Студијски програм: Информатика
Назив предмета: Објектно оријентисано програмирање
Наставник: Спалевић Љ. Петар
Статус предмета: ОБ
Број ЕСПБ: 7
Услов: Алгоритми и структуре података
Циљ предмета
Циљ наставе је оспособљавање студената да пишу програме на језику С++ користећи
напредне технике програмирања.
Исход предмета
Студенти су по одслушаном предмету оспособљени да уз помоћ савременог развојног
окружења развијају програме на језику С++.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни елементи С++ програма. Необјектно-оријентисани концепти језика С++. Типови података, оператори, изрази и
наредбе у језику С++. Функције у језику С++. Проширења кода С++ функција у односу на С функције. Принципи
објектног програмирања. Сакривање података. Поновно коришћење кода. Класе у програмском језику C++.
Дефинисање класа и објеката. Методе и пријатељске функције. Заједнички чланови класа. Конструктори и деструктори.
Операторске функције. Наслеђивање у програмском језику C++. Изведене класе. Виртуелне методе. Апстрактне класе и
методе. Изузетци у програмском језику C++. Појам изузетка. Пријављивање и прихватање изузетака. Генеричке
функције и класе у језику C++. Дефинисање шаблона. Генерисање функција и класа. Стандардна библиотека класа у
језику C++. Преношење вредности (параметри потпрограма и повратна вредност): по вредности, по показивачу, по
lvalue референци, по rvalue референци. Операције улазног тока. Преклапање оператора екстракције. Излазни токови.
Употреба оператора уметања. Форматирање излаза. Операције излазног тока. Преклапање оператора уметања за
корисничке типове. Алгоритми: за претраживање, модификовање, сортирање, операције са хип-ом (heap). Мерење
времена. OOP пројектовање, етапе пројектовања.
Практична настава
Функције, динамичка додела меморије и структуре у програмима прграмског језика С++. Динамички повезане листе у
програмима прoграмског језика С++. Хедер фајлови. Класе у програмском језику C++. Дефинисање класа и објеката.
Пријатељске класе и функције. Заједнички чланови класа. Позив конструктора и деструктора. Раздвајање интерфејса од
имплементације. Операторске функције. Преклаплање оператора. Операторске функције. Генерализација и
специјализација (извођење и наслеђивање). Изведене класе. Вишеструко наслеђивање. Видљивост и права приступа.
Виртуелне методе. Референце и показивачи. Апстрактне класе и методе. Изузеци у програмском језику C++. Појам
изузетка. Пријављивање и прихватање изузетака. Генерички механизми-шаблони. Стандардна библиотека шаблона
(СТЛ). Класе и операције улазног тога. Операције излазног тока. Рад са текстуалним и бинарним токовима података.
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