до лабораторної роботи №1.
Варіант завдання обирається за номером студента в журналі
академгрупи.
Література
1. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование.
Пер. с англ. - М., ДМК Пресс, 2001. 176 с (с. 66-69)
2. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с (с.
232-234)
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3. Скотт К., Фаулер М. UML. Основы- СПб: "Символ-Плюс", 2002. - 192
с. (с. 94-97).

Тема № 6: Проектування архітектури програмної системи в UML
Навчальна мета заняття: Освоїти застосування діаграм компонентів
UML.
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу - 4 години.
Навчальні питання:
1. Освоїти графічну нотацію діаграм компонентів UML.
2. Побудувати діаграму компонентів для інформаційної системи згідно з
завданням в середовищі Rational Rose.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Діаграми компонентів (component diagrams) відображають фізичне
представлення програмної системи у вигляді сукупності елементів, які
називають компонентами (components). Кожен компонент має ім’я, мову
реалізації та перелік призначених класів. Фізично кожен компонент може
бути представлений у вигляді окремого файлу, директорії чи програмного
продукту. Графічний вигляд компоненту наведено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Графічне представлення компоненту в Rational Rose
У залежності від обраного стереотипу компонент може належати до
одного з наступних типів: Applet, Application, Database, DLL, EXE,
MainProgram, SubProgram. Тип компонента є частиною його графічного
представлення і не впливає на генерацію програмного коду. Одним з
елементів мови UML є також пакет (packаge). Головною відмінністю
компонентів від пакетів є те, що пакет є логічним об’єднанням класів (аналог
namespace в С++) за їх функціональністю, а компонент є окремим фізичним
елементом системи, і може виступати в якості прикладної програми,
підсистеми, бібліотеки тощо. Компоненти поєднуються між собою за
допомогою відношення залежності (dependency) відповідно до відношень
між класами, що належать до цих компонентів.
Розглянемо побудову діаграми компонентів, виходячи з діаграми класів
абстрактної системи. На рис. 6.2 відображено діаграму класів програмної
системи, яка має так звану тришарову архітектуру. Перший шар (позначений
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синім кольором у лівій частині діаграми) складається з сукупності класів, які
формують інтерфейс користувача. До нього належить ієрархія діалогів
системи та клас прав користувача, що використовується в діалозі авторизації.
Другий шар (сукупність класів у центральній частині діаграми, обмежена
лінією зеленого кольору) відповідає за бізнес-логіку (перелік алгоритмів, що
оперують даними для виконання функцій системи). Він сформований
сукупністю класів алгоритмів та класом прав користувача на виконання тих
чи інших операцій.

Рис. 6.2 Приклад діаграми класів для програмної системи з тришаровою
архітектурою
Третій шар (сукупність класів у правій частині діаграми, обмежена
лінією червоного кольору) забезпечує обмін даними з базою даних. Він
складається зі специфічних структур даних, кожна з яких відповідає рядку
відповідної таблиці бази даних, контейнерів структур даних, класу
інтерфейсу бази даних та прав доступу до таблиць БД. Програмний комплекс
є поєднанням цих трьох шарів, кожен з яких може бути представленим
окремою бібліотекою, які можуть бути реалізовані різними мовами
програмування. На рис. 6.3 представлена діаграма компонентів для даного
програмного комплексу.
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Рис. 6.3 Діаграма компонентів програмного комплексу
Розподіл класів за компонентами:
1. MainComponent має стереотип Application та містить єдиний клас
Application.
2. Presentation Logic містить класи Dialog, MainDialog, AuthDialog,
UserPermission.
3. BusinessLogic
містить
класи
Algorithm,
AlgorithmType1,
AlgorithmType2, AlgorithmType3, ProjectPermission.
4. DBAccessLogic має стереотип Database та містить класи DBContainer,
DBInterface,
DatabasePermission,
DataStructure1,
DataStructure2,
ContainerofDataStructures1, ContainerofDataStructures2.
Зверніть увагу, що класи UserPermission, ProjectPermission та
DatabasePermission можуть належати до одного пакету Security діаграми
класів, але реалізуються в різних компонентах. Тобто, незважаючи на
схожість пакетів та компонентів, вони можуть не бути ідентичними.
Послідовність дій для призначення класів до компонентів:
1. У контекстному меню одного з компонентів обрати OpenSpecification.
2. Відкрити вкладку Realizes та призначити класи один за одним,
натискаючи праву кнопку миші та обираючи пункт Assign.
Відношення залежності на діаграмі компонентів визначається відповідно
до відношень класів компонентів на діаграмі класів. Клас Application
пов’язаний відношенням направленої асоціації з класами компонентів
PresentationLogic та BusinessLogic (залежить від них), тому між
MainComponent та обома даними компонентами визначається відношення
залежності (позначається штриховою стрілкою). Аналогічне твердження
справедливе для пари компонентів BusinessLogic та DBAccessLogic.
Завдання
У середовищі Rational Rose створити діаграму компонентів для системи,
яка вказана в завданні до лабораторної роботи №1. Діаграма повинна містити
не менше трьох компонентів. Розподілити всі класи між компонентами.
Література
1. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование.
Пер. с англ. - М., ДМК Пресс, 2001. 176 с (с. 113-117)
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2. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с (с.
259-274)
3. Скотт К., Фаулер М. UML. Основы- СПб: "Символ-Плюс", 2002. - 192
с. (с. 145-153).
Тема № 7: Введення до платформи Microsoft Net та мови C#.
Навчальна мета заняття: Отримати практичні навички побудови та
застосування абстрактних типів даних на мові C#
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу - 6 годин.
Навчальні питання:
1. Освоїти принципи роботи з абстрактними типами даних на мові C#.
2. Розробити програму що дозволяє розв’язати поставлену в
індивідуальному завданні задачу із застосуванням абстрактних типів
даних.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Структуру використовують для об'єднання різнотипних даних в одиночну
іменовану змінну. Компоненти структури мають індивідуальні імена.
Загальний синтаксис визначення структурного типу даних (шаблона АТД):
struct таг _ структури
{
список членів структури, які можуть мати будь-який стандартний
або абстрактний тип даних
};
В описі обов'язковий оператор «;» після «}». Далі як тип виступає
таг_структури, тобто, щоб оголосити змінну, яка має організацію даних як
шаблон структури, необхідно написати:
таг_структури ідентифікатор;
або таг_структури* ідентифікатор;
, якщо змінна повинна містити адресу змінної структурного типу.
Звернення до членів структури відбувається по імені, яке складається з
імені змінно структурного типу та імені члена з шаблону структури.
Приклад.
Задати масив структур, кожна з яких містить поля:
ім’я_клієнта і сума_виплат.
# include < iostream. h>
void main ()
{ struct client {
char name 15;
int sum;
} ; // визначення структурного типу client
client mas 10; //виділення пам’яті під 10 елементів типу client
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int i, num; // кількість осіб
cin >> num;
for (i = 0; i < num; i++)
{ cout <<  \ n введіть ім’я 
cin >> mas i.name; //звернення до поля name
cout << “ суму виплат”;
cin >> mas i.sum; //звернення до поля sum
}}
З прикладу видно, що для звернення до члена структури використовують
оператор . (прямого доступу до членів абстрактного типу даних).
Якщо змінна є покажчиком на структуру (містить адресу структури), то до
члена структури можна звернутися за допомогою оператора непрямого
доступу до члена структури
Покажчик_на_структуру –> ім’я_члена_структури
або за допомогою оператора прямого доступу з використанням оператора
переходу за адресою «*»:
(*Покажчик_на_структуру). ім’я_члена_структури
Організація даних у формі списку дозволяє зберігати елементи списку в
різних ділянках пам'яті, які, на відміну від масивів, не знаходяться поряд.
Для створення елемента списку використовують структурний тип даних.
При цьому одним з членів структури є покажчик на створений структурний
тип. Фактично цей покажчик містить адресу або попередній елемент списку.
Приклад. Написати програму створення, перегляду і видалення елементів
списку, організованого за принципом LIFO(«last input, first output» –
«останній прийшов,- перший пішов»).
#include <iostream.h>
#include <process.h>
#include <conio.h>
//визначення перелічуваного типу користувача boolean
enum boolean{true, false};
//визначення шаблону елемента списку за допомогою типу struct
struct stack{
char s;
stack* p;
};
//оператор typedef дозволяє створити тип користувача Stk, який є
//аналогом стандартного типу stack*
typedef stack* Stk;
Stk stk;
//функція reset() повертає порожній покажчик (адресу) вершини стеку,
//тобто відбувається “скидання” стеку
Stk reset()
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{
return NULL;
}
//функція push(char c, Stk top) заносить символ с, що введено, на
вершину //стеку, утворюючи новий елемент списку типу stack и
повертає його //адресу як адресу першого елемента в списку
Stk push(char c, Stk top)
{ stk=new stack;
if(stk==NULL){ cout<<"\n Помилка під час розподілу пам’яті";
exit(1);}
stk->s=c;
if(top!=NULL) stk->p=top;
return stk;
}
/*функція pop( Stk top) виштовхує елемент вершини, видає символ , що
зберігається в вершині, на екран, замінює адресу попередньої вершини
адресою вершини, що йде за нею, а місце, що було розподілено під
попередню вершину, звільняється (повертається до
“купи” вільної
пам’яті)*/
Stk pop( Stk top)
{ cout<<top->s;
stk=top;
top=top->p;
delete stk;
return top->p;
}
//функція empty( const Stk top) перевіряє, чи є стек порожнім, повертає
// константу false, якщо це так
boolean empty( const Stk top)
{ return (boolean)(top==NULL);
}
void main()
{ clrscr();
Stk top;
char str[]="fghg hfgt dtdt dtyd dtyf";
int i=0;
cout<<str<<endl;
top=reset();
while(str[i])
top=push(str[i++],top);
while(!empty(top))
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top=pop(top);
getch();
}
Об'єднання (union) – це похідний тип від типу struct. Синтаксис
визначення об’єднання такий же самий, як і у структур, за винятком того, що
ключове слово union замінюється struct. Ці типи відмінні за способом
зберігання членів АТД. Члени об'єднання сумісно використовують пам'ять,
тобто їх значення перекриваються. При цьому під об'єднання виділяється
об'єм пам'яті, достатній для зберігання найбільшого члена об'єднання. Члени
структур зберігаються подібно до масивів (послідовно у вигляді лінійної
структури відповідно до їх оголошення всередині шаблону структури).
Ключове слово enum використовують для оголошення особливого типу з
набором іменованих цілих констант, названих константами перелічуваного
типу, або константами переліку (enumerators). Перелічуваний тип даних має
структуру оголошення таку ж саму, як struct, або union. Перелічувані
константи за умовчанням нумерують значеннями, починаючи з нуля.
Допускається явне призначення цілого значення в перелічуваному наборі у
вигляді:
перелічувана_константа=значення.
Завдання
1. Вивчити правила створення абстрактних типів даних(АТД) на прикладі
програм, що розглянуто в пп. «Короткі теоретичні відомості».
Перевірити роботу наведених програм.
2. Пояснити основні принципи організації даних за допомогою списків.
3. Написати програму, що дозволяє розв’язати поставлену в
індивідуальному завданні задачу із застосуванням АТД.
Приклад виконання
Поставлення задачі. До бази даних заносять дані про клієнтів фірми, а
саме: прізвище клієнта та номер його ідентифікаційного коду. З метою більш
ефективного використання пам’яті дані заносять у вигляді списку, який має
деревоподібну структуру: стовбур даного списку являє собою список –
каталог, який містить початкові букви прізвищ, кожна з гілок такого дерева
являє собою список структур даних, що мають однакову першу букву в
прізвищі клієнта. Необхідно написати програму, яка б дозволяла
організувати такий деревоподібний список даних, кількість яких заздалегідь
невідома, а також вивести дані, що каталогізовано, на екран.
1. Приклад організації даних. Кожна з гілок деревоподібного списку сама по
собі є списком, кожний вузол якого містить прізвище, номер
ідентифікаційного коду, адресу сусіднього (попереднього або наступного)
елемента списку. В даному випадку вибираємо організацію FIFO, тобто
кожний вузол містить адресу наступного елемента. Структуру, що описує
такий список, наведено нижче:
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struct list
{ char* surname;
char* id_cod;
list* next;
};
Тепер опишемо структуру каталогу. Він може бути поданий списком, кожний
вузол якого містить наступні поля: першу букву
прізвища, адресу
першого елемента відповідного списку даних, адресу попереднього (або
наступного) елемента списку
каталогу. Оскільки умови задачі не
обмежують тип списку, вибираємо організацію LIFO, тобто кожний вузол
міститиме адресу попереднього елемента каталогу. Таким чином, списоккаталог може бути описано:
struct katalog
{
char bukva;
list* first;
katalog* prev;
};
2. Приклад розподілу пам’яті під елементи списку.
Розподіл пам’яті організовуємо у вигляді двох функцій: add_kat() дозволяє
додавати до списку нові елементи каталогу, add_list() – дозволяє додавати
вузли списків прізвищ і відповідних номерів ідентифікаційних кодів.
//функція додавання нових букв до списку каталогу
katalog* add_kat(katalog* head, char c)
//head – голова існуючого списку, c – параметр, що містить букву, яку
//додають до списку - каталогу
{katalog* temp=new katalog; //розподілити пам’ять під новий вузол списку,
//адресу занести до зміної temp
if(!temp) { cout<<"\n Error of memory";
exit(1);//якщо пам’ять не розподілено – завершити виконання
//програми
}
temp->bukva=c; //занести значення змінної c до відповідного поля bukva
//структури temp
temp->first=NULL; //спочатку присвоїти покажчику на перший елемент
// списку прізвищ нульове значення
temp->prev=head;//зв’язати новий вузол списку з уже існуючими. Для
//цього у поле prev змінної temp занести адресу попередньої голови списку
return temp; //новий вузол списку стає його головою, оператор return
// повертає адресу нової голови списку - каталогу
}
//функція додавання даних до списку прізвищ
list* add_list(char* surn, char* idc, list* first)
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{ list* temp;
if (!first) {first=new list; temp=first;} //якщо покажчик first нульовий,
// розподілити пам'ять під перший елемент списку прізвищ, занести його
//адресу до змінних first і temp. В цьому випадку список прізвищ буде
//подано одним елементом
else //інакше
{ list* new_list=new list; //розподілити пам'ять під новий вузол списку
//прізвищ
temp=first; //адресу першого елемента занести до змінної temp
while (temp->next) temp=temp->next; //поступово перейти до останнього
//елемента існуючого списку
temp->next=new_list; //у поле next останнього елемента існуючого
//списку прізвищ занести адресу нового вузла списку. Це дозволяє
//прив’язати новий вузол до всього списку
temp=new_list; //до змінної temp занести адресу нового елемента списку
}
temp->next=NULL;//покажчик на наступний елемент у новому вузлі
//дорівнює нулю
temp->surname=new char[strlen(surn)+1]; //розподілити пам'ять під
//прізвище
strcpy(temp->surname, surn); //записати прізвище у поле surname
temp->id_cod=new char[strlen(idc)+1]; //розподілити пам'ять під ід. код
strcpy(temp->id_cod, idc); //записати номер ід.коду в поле id_cod
return first; //повернути адресу першого елемента даного списку прізвищ
}
3. Приклад виводу на екран усіх даних зі списку.
Вивід даних організовано за допомогою функції print():
void print(katalog* head)
{ katalog* temp=head;
list* ptr;
while (temp) //поки покажчик на структуру catalog – вузол списку –
//каталогу не нульовий
{ptr=temp->first;//до змінної ptr занести адресу першого вузла поточного
//списку прізвищ – гілки дерева
cout<<"\n\n char "<<temp->bukva; //вивести першу букву прізвища. Саме
//з неї починаються всі прізвища поточного списку
while (ptr) //поки покажчик ptr на поточний елемент списку прізвищ
//ненульовий
{cout<<"\n"<<ptr->surname<<"\t"<<ptr->id_cod; //вивести дані
ptr=ptr->next; //перейти до наступного вузла списку прізвищ
}
temp=temp->prev; // перейти до наступного вузла списку - каталогу
}
}
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4. Приклад основної програми, що дозволяє організувати занесення даних і
сформувати список – каталог і списки прізвищ.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <process.h>
struct list
{ char* surname;
char* id_cod;
list* next;
};
struct katalog
{
char bukva;
list* first;
katalog* prev;
};
katalog* add_kat(katalog*,char);
list* add_list(char*,char*,list*);
void print(katalog*);
void main()
{clrscr();
char ans='y',bukv;
katalog* head=NULL, *kat_ptr;
list* ptr;
char Surn[20], Idc[20];
do
{cout<<"\n input data? "; //запит на введення даних
cin>>ans ;
if (ans=='n') cout<<"\nend of input";
else
{
cin.ignore(1);
cout<<"\ninput surname\t";
cin.getline(Surn,20); //занесення прізвища
cout<<"\ninput ID_Cod\t";
cin.getline(Idc,20); //занесення ідент. коду
kat_ptr=head; ptr=NULL;
while (kat_ptr)
{ if (kat_ptr->bukva==Surn[0]) {ptr=kat_ptr->first; break;}
kat_ptr=kat_ptr->prev;
} //пошук першої букви занесеного прізвища у списку – каталогу
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//Якщо букву знайдено – адреса першого елемента відповідного списку
//прізвищ заноситься до змінної ptr
if (ptr) add_list(Surn,Idc,ptr); //і додається новий вузол до списку прізвищ
//з уведеними даними
else //якщо букву не знайдено в списку - каталогу
{head=add_kat(head,Surn[0]); //додається новий елемент до списку –
// каталог, head - голова оновленого списку
head->first=add_list(Surn,Idc,NULL);
//формується
новий
список
//прізвищ, котрий містить один вузол. Адреса цього вузла заноситься до
//змінної head->first
}
}}
while(ans!='n');
print(head);
getch();
}
За
головною
програмою
необхідно
розмістити
функції
add_kat(katalog*,char), add_list(char*,char*,list*) і print(katalog*), прототипи
яких наведено у головній програмі, а визначення наведено у попередніх
прикладах.
Варіанти завдань
Примітка. У варіантах завдань на розробку баз даних передбачити
файлову організацію і зберігання даних.
1. Організувати однозв'язний список для зберігання цілих чисел, кількість
змінних наперед невідома. Написати функції пошуку елемента у списку і
його видалення.
2. Написати програму організації зв'язного списку, в якому всі елементи
розташовують у порядку зростання (використовувати вставку елемента на
своє місце у списку).
3. Написати програму організації зв'язного списку за наступною ознакою:
якщо введений символ - буква, то в кінці списку додається вузол, який
містить символ, інакше вузол додається в початок списку і містить цифру.
4. Написати програму створення двозв'язного списку (кожний вузол містить
два покажчики: на подальший елемент і на попередній). Елементами
списку є рядкові змінні. Відсортувати елементи в списку за довжиною
рядків.
5. Написати програму створення двозв'язного замкнутого списку (покажчик
на наступний елемент в останньому вузлі списку має вказувати на перший
елемент, а покажчик на попередній елемент списку першого вузла має
вказувати на останній створений елемент). Видалення вузлів списку
організувати за наступним правилом: видаляють кожний другий елемент
списку доти, поки це можливо буде виконувати (у результаті список
складатиметься тільки з одного елемента). Тип величин, що зберігаються
у вузлах списку, вибрати самостійно.
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6. Організувати двозв'язний список за принципом FIFO і видати на екран усі
елементи списку, починаючи з середнього, рухаючись одночасно в обох
напрямках за списком.
7. Організувати зв'язний список, кожний елемент якого має поле пріоритету.
Дані витягують зі списку відповідно до пріоритету.
8. Організувати двозв'язний список за принципом
LIFO. Усередині
елемента списку зберігається рядок довільних символів і ціле значення,
яке дорівнює числу букв в рядку, що зберігається. Відсортувати елементи
списку лінійним сортуванням у порядку збільшення цілого, що
зберігається (міняти місцями значення, що зберігаються, а не самі вузли
списку).
9. Створити чотиризв'язний список з топології тора. Реалізувати механізм
пошуку в даній структурі.
10. Заданио список слів довільної організації. Написати програму сортування
слів за абеткою і за довжиною.
11. Написати програму створення і оброблення списку довільних даних за
принципом: поточний елемент посилається на попередній і на наступний
елементи.
12. Створити список довільної організації, всередині елементів якого має
зберігається значення будь-якого з типів {char char*, int int*} і можливо
зберігання інших значень (вибір самостійний). Необхідно до файла
вивести спочатку елементи списку типу char, потім – char*, int, int*.
13. Створити замкнутий двозв'язний список, в якому парні (за номером
надходження елементи заносять в кінець списку, а непарні – в початок.
14. Створити тризв'язний список, у якого перший покажчик вказує на
попередній елемент, другий – на елемент, який розташовано через один
елемент від фіксованого, третій на елемент, який розташовано через два
елементи від фіксованих. Визначити функцію видалення довільного
елемента списку. Тип значень, що зберігаються в області даних, вибрати
самостійно.
15. Створити список довільної організації (вибір пояснити на захисті), у
вузлах якого зберігаються два рядки. Необхідно для цього списку
визначити функцію сортування („метод бульбашки”) елементів списку у
порядку зменшення сумарної кількості цифр у рядках, що зберігаються.
16. Для замкнутого двозв'язного списку реалізувати швидке сортування “за
збільшенням елементів” списку (ознаку впорядкування вибрати
самостійно).
17. Написати програму для створення і зберігання трирівневого
генеалогічного дерева і відображення за запитом користувача всіх або
одного рівня.
18. Написати програму для створення і зберігання бінарного довідника.
Реалізувати функції: додавання або видалення вершини дерева або
піддерева.
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19. Написати програму для створення і зберігання двійково-трійкового
дерева. Реалізувати функції: додавання або видалення вершини дерева або
піддерева.
20. Створити список довільної організації. Областю даних кожного елемента
є рядок, який містить назву геометричної фігури, і площу цієї фігури.
Відсортувати всі елементи списку у порядку спадання за назвами фігур
(довжиною рядка) і потім у порядку зростання за величиною займаної
площі (мають на увазі однойменні фігури).
21. Написати програму, що дозволить створити базу даних “Бібліотека” з
полями “Назва книги”, “Автор”, “Рік видання”, “Наявність на даний
момент”. Організувати пошук по ключу, вставку даних і видалення.
22. Написати програму, яка дозволить створити наступну базу даних про рух
автобусів:
Час відправлення
№ маршруту
Місце призначення
час.
хв.
Вивести всі номери рейсів, що відправляються до міста N до полудня.
23. Подати час у вигляді структури даних, що складається з трьох полів:
годинник (112); хвилини (160); половина доби (АМ або PМ).
Реалізувати операцію складання часів (враховувати зміну доби).
24. Подати комплексні числа у вигляді структури даних. Реалізувати
додавання та множення комплексних чисел і результат вивести на екран в
стандартному вигляді.
Література
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Тема № 8: Реалізація головних концепцій об‘єктно-орієнтованого
програмування у мові C#
Навчальна мета заняття: Отримати практичні навички організації і
використання масивів об'єктів
Час проведення - самопідготовка
Час, що відводиться на самостійну роботу - 6 годин.
Навчальні питання:
1. Механізм організації масиву об'єктів.
2. Ініціалізація масивів об'єктів і застосувати її при вирішенні практичних
задач..
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
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Масиви об'єктів можна організувати так само, як і створити масиви
значень стандартних типів. Наприклад, у наведеному нижче коді програми
створюється клас displayClass, який містить значення розширення для різних
режимів роботи монітора. У функції main() створюється масив для зберігання
трьох об'єктів типу displayClass, а доступ до об'єктів, які є елементами цього
масиву, здійснюється за допомогою звичайної процедури індексування
елементів масиву.
Код програми 8.1. Демонстрація механізму організації масиву об'єктів
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
enum resolution {low, medium, high};
class displayClass { // Оголошення класового типу
int width;
int height;
resolution res;
public:
void Set(int w, int h) {width = w; height = h; }
void Get(int &w, int &h) {w = width; h = height; }
void Show(resolution r) {res = r; }
resolution getRes() {return res; }
};
char names[3][9] = { "Низький", "Середній", "Високий"};
int main()
{
displayClass Monitor[3];
Monitor[0].Show(low);
Monitor[0].Set(640, 480);
Monitor[1].Show(medium);
Monitor[1].Set(800, 600);
Monitor[2].Show(high);
Monitor[2].Set(1600, 1200);
cout << "Можливі режими відображення даних: " << endl;
int w, h;
for(int i=0; i<3; i++) {
cout << names[Monitor[i].getRes()] << ": ";
Monitor[i].Get(w, h);
cout << w << " x " << h << endl;
}
getch(); return 0;
}
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Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Можливі режими відображення даних:
Низький: 640 x 480
Середній: 800 x 600
Високий: 1600 x 1200
Зверніть увагу на використання двовимірного символьного масиву names
для перетворення перерахованого значення в еквівалентний символьний
рядок. В усіх перерахунках, які не містять безпосередньо заданої ініціалізації,
перша константа має значення 0, друга – значення 1 і т.д. Отже, значення, що
повертається функцією getRes(), можна використовувати для індексації
елементів масиву names, що дає змогу вивести на екран відповідну назву
режиму відображення.
Багатовимірні масиви об'єктів індексуються так само, як і багатовимірні
масиви значень інших типів.
Ініціалізація масивів об'єктів. Якщо клас містить параметризований
конструктор, то масив об'єктів такого класу можна ініціалізувати. Наприклад,
у наведеному нижче коді програми використовується клас myClass і
параметризований масив об'єктів типу array цього класу, що ініціалізується
конкретними значеннями.
Код програми 8.2. Демонстрація механізму ініціалізації масиву об'єктів
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int a;
public:
myClass(int b) { a = b; }
double Put() { return a; }
};
int main()
{
myClass array[4] = { -1, -2, -3, -4 };
for(int i=0; i<4; i++) cout << "array[" << i << "]= " << array[i].Put() << endl;
getch(); return 0;
}
Результати виконання цієї програми
array[0]= -1
array[1]= -2
array[2]= -3
array[3]= -4
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підтверджують, що конструктору myClass дійсно були передані значення від
-1 до -4. Насправді синтаксис ініціалізації масиву, виражений рядком
myClass array[4] = { -1, -2, -3, -4 };,
є скороченим варіантом такого (довшого) формату:
myClass array[4] = { myClass(-1), myClass(-2), myClass(-3), myClass(-4)};
Формат ініціалізації, поданий у наведеній вище програмі,
використовується програмістами частіше, ніж його довший еквівалент, проте
необхідно пам'ятати, що він працює для масивів таких об'єктів, конструктор
яких приймає тільки один аргумент. При ініціалізації масиву об'єктів,
конструктор яких приймає декілька аргументів, необхідно використовувати
довший формат ініціалізації. Розглянемо такий приклад.
Код програми 8.3. Демонстрація механізму ініціалізації масиву об'єктів
параметризованим конструктором з декількома аргументами
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int a, b;
public:
myClass(int c, int d) { a = c; b = d; }
int PutA() { return a; }
int PutB() { return b; }
};
int main()
{
myClass array[4][2] = {
myClass(1, 2), myClass(3, 4),
myClass(5, 6), myClass(7, 8),
myClass(9, 10), myClass(11, 12),
myClass(13, 14), myClass(15, 16)
};
for(int i=0; i<4; i++)
for(int j=0; j<2; j++) {
cout << "array[" << i << "," << j << "] ==> a= ";
cout << array[i][j].PutA() << "; b= ";
cout << array[i][j].PutB() << endl;
}
getch(); return 0;
}
Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
array[0,0] ==> a= 1; b=2
array[0,1] ==> a= 3; b=4
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array[1,0] ==> a= 5; b=6
array[1,1] ==> a= 7; b=8
array[2,0] ==> a= 9; b=10
array[2,1] ==> a= 11; b=12
array[3,0] ==> a= 13; b=14
array[3,1] ==> a= 15; b=16
У наведеному вище прикладі параметризований конструктор класу
myClass приймає два аргументи. В основній функції main() оголошується та
ініціалізується масив array об'єктів шляхом безпосередніх викликів
конструктора myClass(). Для ініціалізації масиву можна завжди
використовувати довгий формат ініціалізації, навіть якщо об'єкт приймає
тільки один аргумент (коротка форма просто зручніша для застосування).
Завдання
1. Освоїти механізм організації масиву об'єктів на прикладі вище
наведених програм.
2. Вивчити механізм ініціалізація масивів об'єктів і його застосування в
різних форматах
3. Написати програму, що дозволяє розв’язати поставлене до попередньої
теми індивідуальне завдання із застосуванням масивів об'єктів .
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