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Dalyko anotacija
Pagrindin÷s kurso paskaitų temos (ir jų turinys)
• Įvadin÷ paskaita. (Kompiuteris, operacin÷ sistema, programavimo kalbų įvairov÷.)
• Pagrindiniai programavimo elementai. (Operatoriai, funkcijos, programa, kintamųjų
deklaravimas, ciklas.)
• Funkcijos ir argumentai. (Dviejų funkcijų programa, programos segmentai, mažasis atminties
modelis, funkcijų veiklos derinimas, headeriai, globaliniai ir lokaliniai kintamieji, teisinga
dviejų funkcijų programa, rezultatas argumentų sąraše, kintamieji, jų rodykl÷s ir nuorodos.)
• Svarbesni matematiniai metodai. (Simpsono taisykl÷, Runge Kuto metodas, algebrin÷ lygtis,
Monte Karlo metodas, atsitiktinis procesas, rekursin÷ funkcija.)
• Masyvai ir rodykl÷s. (Masyvai, jų statin÷ ir dinamin÷ alokacija, daugialypiai masyvai, jų
perdavimas į funkciją, tekstin÷s eilut÷s.)
• Struktūriniai ir sieties tobulinimai. (Funkcijos kaip argumentai, projektai, menu.)
• Klas÷s. (Kas yra OOP, kompleksinių skaičių klas÷, operatorių pakeitimas.)
• Klasių panaudojimas. (Algebrin÷ grafika, pikselin÷ grafika, funkcijų braižymas, parametrų
problemos, virtualin÷s funkcijos.)
• ISO/IEC standartas. (Vardų erdv÷s, naujieji hederiai, duomenų įvedimas ir išvedimas, funkcijų
šablonai, STL, modernus programavimo stilius.)
• Matricos ir vektoriai. (Vektoriaus ir matricos klas÷s su dinamine alokacija, matricos
dekompozicija.)
• Programavimas Windows operacin÷je sistemoje.
(Kompiuterių apžvalga, VisualC++
kompiliatoriaus iliustracija.)
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