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Кіріспе 

 

Қоғамды ақпараттандырудың маңызды бағытының бірі – білім беру ісін 

ақпараттандыру, бұл жаңа ақпарат құралдары мен әдістерін, дамыта 

оқытудың идеяларын жүзеге асыруға оқу – тәрбие үрдісінің барлық 

деңгейлерін бір – бірімен тығыз байланысты өрістетуге және олардың 

тиімділігі мен сапасын көтеруге, жас ұрпақты жаңа қоғам жағдайында өмір 

сүруге дайындауға пайдалану деген сөз. Сондықтан білім беруде жаңа 

технологияларды пайдалану оқу ісі сапасын жоғарылатады және оқушының 

дайындалу процесіндегі ең керекті құралы болып табылады. Қазіргі 

ақпараттық және телекоммуникациялық технологияның кеңінен пайдалануға 

негізделген оқу курстарын дайындау және жүзеге асыру әдістері туралы 

білімді қалыптастыру болып отыр. 

Білімгерлер мен оқытушылардың жұмысын жеңілдету үшін осы 

жұмысты жазуды ұйғардық. Бұл оқу құралындада Си программалау тілі 

бойынша керекті мәліметтер жинақталған.  

Өткен ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының басында UNIX операциялық 

жүйесінің басқаруымен жұмыс істейтін компьютерлер әлемінде өзінің 

қарапайымдылығымен ерекшеленетін С (ағылшынша СИ) тілі пайда болды. 

Бұл тілді жетілдіру арқылы  объектіге бағытталған  С++ программалау тілі 

өмірге келді. Тілдің халықаралық стандарты 1998 ж. бекітіліп, С/С++ тілдері 

бүгінгі таңда ең кең таралған тілдерге айналды. 

С/С++ тілдерінің артықшылығы – ондағы программалардың жылдам 

орындалуы, мәтіннің қысқалығы, түйінді сөздердің аз болуы т.с.с жатады. 

Бұл оқытушыларға материалды түсіндіргенде және берілген тақырып 

бойынша білім тексергенде көмекші болуға ыңғайлы. Бағдарламалау пән 

ретінде қалыптасқан ғылымның бір саласы. Қазірге кезде программалау 

тілдерін оқытуда әлі де болса көптеген мәселелер бар. Программалау тілдерін 

оқытуға өз тіліміздегі оқулықтар жетіспеушілігі бар. Сондықтан қаралатын 

мәселелер мен қиыншылықтары кездеседі. Программалау тілдерінің дамуы 

олардың деңгейін көтеру, адам мен машинаның қарым-қатынас процесін 

жеңілдету, бағдарламалардың тиімділігін арттыру арқылы іске асырылып 

отырады. 

Алгоритмдеу және программалау информатиканың кенжелеп келе 

жатқан бөлігінің бірі, әрі бүгінгі таңда информатиканы оқытудың өзекті 

мәселесіне айналуда. 

Ұсынылып отырған  оқу құралы программалауды енді үйреніп келе 

жатқан орта мектептің жоғарғы сынып оқушылары мен жоғары оқу 

орындарындағы Информатика, математика, физика мамандықтары бойынша 

білім алып жатқан білімгерлерге арналады. 
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1. Программалу тілдеріне қысқаша шолу  

 

Құрылымдық программалау – бұл белгілі бір ережелерді ұстанып, өңдеу 

уақытын және қателерді азайтуға, сонымен қатар программаларды 

түрлендіруді жеңілдетуге мүмкіндік беретін программаларды жасау 

технологиясы.   

Есептеуіш машинада орындауға жарамды түрде алгоритмді көрсетудің 

құралдар мен ережелер жиынтығы программалау тілдері деп, ал осы тілде 

жазылған алгоритм программа деп аталады.  

Алдымен әрқашан іс-әрекеттер алгоритмдері өңделеді, содан соң ол 

программалау тілдерінің бірінде жазылады. Программа мәтіні арнайы 

қызметші программалар – трансляторлармен өңделеді.   

Тіл деп кез келген белгілер жүйесін айтамыз (белгі – бұл ақпаратты 

тасымалдау үшін арналған объект). Тілдермен қатар трансляция мәселесі 

пайда болды, яғни бір тілден екіншісіне ауысу. Компьютердің машиналық 

тілі адамға түсініксіз болғандықтан, оларды басқару қиынға соқты. 

Программалаушылар өз жұмысын жеңілдету мақсатында символдық аттарды 

машиналық кодтарға ауыстыратын программаларды жасады.  

Программалау тілдері – бұл жасанды тілдер. Кәдімгі тілдерден 

айырмашылығы трансляторға түсінікті болатын шектелген сөздері мен 

командалары қатаң ережелермен жазылады. Мұндай талаптар жиынтығы 

программалау тілдерінің синтаксисін, ал әрбір командалар мен тілдің басқа 

конструкцияларының мағынасы – оның семантикасын құрайды. Егер 

программаның жазылу формасы өзгеретін болса, онда транслятор оператор 

қызметін түсінбей, синтаксистік қате деп хабар береді. Ал егер дұрыс 

жазылған, бірақ алгоритмге сәйкес емес командалар қолданылса, онда 

семантикалық қатеге келтіріледі. Программадағы қателерді іздеу процесі 

тестілеу деп, ал қателерді жөндеу процесі –  бағдарламаны дұрыстау деп 

аталады.  

Әртүрлі типті процессорлардың әртүрлі командалар жиыны бар. Егер 

программалау тілдері белгілі бір процессорге бағытталған болып, оның 

ерекшеліктерін ескеретін болса, онда ол төменгі деңгейдегі программалау 

тілдері деп аталады. Мұндай тілдер берілген Компьютерлер класының 

құрылымын көрсетеді және машиналық-бағытталған тіл деп аталады. 

Компьютерге түсінікті командалар жүйесін пайдалана отырып, кез келген 

алгоритмді сипаттауға болады. Бірақ күрделі есептер үшін мұндай жазбалар 

қолайсыз болар еді, бұл тілдегі программа нольдер мен бірлер тізбегінен 

тұрады, сондықтан бұл тіл адамның пайдалануына бейімделмеген.  

Төменгі деңгейлі программалау тілдерінің маңызды ерекшелігі оның 

белгілі бір аппаратура типіне қатаң бағыттылығы. Төменгі деңгейлі 

программалау тілін адамға бейімдеу үшін символдық кодтау тілі өңделді. 

Оған ассемблер тілі жатады. Осындай тілде жазылған программалар адамға 

түсінікті болады, себебі осы тіл операторлары – сол командалар, бірақ 
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олардың мнемоникалық атаулары бар, ал операндтар ретінде жедел 

жадыдағы нақты адрестері емес олардық символдық аттары қолданылады.   

Жоғарғы деңгейлі программалау тілдері адамға түсініктірек болады. Бұл 

тілдердің ерекшелігі компьютерлердің командалар жүйесіне емес, 

алгоримдердің белгілі бір класына тән операторларды жазу болып табылады. 

Жоғарғы деңгейлі программалау тілдеріне: Fortran (Фортран), Cobol (Кобол), 

Algol (Алгол), Pascal (Паскаль), Basic (Бейсик), C (Си), C++ (Си++) жатады.  

Фортран - 20 ғасырдың 50-ші жылдарында жасалған бірінші 

компиляцияланатын тіл. Мұнда программалаудың бірқатар маңызды 

түсініктері жүзеге асырылды. Бұл тіл үшін  статистикалық кешендерден 

бастап, спутниктерді басқарумен аяқталатын құрылған орасан зор 

кітапханалар саны жасалған, сондықтан ол көптеген мекемелерде 

қолданылды. 

Кобол – 60-шы жылдардың басында өңделген экономикалық есептерлер 

мен бизнес-есептерді шығару үшін компиляцияланатын тіл. Кобол тілінде 

сыртқы тасымалдауыштарда сақталатын, үлкен көлемді мәліметтермен 

жұмыс істейтін қуатты құралдар болған. 

Паскаль – программалауды арнайы оқыту үшін 70-ші жылдың соңында 

швейцар математигі Никлаус Вирт ойлап тапқан. Ол алгоритмдік ойлауға 

тәрбиелеу, қысқаша және жақсы оқылатын программа құруға, 

алгоритмдеудің негізгі тәсілдерін көрсетуге, сондай-ақ ірі жобаларды іске 

асыруға мүмкіндік береді.   

Бейсик – программалауды оқыту үшін 60-шы жылдарды жасалды. Оның 

компиляторлары мен интерпретаторлары бар, ол танымал программалау 

тілдердің бірі.  

Си программалау тілі – бұл оператор жиынына бай және өрнектерді 

ықшамды әдіспен жазуға мүмкіндік беретін әмбебап тіл. Өзінің 

икемділігімен, мәнерлілігімен және ықшамдылығымен Си программалау тілі 

кәсіби  программалаушылар арасында кең тараған. Сонымен қатар жүйелі 

және қолданбалы программаларды өңдеуде қолданылады. 

Си программалау тіліне ассемблер деңгейіндегі программалау 

құралдары енгізілген. Операторлардың үлкен жиынтығы ықшамды, әрі 

тиімді программаларды жазуға мүмкіндік береді. 

С ("Си" деп оқылады) тілі 70-ші жылдардың басында Bell Labs–тың Кен 

Томпсон және Дэннис Ритчи UNDC операциялық жүйесін өңдегенде пайда 

болды. Алдымен олар С компиляторының бір бөлігін жасады, содан кейін 

оны С компиляторының қалған бөлігін компиляциялау үшін пайдаланды, 

сонымен нәтижесінде UNIX-ті компиляциялау үшін компиляторды 

пайдаланды. UNIX операциялық жүйесі алғашқыда С тілінің бастапқы 

кодтарында университеттер мен зертханаларда таралды. 
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Сурет 1. Программалау тілдерінің классификациясы 

  

Бастапқы кодтың таралуы UNIX операциялық жүйесін айырықша етті, 

программалаушы операциялық жүйені өзгерте алды, ал бастапқы код бір 

аппараттық платформадан екіншісіне ауыстырылуы мүмкін еді.  Бүгінгі 

таңда POSIX стандарты С тіліне қолжетімді UNIX жүйелік шақырулардың 

стандартты жиынтығын анықтайды. Олар POSIX-пен үйлесімді болатын, 

UNIX версияларында жүзеге асырылуы тиіс. С тілі UNIX-ті жасау процесінде 

Томсон мен Ритчидің үшінші өңдеген тілі болатын, алғашқылары А және В 

болды.  Жоғары деңгейлі программалау тілдерінен оның ерекшелігі жады 

адрестерімен нұсқауыштар мен сілтемелер көмегімен тікелей жұмыс істей 

алды. С тілін аппараттық жасақтамаға тікелей қатынас қабілеттілігін 

сақтағандықтан, орта деңгейлі немесе «ассемблердің мобильді тіліне» 

жатқызады.   

Программалау тілдерінің көмегімен бұрынырақ құрылған алгоритмді 

сипаттайтын мәтін жасалады. Жұмыс істейтін программаны алу үшін осы 

мәтінді процессордың командалар тізбегіне аудару қажет, бұл трансляторлар 

деп аталатын арнайы программа көмегімен орындалады. Трансляторлар екі 

түрлі болады: компиляторлар және интерпретаторлар. Компилятор бастапқы 

модуль мәтінін машиналық кодқа аударады, ол бір үздіксіз процестің 

объектілі модулі деп аталады. Алдымен ол программаның бастапқы мәтінін 

синтаксистік қателерді іздеу үшін қарастырады. Ал интерпретатор 

программаның бастапқы модулін оператордан кейін оператор режимінде, 

яғни әрбір операторды машиналық тілге аудару режимінде қарастырады.  

оператор 

 

Шамалар     
Қарапайым 

аты және 

иденти 

фикаторы 

Айнымалылар Тұрақты 

Құрылымды 

Жоғарғы деңгейдегі 

тілдер 

Си 

Пролог 

Паскаль Бейсик 

Программалау 

әдістері 

Программалау 

тілдері 

Программалау тілдері 

 

 

        Грамматика            

Даму тарихы

  

Төменгі                                              

деңгейдегі                                                                      

тілдер 

 Объектілі 

бағдарланған 

программалау 

Метатілдер 
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Интерпретаторлар тез жүзеге асырады, яғни программа орындалғанда 

өзінің мәтінін өзгертеді, ал бірақ компиляторлар тиімді программаны береді. 

Интерпретаторлар транслятор қарапайымдылығы қажет болған кезде 

қолданылады, ал компиляторлар күрделі немесе мүмкін емес жағдайда 

қолданылады.  

Қазіргі кезде Си тілінде әртүрлі компьютерлер үшін арналған 

программалаудың көп жүйелері бар. Си тіліндегі программалар ешқандай 

өзгеріссіз тасымалданады, трансляцияланады және әртүрлі типтегі 

машиналарда орындалады. Си тілі компиляцияланатын тіл. Ондағы 

программа мәтіні, мәтіндік редактор көмегімен дайындалған, объектілі 

модульді алу үшін компилятормен өңделеді, мұнда компиляция екі рет 

орындалады. 

1) Бірінші рет # белгісінен басталатын директива  - жолдар өңделеді. 

2) Программа мәтіні трансляцияланады және объектілі (машиналық) код 

жасалады. Жүктелетін модуль алу үшін объектілі модульдің сыртқы 

байланыстарын өңдеу қажет – оған сәйкесінше кітапханалық 

модульдерді қосу керек. 

 Java – Си++ негізінде 90-шы жылдардың басында Sun компаниясымен 

өңделген тіл.  Ол СИ++ тілінде қосымшаларды өңдеуді одан төменгі деңгейлі 

мүмкіндіктерді алып тастау арқылы жеңілдетуге міндеттелген. Тілдің басты 

ерекшелігі – ол машиналық кодқа емес, платформалық-тәуелсіз байт-кодқа 

компиляцияланады (әрбір команда бір байт орын алады). Бұл код 

интерпретатор - виртуальды Java-машина (JVM) көмегімен орындала алады.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Программалау тілі дегеніміз не? 

2. Программалау тілдері қалай жіктеледі? 

3. Трансляцияның түрлерін ата. 

4. Компилятор дегеніміз не? Оның интерпретатордан ерекшелігі неде? 

5. СИ программалау тілінің шығуы.  

 

  



10 

 

2. С/С++ тілінің негізгі конструкциялары 

  

2.1 Си тілінің элементтері 

 

Кез келген тіл (орыс, ағылшын, француз және т.б.) бірнеше негізгі 

элементтерден: символдардан, сөздерден, сөз тіркестерінен және 

сөйлемдерден тұрады.  

 Программалаудың негізгі идеясы – программаны модульдер (бөлімдер) 

тізбегіне бөлу, олардың әрбірі бір немесе бірнеше әрекеттерді орындайды. 

Модульге деген талап – оның орындалуы басынан басталып, соңында 

аяқталуы қажет.  

Қандай программалау тілі болса да, оның алфавиті мен грамматикасы 

бар.  

Алфавит – программада пайдаланылатын түрлі символдар (әріптер, 

цифрлар, таңбалар және т.б. белгілер). 

Ең  алдымен СИ тілінің алфавитін жазайық: 

 Кіші латын әріптері:     a, b, c,...y, z 

 Үлкен латын әріптер:  A, B, C, ..., Y, Z 

 Араб цифрлары:   0, 1, 2, ... , 9 

 Арнайы символдар:   +,  -, *, /, \ , = ,  ?, &, # - номер, ( ), { }, | - 

вертикалды сызық, ~ - жоғарыдан қойылатын сызық(тильда). 

 

Басқарушы символдар:  

 \t – көлденең табуляция; 

 \n – жолды ауыстыру және каретканы қайтару 

 \r – каретканы қайтару 

 \f  - бетті ауыстыру 

 \b – бір адымға қайтару. 

 

Арнайы символдарға пробел жатады. Комментарий, жолдар және 

арнайы тұрақтыларда басқа да белгілер қолданылуы мүмкін (мысалы, орыс 

алфавитінің әріптері). 

Пробелдармен (бос орын) бөлінбеген кейбір символдар комбинациясы 

бір мәнді символ  болып көрсетіледі.  Оларға төмендегі символдар жатады: 

 

++, —, ==, &&, ||, «», >=, <=, +=, -=, *=, /=, ?:,  /*, */,  // 

 

СИ тілінде шектеуіштері ретінде қабылданған /* және */ символдар 

жұбы қолданылуы мүмкін. Мұндай шектеуіштерге программаның оқылуына 

көмектесетін түсініктемелер жазылады. Бұл шектеуіштердің ішінде 

келтірілген хабарламалар транслятормен өңделмейді. Мысалы: 

 

/* СИ тіліндегі түсініктеме */ 
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Алфавит символдарынан лексемалар қалыптасады – компиляция кезінде 

біртұтас болып қабылданатын программаның мәтін бірлігі және ол майда 

элементтерге бөлінбейді.  

Лексемалар деп тілдің символдарының тізбегі (идентификатор, қосымша 

сөздер, тұрақтылар, жолдар, операциялық құрама белгілер). Лексемалар 

пробелдер және т.б. графиктік емес символдармен бөлінеді. 

 

Идентификатор – бұл әріптен немесе «_» символынан басталатын латын 

әріптер, цифрлар және символ «_» тізбегі. 

 

СИ тілінде кіші және үлкен латын әріптері  ӘРТҮРЛІ символдар болып 

есептеледі. 

Мысалы: 

 Х пен х – бұл әртүрлі аттар, идентификатор аты кілттік сөзбен сәйкес 

келмеуі керек. Айнымалылар аттары ретінде тек қана кіші әріптерді 

пайдаланған ыңғайлы.  

Мысалы:  

Дұрыс жазылған идентификатор:  P, primer, a1, _ab 

Дұрыс емес жазылған идентификатор: %ab, 12a, -x, алма. 

 

Литералдар  - бұл тілдің өзгермейтін объектілері (тұрақтылар). Литералдар 

сандық, символдық немесе жолдық болады.  

 

Сандық литералдар ондық (бүтін және нақты, қарапайым және ұзын), 

сегіздік, он алтылық болып бөлінеді.  

 

Қызметші (кілттік) сөздер.  

Pascal тіліндегідей Си тілінде де қызметші сөздер – тілде бірмәнді 

анықталған идентификаторлар. Оларды бос таңдалатын аттар ретінде 

қолданыуға болмайды. Қызметші сөздердің толық тізімі тілдің жүзеге 

асырылуына байланысты ортада, яғни әртүрлі компиляторлармен 

ерекшеленеді. Бірақ та қызметші сөздердің  СИ стандартымен анықталған 

өзгермейтін ядросы бар, ол төмендегі тізімде берілген: 

asm 

auto 

break 

case 

catch 

char 

class 

const 

continue 

default 

delete 

else 

enum 

extern 

float 

for 

friend 

goto 

if 

inline 

int 

long 

operator 

private 

protected 

public 

register 

return 

short 

signed 

sizeof 

static 

struct 

template 

this 

throw 

try 

typedef 

typeid 

union 

unsigned 

virtual 

void 

volatile 
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do 

double 

new 

 

switch 

 

 

while 

 

Бұл тізімге қосымша қызметші сөздер Си тілінің нақты жүзеге 

асырылуы сипаттамасында келтірілген. Олардың кейбіреуі асты сызылған 

белгіден басталады, мысалы  ^export, _ds, _AH  т.с.с. 

Кейбір қызметші сөздер екі рет сызылған белгіден басталады. 

Сондықтан программалаушыларға өзінің программасында қызметші 

сөздермен сәйкес келмеу үшін, бір немесе екі рет асты сызылған белгіден 

басталатын идентификаторларды пайдаланудан бас тартқан жөн.   

 

2.2 Мәліметтер типі 

 

Мәліметтер типтері концепциясы кез келген программалау тілінің 

маңызды жағы болып табылады.  

Программада мәліметтер қоршаған ортаны бейнелейді. Программаның 

негізгі мақсаты мәліметтерді өңдеу болып табылады. Әртүрлі типті 

мәліметтердің  сақталуы және өңделуі әртүрлі болып келеді. Мәліметтер типі 

төмендегідей ерекшеліктерімен анықталады: 

1. компьютер жадысында мәліметтерді іштей көрсетілуі ; 

2. осы типтегі шамалардың көптеген мәндерді қабылдай алуы; 

3. осы типтегі мәліметтерге қолдануға болатын амалдар мен функциялар 

жиынтығы. 

Бағдарламалаушы (программа жазушы) тапсырма талаптарына 

байланысты программа объектілеріне типін таңдайды. Си тілінде типтерді 

қарапайым және құрама деп бөлуге болады. Бір мәнмен көрсетілетін типтерді 

қарапайым типтерге жатқызуға болады. Си тілінде 6 қарапайым мәліметтер 

типі анықталған.  

Бүтін типтері:  

int (бүтін сан) 

char (символдық) 

wchar_t (кеңейтілген символдық) 

bool (логикалық) 

Жылжымалы нүктелі  

float (нақты сан) 

double (екі еселік дәлдіктегі нақты сан) 

Стандартты типтердің аймағы және ішкі көрсетелімін анықтайтын 4 

спецификатор типі бар: 

 short  (қысқа); 

 long (ұзын); 

 signed (таңбалы); 

 unsigned (таңбасыз). 
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Бақылау сұрақтары: 

       

Сурет 2. 

      

 

 

 

Сурет 2. Мәліметтер типтерінің жіктелуі 

 

1-кесте 

Мәліметтер 

типі 

Өлшемі 

(байт) 

Мәндер диапазоны Типтің 

эквивалентті 

атауы 

char 1 -128…+127 signed char 

int 2/4 Жүйеге байланысты signed, signed int 

unsigned char 1 0…255  

unsigned int 2/4  unsigned 

short int 2 -32768…32767 short, signed 

short int 

unsigned short  2 0…65535 unsigned short int 

long int 4 -2147483648…2147483648 long,  signed long 

int 

unsigned long int 4 0…4294967295 unsigned long 

float 4 ±(3.4E-38…3.4E+38)  

double 8 ±(1.7E-308…1.7E+308)  

long 

double 

10 ±(3.4E-4932…1.1E+4932)  

 

1-кестені талдай отырып, келесідей тұжырым жасауға болады: 

 егер базалық тип көрсетілмесе, онда келісім бойынша (по 

умолчанию)  int жобаланып тұр; 

 егер белгілер модификаторы көрсетілмесе, онда келісім бойынша  

signed жобаланып тұр; 

 float базалық типімен модификаторлар қолданылмайды; 

 short  модификаторы тек int базалық типіне қолданылады. 

 
Типтер 

скалярлық арифметикалық 

нұсқауыштар 

бүтін 

жылжымалы 

құрама 

массивтер 

құрылымдар 

аралас 
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С/С++ тілінде char типті шамалар программада символ түрінде де, бүтін 

сан ретінде де қарастырылады. Барлығы контекстке, яғни осы шаманың 

пайдалану тәсіліне байланысты. char типті шама символ түрінде түсіндірілсе, 

оның сандық мәні ретінде ASCII-коды алынады. Мысалы: 

 

char a = 65 ; 

printf("%c",a);  /*экранда А символы пайда болады */  

printf("%d",a);  /* экранда 65 саны пайда болады*/ 

 

"%c" өрнегі символдық мәліметтерді, ал "%d" – бүтін сандарды  

енгізу/шығару форматының спецификациялары болып табылады.  

Си тілінің тағы да бір ерекшелігі: базалық типтер арасында логикалық 

типті мәліметтердің болмауы. Дегенмен, Си тілінде логикалық операциялар 

мен логикалық өрнектер қолданылады.  С/С++ тілінде логикалық шама 

ретінде бүтін сандар қарастырылады. Олардың мәндерінің логикалық 

шамаларға ауысуы «нольге тең – жалған, нольге тең емес – ақиқат» ережесі 

бойынша жүзеге асырылады. С++ тілінің соңғы версияларында bool атты 

жеке логикалық тип қосылған. Оны мәліметтердің бүтін типіне жатқызады.   

 

2.3 Айнымалылар 

 

Си тіліндегі айнымалы деп белгілі бір типті мәліметтер сақталатын 

жадының  аймағын атаймыз. Айнымалының аты және мәні (сол аймақта 

сақталып тұрған шама) болады. Айнымалының аты оның мәні сақталатын 

жады аймағына жүгіну үшін қажет. Айнымалылар латын алфавитінің кез 

келген әрпімен, не латын әрпімен басталған әріптер мен цифрлар арқылы 

белгіленуі мүмкін. Мұндай белгілемені айнымалы атауы, немесе 

идентификатор деп атайды. Айнымалының жәй және индекстелген түрі бар.  

Әрбір ақпарат бірлігі белгілі адресі бар компьютердің жадысының 

ұяшығында сақталады. Тәжірибе жүзінде программаның жұмыс істеуі 

барысында жадының қандай ұяшығында оның мәліметтері жазылатыны 

көрсетіледі. Сондықтан да программалау тілдерінде айнымалы ұғымы 

енгізілген.  

Кез келген айнымалыны қолданар алдында сипаттау қажет. 

Идентификатор көмегімен жадыға қарым-қатынас жасалынады. Мысалы: А1, 

Alma, H9 деп айнымылыларды атауға болады. Бұл айнымалының аты 

шынайы адресті және типіне байланысты сақтау әдістерін көрсетеді. 

Программаның орындалуы барысында, сәйкесінше, ұяшықтардағы 

мәліметтерді айнымалының аты арқылы қатынас жасап өзгертуге болады. 

Айнымалының атын айнымалының атқаратын қызметіне қарай 

белгілеген жөн – бұл программны құрғанда және оқығанда түсінуге ыңғайлы 

болады. Аты мен мәнінен басқа айнымалының типі болады, бұл берілген 

айнымалыда қандай ақпарат сақталатынын көрсетеді. Айнымалының 
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мәндерін сақтауға арналған жады көлемі белгілі бір аралыққа сиюы қажет. 

Мысалы, «байт» типінің мәні компьютердің жадында 0-ден 255-ке дейінгі 

диапазонды алады.  

С/С++ программаларында айнымалыларды сипаттау төмендегідей 

болады: 

 

тип_аты айнымалылар тізімі; 

Мысалдар: 

char sym, cc; 

unsigned char code; 

int number, row; 

unsigned long long_number; 

float x,X,cc3; 

double e,b4; 

long double max_num; 

 

Сипаттаумен бір мезгілде айнымалылардың бастапқы мәндерін беруге 

болады. Мұндай іс-әрекет айнымалыларды инициалдау деп аталады. 

Сипаттау келесі схема бойынша жүргізіледі: 

 

типі айнымалы_аты = бастапқы_мән; 

Мысалы: 

float pi=3.14159, c=l.23; 

unsigned int year=2000; 

 

Сипаттау операторының жалпы түрі: 

[жады түрі][const] типі аты [инициализатор]; 

 

Жады түрі auto, extern, static, register мәндерін қабылдай алады. Жады 

түрі айнымалылардың өмір сүру уақыты мен көріну аймағын анықтайды. 

Егер жады түрі анық көрсетілмесе, онда компилятор оны жариялау 

контекстіне қарай анықтайды.  Жұмыс жасау уақыты тұрақты болуы мүмкін 

– программаның орындалу уақытысында немесе блок уақытысында уақытша 

болуы мүмкін. Көру аймағы – программа мәтінінің бөлігі, одан айнымалыға 

кәдімгі қатынас жасауға болады. Шындығында, тек егер ішкі блокта осындай 

атпен айнымалы болмаса ғана көру аймағы мен іс-әрекет аймағы сәйкес 

келеді. Const – бұл айнымалыны өзгертуге болмайтындығын көрсетеді 

(аталған тұрақты). 

Сипаттау кезінде айнымалыға бастапқы мәнді меншіктеуге болады 

(инициализациялау).  

Жады түрлері: 

auto – автоматты жергілікті айнымалы. Auto спецификаторын блок 

объектілерін анықтағанда ғана беруге болады, мысалы, функция денесінде. 
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Бұл айнымалыларға жады блокқа кіргенде ғана бөлінеді және одан шыққанда 

босатылады. Блоктан тыс мұндай айнымалылар болмайды.  

extern – ауқымды айнымалы, ол программанның басқа жерінде 

орналасады (басқа файлда немесе мәтін бойынша). Программаның барлық 

файлдарында қолжетімді болатын айнымалыларды жасау үшін қолданылады.  

static – статикалық айнымалы, ол айнымалы анықталатын файл ішінде 

ғана қолданылады. 

register  - auto жадыға ұқсас, бірақ оларға жады процессор 

регистрлерінде беріледі. Егер мұндай мүмкіндік жоқ болса, онда 

айнымалылар auto ретінде өңделеді. 

 

Мысалы: 

int a; //ауқымды айнымалы 

void main(){ 

   int b; //жергілікті айнымалы 

   extern int x;//х айнымалысы басқа жерде анықталған 

   static int c;// жергілікті статикалық айнымалы  

   a=1;//ауқымды айнымалыға меншіктеу 

   int a;// а жергілікті айнымалы 

   a=2;// жергілікті айнымалыға меншіктеу 

   ::a=3;// ауқымды айнымалыға меншіктеу 

   } 

int x=4;// х анықтау және инициализациялау 

Мысалда а айнымалысы барлық блоктардың сыртында анықталған. а 

айнымалысының іс-әрекеттер аймағы тек а жергілікті айнымалысы 

қолданылатын жолдардан басқа барлық программа болып табылады. b және с 

айнымалылары  - жергілікті, олардың көріну аймағы - блок. Жұмыс жасау 

уақыттары әртүрлі: b-ға жады блокқа кіргенде бөлінеді (өйткені келісім 

бойынша жады классы auto) және шыққан кезде босатылады. с (static) 

айнымалысы программа барысында ғана жұмыс істейді.  

Егер анықтау кезінде айнымалыларға бастапқы мән анық берілмесе, 

онда компилятор ауқымды және статикалық айнымалыларды нольге 

теңестіреді. Автоматты айнымалылар инициалданбайды.  

Айнымалы аты өзінің іс-әрекет аймағында айырықша болуы тиіс. 

Айнымалыларды сипаттау жариялау ретінде немесе анықтама ретінде 

орындалуы мүмкін. Айнымалыны жариялағанда жады түрі және айнымалы 

типі туралы ақпарат болады, ал анықтамада осы ақпаратпен қатар жадыны 

бөлуге нұсқау береді. Жоғарыдағы мысалда, extern int x; - жариялау, ал 

қалғаны - анықтама. 
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2.4 Тұрақтылар  

 

Программаны орындау барысында мәні программа мәтінінде 

көрсетілген қалпынан өзгермейтін шаманы тұрақты деп атайды. Ол бүтін, 

нақты, символдық және жолдық тұрақтылар болып бөлінеді. Олар келесі 

ереже бойынша жазылады: 

 Нақты тұрақтыларды кәдімгі формада бүтін мен бөлшек бөлігін нүкте 

арқылы (0.53) немесе экспоненциалды формада (0.5Е1, -0.123Е+4, 

985Е-5) жазуға болады; 

 Бүтін тұрақтыны ондық бүтін сандар (-27) немесе сегіздік (01, 020), он 

алтылық санау жүйелерінде (0хА, 0х1В8) жазуға болады; 

 Символдық тұрақтылар «бір тырнақшаға» - апострофқа алынады ('10', 

‘A’, ‘\t’); 

 Жолдық тұрақты кез келген символдар тізбегінен тұрады, тырнақшаға 

алынады («Shar»).  

 

Тұрақтыларды төмендегі тәсілдердің біреуімен анықтауға болады: 

 өрнектің ішінде жазу; 

 const кілттік сөзінің көмегімен, мысалы, const B = 10. Бұл кезде 

өрнекте 10 тұрақтының орнына В идентификаторын көрсетіледі. Бұл 

тәсілдің артықшылығы, егер бір тұрақты программада бірнеше 

кездессе, онда оның мәнін жариялағанда, бір рет көрсету жеткілікті; 

 #define препроцессорының директивасының көмегімен, мысалы, 

#define В 10; Директива әрбір пайда болған В символын 10-ға 

ауыстырады.   

 

Саналатын  типті тұрақтылар бүтін санды  тұрақтылар тізбегін 

анықтауға мүмкіндік береді. Саналатын типті сипаттау enum қызметші 

сөзінен басталады, ал келесі тұрақтылар тізімі фигуралық жақшаға алынады. 

Мысалы:  

enum{А, B, C, D}; 

 

Нәтижесінде А атына 0 тұрақтысы, B атына – 1 тұрақтысы,  C – 2, D – 3 

сәйкес қойылады. Үнсіздік бойынша бірінші орында тұрған тұрақты мәні 

нольге тең болады. 

Кез келген тұрақтылар тізбегі үшін оның алғашқысының мәнін 

көрсетуге болады. Мысалы: 

enum{А=2, B, C, D}; 

 

Нәтижесінде келесі сәйкестіктер қойылады: А=2, B=3, C=4, D=4. 

Санауды анықтаудың мынадай варианты бар: 

 

enum{ А=10, B=20, C=35, D=100}; 
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Егер саналатын типке атау берілсе, онда оны айнымалыны сипаттағанда 

пайдалануға болады. Мысалы: 

 

enum metal {Fe,Co,Na,Cu,Zn); 

metal  Metl, Met2; 

 

Мұнда metal идентификаторы типтің аты болады. Мұндай сипаттаудан 

кейін программада келесі операторлар болуы мүмкін: 

 

Metl = Na; Met2 = Zn; 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Си  тілінің алфавиті неден тұрады? 

2. Лексема деген не? Мысал келтіріңіз. 

3. Тілдің идентификаторы деп нені айтады? Идентификаторлардың 

жазылу ережесі. 

4. Литерал деген не және оның түрлері? 

5. Мәліметтер типі дегеніміз не?  

6. Қандай стандартты типтерді білесіз? 

7. Нақты және бүтін типті мәліметтердің айырмашылығы неде?  

8. Си тіліндегі мәліметтерді атап шығыңыз. Әр типті мәліметтер жадыда 

қанша орын алады? 

9. Айнымалы деп нені айтамыз? Мысал келтіріңіз. 

10. Тұрақтылар деп нені айтамыз? 

11. Жады классы дегеніміз не? Си тілінде қандай жады класстары бар? 

Мысал келтіріңіз. 
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2.5 Операциялар және өрнектер 

 

Барлық программалау тілдерінде өрнек деп тұрақтылар, айнымалылар, 

операциялар белгілері, функция, жақшалардан тұратын құрылым түсініледі. 

Өрнек кейбір мәндерді есептеу ретін анықтайды. Егер бұл сандық мән болса, 

онда мұндай өрнек арифметикалық деп аталады. Мысалы: 

 

                                        a+b         12.5-z        2*(x+y) 

х++         х+++b         --n*2         n*=1 

 

Алдыңғы үш өрнек жоғары деңгейлі программалау тілдері үшін дәстүрлі 

формада жазылған, сондықтан олардың мағынасы түсінікті. Ал келесі төрт 

өрнек Си тіліне қатысты жазылған.   

 

2.5.1 Арифметиклық және логикалық операциялар 

Си тілінде қолданылатын операциялар жиынтығын, сонымен қатар 

өрнектерді жазу мен есептеу ережелерін сипаттайық. Бір операндқа 

қолданылатын операция унарлық, ал екі операндқа қолданылатын операция – 

бинарлық деп аталады. Си тілінің 40-тан  аса операциялары бар. Оның 

негізгілері:  

-   - азайту немесе унарлық минус; 

+  -  қосу немесе унарлық плюс; 

*   - көбейту; 

/    - бөлу; 

%  - модуль бойынша бөлу (Паскальдағы Mod сияқты); 

++ - бірге ұлғаятын унарлық операция (инкремент); 

--  -1-ге кемитін унарлық операция (декремент). 

 

Модуль бойынша бөлуден басқа барлық операциялар кез келген сандық 

мәліметтер типіне қолданылады. % операциясы тек бүтін сандарға 

қолданылады.  

 Бөлу операциясының орындалу ерекшеліктерін қарастырайық. Егер 

бөлінгіш пен бөлгіш – бүтін сан болса, онда нәтижесі де – бүтін сан. Ол 

кезде /   операциясы Паскаль тіліндегі div операциясы сияқты болады.  

Мысалы,  5/3 өрнегінің мәні 2 болады, ал 1/5 өрнегінің мәні 0 болады. 

Егер операндтардың біреуінің типі нақты болса, онда оның нәтижесі 

нақты болады. Мысалы, 5./3, 5./3., 5/3. операцияларының нәтижесі 1.6666 

нақты болады. 

Инкремент және декремент операциялары тек қана айнымалыларға 

қолданылып, тұрақтылар мен өрнектерге қолданылмайды. ++ операциясы 

айнымалы мәнін 1-ге ұлғайтады, -- операциясы 1-ге кемітеді. Төмендегі үш 

оператордың нәтижесі бірдей болады: 

 

х=х+1;   ++х;   х++ 
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Инкремент және декремент операцияларының өрнекте жазылуы, 

мысалы,  

 

                                                    а=5; b=3; 

с=а++*b++; 

 

Орындалу нәтижесінде айнымалылар келесі мәндерге ие болады: а=6, 

b=4, c=24.  

Арифметикалық операциялардың орындалуы келесі ретпен орналасады: 

 

++, -- 

- (унарлық минус) 

*, /, %  

+, - 

 

Қатынас операциялары. Си тіліндегі қатынас операцияларына 

төмендегілер жатады: 

 

<      кіші, 

<=    кіші немесе тең, 

>      үлкен, 

>=    үлкен немесе тең, 

= =    тең, 

! =     тең емес. 

 

Мысалы:  а<0,   101>=105 қатынас операциялары. 

 

Логикалық операциялар. Си тіліндегі логикалық қатынас операцияларына 

жатады: 

 Логикалық “және” &&; 

 Логикалық “немесе” | | ; 

 Логикалық “емес” !. 

Логикалық «жалған» бүтін нольдік мән арқылы көрсетіледі, ал «ақиқат» 

кез келген нольдік емес мән арқылы көрсетіледі. Логикалық операциялар && 

және ||, солдан оңға қарай есептеледі. Нәтиже ақиқат немесе жалған болғанша 

есептеледі.  && операциясы  || операциясынан жоғары. 

Мысалы: 0<х<1 теңсіздік жүйесіне сәйкес келетін логикалық өрнек Си 

программасында төмендегідей жазылады: 

х>0 && х<1 

 

Биттік операциялар: 

 Биттік «және» (&); 

 Биттік «немесе»  ( | ); 
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 Биттік «жою»  (~); 

 Солға жылжыту (<<); 

 Оңға жылжыту  (>>). 

 Биттер инверсиясы(унарлық операция) (\~). 

 

Мысалы:  

   

# include <stdio.h> 

main() 

{ 

    int x, y, z; 

    x=1; y=1; z=0; 

    x=x&&y| | z; 

    printf(“%d\n”, x); 

    x=x| | ! y&& z; 

    printf(“%d\n”, x); 

    x=y=1; z=x + +-1;    printf(“%d\n”, x);    printf(“%d\n”, z); 

    z+=-x + + + + +y;    printf(“%d\n”, x);    printf(“%d\n”, z); 

} 

 

2.5.3 Меншіктеу операциясы 

 

Меншіктеу операциясы Си тілінде оператор емес операция болып 

саналады. Меншіктеу операциясының белгісі =. Осыған орай меншіктеу кез 

келген басқа операция сияқты өрнекке бірнеше рет кіруі мүмкін. Мысалы: 

 

а=b=с=х+у; 

 

Меншіктеудің дәрежесі ең төмен. Сонымен қатар меншіктеу операциясы 

– оң жақты ассициативті. Бұл деген сөз бірнеше бірінен-бірі орналасқан 

меншіктеулер оңнан солға қарай орындалады.   

Си тілінде басқа операцияларды орындауда меншіктеулердің орнын 

ауыстыратын қосымша меншіктеу операциялары бар. Олардың ішінде: +=, -

=, /=, *=, %=. Олардың дәрежесі қарапайым меншіктеудегі сияқты болады. 

Осы функцияны пайдалану мысалдары: 

 

a+= 2 эквивалентті a = a+2, 

x-= a+b эквивалентті x = x-(a+b), 

p/= 10 эквивалентті p = p/10, 

m*= n эквивалентті m = m*n, 

r%= 5 эквивалентті r = r%5.  

 

а=а+2 өрнегінің орнына программада а+=2 деп жазу ыңғайлы екенін 

айту керек, өйткені бұл өрнек тез орындалады. 
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Типті айқын түрлендіру операциясы («тип» операциясы). Бұл 

операцияны орындау келесі форматта болады: 

 

(тип_аты) операнд 

 

Операнд ретінде тұрақты, айнымалы, өрнек болуы мүмкін. Нәтижесінде 

операнд мәні көрсетілген типке түрлендіріледі. Типті түрлендіруді пайдалану 

мысалдары: 

 

(long) 8, (float) 1, (int)x % 2 

 

Соңғы өрнекте «тип» операциясының дәрежесі бөлуден жоғары (және 

басқа бинарлық арифметикалық операциялар), өйткені х айнымалысының 

мәні алдымен бүтін типке (бөлшек бөлігі түсіп қалады) келтіріледі, содан соң 

модуль бойынша бөлу орындалады. Программаның келесі фрагменті типті 

түрлендіруді қолдану қажеттілігі болғандағы практикалық жағдайдың бірін 

көрсетеді: 

float с; 

int a=l, b=2; 

с=(float)а/b; 

 

Нәтижесінде с айнымалысы 0,5 мәнін қабылдайды. Типті түрлендірусіз оның 

мәні 0-ге тең болатын еді.  

 

2.5.4 Си тіліндегі түрлі қызмет операциялары 

 

Sizeof операциясы. Бұл операцияның екі жазылу формасы бар: 

 

sizeof (тип)    және   sizeof (өрнек) 

 

Бұл операцияның орындалуы нәтижесінде айқын көрсетілген типті 

шаманың немесе өрнекті есептеу нәтижесінде алынған шаманың жадыда 

алатын байттар санына тең бүтін сан қайтарылады. Екіншісі де өрнектің 

нәтижесінің типі бойынша, сол тәртіппен анықталады. Жазылу формасы 

бойынша функцияға ұқсас, бірақ sizeof операция болып табылады. Оның 

дәрежесі бинарлық арифметикалық операцияларға, логикалық операциялар 

мен қатынастарға қарағанда жоғары болады. Операцияны қолдану 

мысалдары: 

sizeof(int)    нәтижесі  2 

sizeof(1)      нәтижесі  2 

sizeof(0.1)   нәтижесі  8 

sizeof(char)  нәтижесі  1 

sizeof(‘a’)    нәтижесі  2 
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«Үтір» операциясы. Бұл операция бірнеше өрнектерді біртұтас етіп 

байланыстыру үшін қолданылады. Үтір арқылы бөлінген бірнеше өрнектер 

солдан оңға қарай тізбектей есептеледі. Мұндай өрнек нәтижесі ретінде ең оң 

жақтағы өрнек қабылданады. Мысалы, егер X айнымалысының типі int 
болса, онда (X=3, 5*Х) өрнегінің мәні 15-ке тең болады, ал X айнымалысы  3-

ке тең. 

«Шарт ?:» операциясы. Бұл үш операндысы бар жалғыз операция. 

Операция форматы: 

өрнек1 ? өрнек 2 : өрнек 3 

 

Берілген операция тармақталған алгоритмдік құрылымын жүзеге 

асырады. Оның орындалу алгоритмі келесідей: 1 өрнектің мәні алғаш болып 

орындалады, ол кейбір шарт болып табылады. Егер ол ақиқат болса, яғни 0-ге 

тең болмаса, онда 2 өрнегі есептеледі және алынған нәтиже операция 

нәтижесі болады. Кері жағдайда нәтиже ретінде 3 өрнегінің мәні алынады.  

 

Мысал 1. Х айнымалысының мәнінің абсолют шамасын есептеуді бір 

операция көмегімен ұйымдастыруға болады: 

 

Х<0 ? -X : X; 

 

Мысал 2. а және b екі айнымалыдан үлкенін таңдау: 

 

mах=(а<=b)?b:а; 

 

Мысал 3. а және b екі айнымалының үлкенін бірмен алмастыру: 

 

(a>b)?a:b=l; 

 

Берілген жағдайда тіл ережелері шартты операцияны меншіктеу 

белгісінен кейін қоюға мүмкіндік береді.  

 

( ) және [ ] операциялары. Си тілінде дөңгелек және квадратты 

жақшалар операция ретінде қарастырылады және олар ең жоғары дәрежеге 

ие болады. С/С++ тілінің операцияларын рангісі бойынша қойылуын 

төмендегі кесте арқылы көрсетейік. Операция рангісі – бұл басымдылық 

қатарының реттік номері. Рангісі үлкен болған сайын, басымдылығы төмен 

болады. Кестеде операцияның тағы да бір қасиеті – ассоциативтілігі 

бейнеленген. Егер өрнекте бір операция бірнеше рет қайталанып, солдан оңға 

қарай орналасқан болып орындалса, онда ол сол жақ ассоциативті деп 

аталады; егер оңнан солға қарай орындалса, онда оң жақ ассоциативті. 

Кестеде бұл қасиеттер сол және оң жақ бағыттауыштары арқылы көрсетілген. 
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Операциялар басымдылықтары (рангілер) 

Ранг Операциялар Ассоциативтілі

к 

1 ( )  [ ]   ->  . → 

2 ! ~ + - ++ -- & * (тип)  sizeof унарлы ← 

3 *  /  %  (мультипликативті бинарлы) → 

4 +  - (аддитивті бинарлы) → 

5 <<  >>>   (разрядты жылжыту) → 

6 <   <=   >=     >  (қатынас) → 

7 ==    !=   (қатынас) → 

8 &     (разрядты конъюнкция «және») → 

9 ^      (разрядты терістеу «немесе») → 

10 |       (разрядты дизъюнкция «немесе») → 

11 && (конъюнкция «және») → 

12 | |    (дизъюнкция «немесе») → 

13 ? :   (шартты) ← 

14 =  *= /=  %=  - =  &=  ^=   |=  <<=  >>= ← 

15  ,    («үтір») → 

 

 

Өрнектерді есептеуде типтерді келтіру. Жоғары деңгейлі барлық 

программалау тілдерінде өрнектерді жазудың жалпы ережелері бар: 

 өрнекті құрайтын барлық символдар, бір жолға жазылады; 

 өрнекте операцияның барлық белгілері қойылады; 

 өрнектерді жазғанда операциялардың басымдылықтары ескеріледі; 

 операциялардың орындалу ретін өзгерту үшін дөңгелек жақшалар 

қолданылады. 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Өрнек деп нені айтамыз? Өрнек неден тұрады? 

2. Қандай операцияларды унарлық және бинарлық дейміз? 

3. Си тілінде қолданылатын негізгі операциялар қандай? 

4. Қандай логикалық операцияларды білесіз? 

5. Қатынас операциялары деп нені айтамыз? 

6. Қандай биттік операцияларды білесіз? 

7. Қай кезде қатынас - жалған, ал қандайда – ақиқат болады? 

8. Терналық операция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз. 
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2.6 Си тіліндегі программаның құрылымы. Қарапайым программалар 

жазу 

 

Си тіліндегі ең қарапайым программа 8 символдан ғана тұрады: 

main() 

{ 

} 

Негізгі программа әркезде main функция атауымен аталады. Бос 

дөңгелек жақшалар main функциясының аргументтері жоқ екендігін 

білдіреді. Фигуралық жақшалар негізгі программаның басы мен соңын 

білдіреді. Қарастырып отырған программада, оның ішінде ештеңе жоқ, яғни 

біздің программа ештеңе орындамайды. Бірақ Си тілінің ережелеріне сәйкес 

оны компиляциялауға, нәтижесінде exe-файл алуға болады.  

  

Мәтінді экранға шығару қарапайым программасын төмендегіше жазсақ 

болады. «Сәлем» сөзін экранға шығаратын программа құрайық:  

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

  printf("Сәлем"); 

} 

 

Жалпы Си тіліндегі программа бірнеше модульден тұруы мүмкін. Негізінен 

программа төмендегідей құрылымға ие: 

 

Препроцессор директивалары 

Ауқымды объектілерді сипаттау 

int main() { 
      басты функция операторлары 

} 

int f1() { 
    f1 функциясының операторлары 

} 

int f2() { 
    f2 функциясының операторлары 

} 

Си тілінде программа жағанда төмендегі қағидаларды ұстанған жөн: 

 Стандартты функцияларды пайдалану үшін трансляторға осындай 

атпен функция бар екенін және оның аргументтерінің типін көрсету 

қажет – сол кезде ол функцияны дұрыс немесе дұрыс емес қолданғаны 

туралы хабар береді. Бұл деген программаға осы функцияның 

сипатталуын енгізу қажет екендігін білдіреді. Си тілінде стандартты 
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функциялар сипаттамасы *.h кеңейтілуі бар тақырыптық файлдарда 

орналасқан (C:\Cpp\include каталогында). 

 Тақырыптық файлдарды қосу үшін #include препроцессор 

директивасы қолданылады және одан кейін бұрыштық жақшалар ішіне 

файл аты қойылады. Бұрыштық жақшалар ішінде пробел болмауы тиіс. 

Әрбір жаңа тақырыптық файлды қосу үшін #include командасын 

қолдану қажет.  

 Экранға ақпарат шығару үшін printf функциясы қолданылады. 

Қарапайым жағдайда ол жалғыз аргументті – экранға шығаруға қажетті 

тырнақшадағы жолды қабылдайды.  

 Си тілінің әрбір операторы нүкте үтірмен аяқталады.  

 

Препроцессор – бұл программа мәтінін транслятордан бұрын өңдейтін 

арнайы программа. Препроцессордың барлық командалары  # белгісінен 

басталады. 

 

Операторлар программаның негізгі құрылыс блоктары болып табылады. 

Си тілінде оператордың бар болуын ; символы арқылы білеміз. Операторлар 

өрнектерден тұрады. Өрнектер деп операциялар мен операндтар, және 

оларға түрлі операциялар орындалуды айтамыз.  

 

Меншіктеу операторының жалпы түрі: 

<Аты> = <Өрнек>; 

Мысалы: 

int x, y, a; 
 x = 5; 
 y = x*2+7; 
 a = y/4; 

 

Си тілінде меншіктеулерді өрнектерге енгізуге болады: 

a=(y=(x=5)*2+7)/4; 
Меншіктеу операторы өздігінен мәнге ие (оң жағында « = » белгісі болса) 

болады және өрнектерге кіреді. 

 

 # include <stdio.h> 

main() 

{ 

    int x, y, z; 

    x=5; 

    y=5*2+7; 

      z=y/2; 

    printf(“%d\n”, y); 

    printf(“%d\n”, z); 

} 
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Си тілінде кірістірілген енгізу/шығару құралдары жоқ, ол стандартты 

кітапханаларда болатын функциялар, типтер және объектілер көмегімен 

жүзеге асырылады.  

 

Енгізу/шығарудың негізгі функциялары: 

int scanf(const char* format. …) // енгізу 
int printf(const char* format. …) //  шығару 

 

Олар format форматтың жолына сәйкес кез келген шамалармен форматталған 

енгізу мен шығаруды орындайды.   

Форматтау жолы құрамында символдар бар, олар шығарғанда ағымға 

(экранға) көшіріледі немесе енгізгенде ағымнан (пернелер тақтасынан) 

алынады, және % белгісінен басталатын түрлендіру спецификациясы енгізіп, 

шығарғанда нақты шамалармен ауыстырылады. 

 

Мысалы:  

# include <stdio.h> 
int main() 
{ 
  int S; 
  printf(“Бүтін сан енгіз\n”); 
  scanf(“%d”, &S); 
  printf(“Cіз сан енгіздіңіз %d”, S); 
  return 0; 
} 

 

Осы түрдегі қарапайым программаларды құрастырамыз. Алдымен 

сызықтық есептеуіш программаларды құрастыруға қажетті барлық тіл 

құралдарын қарастырайық. Герон формуласы бойынша үшбұрыш ауданын 

есептеу программасын құрайық.  

Мысал 1.  а, b, с – үшбұрыш қабырғалары. S - үшбұрыш ауданы. Герон 

формуласы бойынша: 

                    
 

мұндағы  р – үшбұрыштың жартылай периметрі, яғни             .          

 

#include <stdio.h> 
#include <math.h>  
void main () { 
     float a,b,c,p,s; 
     printf("\na="); scanf("%f",&a); 
     printf("\nb="); scanf("%f",&b); 
     printf("\nc="); scanf("%f",&c); 
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     p=(a+b+c)/2; 
     s=sqrt (р* (p-a) * (p-b) * (p-c) ) ; 
     printf("\nҮшбұрыш ауданы=%е", s) ; 
   } 

 

void сөзі осы функцияның қандай да бір қайтаратын нәтижесінің 

жоқтығын, ал бос жақшалар – аргументтерінің болмауын білдіреді. Функция 

тақырыбынан кейін орналасып, фигуралық жақшаға алынғанды функция 

денесі деп айтамыз. Бірінші жол – қолданылатын айнымалыларды жариялау 

(сипаттау). Олардың барлығы жылжымалы double типті. 

Қалған программа бөлігі – орындалатын операторлар. Олардың ішінде 

экранға шығаратын оператор (printf), пернелер тақтасынан мәліметтерді 

енгізу операторы (scanf), меншіктеу операторы (=) бар.  printf 
функциясындағы \n символы жаңа жолдың басына өтуді білдіреді. Си тілінде 

«оператор» ұғымы келесідей түсіндіріледі: егер кез келген өрнектен кейін 

нүктелі үтір қойылса, онда ол компилятормен жеке оператор ретінде 

қабылданады. Оператор программа орындалуының келесі қадамында 

аяқталған іс-әрекетті анықтайды. 

 Қарастырылған программада меншіктеудің екі операторы бар: (р) 

жартылай периметрді есептеу және (s) үшбұрыш ауданын есептеу. 

Ауданды есептеу өрнегінде sqrt() кітапханалық функциясы – квадраттық 

түбір қолданылады. Берілген функция математикалық функциялар 

кітапханасына жатады. Осы кітапхананы программаға қосу үшін #include 
<math.h>  препроцессор директивасы қолданылды. Мұнда math.h – осы 

кітапхананың тақырыптық файлының аты.  

Төмендегі кестеде Си математикалық кітапханасының қолданылатын 

функцияларына сипаттама берілген. 

Кесте 3. 

Математикалық функциялар (тақырыптық файл math.h) 

Қатынас Аргумент типі Нәтиже типі Функция 

abs(x) int int Бүтін санның абсолют мәні 

acos(x) double double Арккосинус(радиандар) 

asin(x) double double Арксинус(радиандар) 

atan() double double Арктангенс(радиандар) 

ceil(x) double double х-тен кем емес, жуық бүтін 

сан 

cos(x) double double косинус(х радиан) 

exp(x) double double e
x
 – 

 
x-тің экспонентасы 

fabs(x) double double нақты санның абсолют мәні 

floor(x) double double х-тен аспайтын үлкен бүтін 

сан  

fmod(x,y) double double х-ті у-ке бүтін бөлгендегі 

қалдық  

log(x) double double ln(x) – натурал логарифм 
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log10(x) double double lg(x) – ондық логарифм 

pow(x,y) double double у дәрежелі х – x
y 

sin(x) double double Синус(х радиан) 

sinh(x) double double Гиперболалық синус 

sqrt(x) double double Квадрат түбір 

tan(x) double double Тангенс() 

 

Қарастырылған программада printf(...); және scanf(...); операторлары 

сәйкесінше пернелер тақтасынан бастапқы мәліметтерді енгізеді және 

экранға шығарады.  

 

Сонымен, қарапайым мысалдардан программаның негізінен 4 бөлігі 

болатынын көрдік. Олар: 

 айнымалыларды сипаттау; 

 бастапқы мәліметтерді енгізу; 

 мәліметтерді өңдеу (есептеулер); 

 нәтиже шығару. 

 
Бұдан былай мысал ретінде қарапайым программаларды құрастыра беру 

үшін мәліметтерді енгізу және шығару функцияларына қысқаша тоқталып 

кетейік. Бұл функцияларды алда толығырақ қарастыратын боламыз.  

 

Мәліметтерді енгізу үшін scanf функциясы қолданылады 

 

scanf ("%d%d", &a, &b); 

Енгізу форматы – тырнақша ішіндегі жол, мұнда мәліметтерді енгізудің бір 

немесе бірнеше форматтары көрсетілген:   

 

%d  - бүтін санды енгізу (int типті айнымалы) 

%f   - нақты санды енгізу (float типті айнымалы) 

%с  - бір символ енгізу (char типті айнымалы) 

 

Енгізу форматынан кейін үтір арқылы жады ұяшықтарының адресі 

көрсетіледі, мұнда енгізілген мәндерді жазу қажет.  Айырмашылығын 

көріңіз: 

   a  -  a  айнымалысының мәні  

&a  -  a айнымалының адресі 

 

Тізімдегі форматтар саны айнымалылар адрестерінің санына тең 

(сәйкес) болуы керек. Сонымен қатар айнымалылар типі көрсетілгенмен 

сәйкес келуі керек: мысалы, егер a және b – бүтін айнымалылар болса, онда 

келесі функцияны шақырулар қате болады: 
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scanf ("%d%d", &a ); екінші енгізілген сан қайда жазылады? 

scanf ("%d%d", &a, &b, &c ); c айнымалысы үшін формат 

көрсетілмеген. 

scanf ("%f%f", &a, &b ); бүтін айнымалыларды нақты сандар 

форматтары арқылы енгізуге болмайды.  

 

Есептеу үшін меншіктеу операторын қолданады, өйткені теңдік 

белгісінен кейін арифметикалық өрнек тұрады, мұнда айнымалылар адресінің 

енгізу форматын есептеу қажет болады. Теңдік белгісінің сол жағына 

айнымалы аты жазылады, онда нәтижені қою керек. 

 

c = a + b; //a және b қосындысын с-ға жазу 

Сандар мен айнымалылар мәндерін экранға шығару үшін printf 
функциясын қолданамыз. 

 

printf ( "Нәтижесі: %d + %d = %d \n", a, b, c ); 
 

printf  функциясын шақырғандағы жақшалар мазмұны  scanf  
функциясына ұқсас келеді. 

Алдымен символдық жол жүреді – арнайы символдарды қолдануға 

болатын шығару форматтары: 

%f   нақты сандарды шығару 

%с   бір символды шығару 

%s   символдық жолды шығару 

\n   жаңа жол басына өту 

қалған символдар (кейбір арнайы командалардан басқа) экранға 

шығарылады. 

Форматтың бір жолы жеткіліксіз: мұнда мәліметтерді қай жерге шығару 

керектігі айтылған, бірақ оларды қай жерден алу керектігі айтылмаған. 

Сондықтан мәндерін шығару керек болатын айнымалылар мен сандар тізімін 

қойып, бірден есептеулер жүргізуге болады.  

 

printf ( "Нәтижесі: %d + %d = %d \n", a, 5, a+5 ); 
 

Сонымен қатар scanf функциясы сияқты типтер, айнымалылар саны мен 

шығару форматтарының сәйкестігін қадағалау керек. 

 

Төменде бүтін 1234 санын шығарудағы форматтау мысалдары көрсетілген. 

Сан үшін берілетін өрісті көру үшін сол және оң жағынан жақшалармен 

шектелген. 

 

Шығару 

мысалдары 

Нәтиже Комментарий 

printf("[%d]", 1234); [1234] Минимальды мүмкін болатын өріс.  
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printf("[%6d]", 1234); [ 1234] 6 позиция, оңға қарай туралау. 

printf("[%-6d]", 
1234); 

[1234 ] 6 позиция, солға қарай туралау. 

printf("[%2d]", 1234); [1234] 

 

Сан берілген 2 позицияға 

сыймайды, сондықтан шығару 

облысы кеңейеді.  

 

Символдарды шығару үшін де форматтаудың осындай тәсілдері 

қолданылады, бірақ  %d  форматы  %с  форматына алмастырылады. 

 

Нақты сандар 

Нақты сандарды шығару (енгізу) үшін %f, %e және %g үш формат 

қолданылады. 

Кестеде %f  форматын пайдалану мысалдары көрсетілген.   

 

Шығару мысалдары Нәтиже Комментарий 

printf("[%f]", 123.45); [123.450000] Минимальды мүмкін болатын 

өріс, бөлшек бөлігінде 6 белгі 

printf("[%9.3f]", 123.45); [ 123.450] 

 

Барлығы 9 позиция, оның ішінде 

3 – бөлшек бөлігі үшін, оңға 

туралау. 

printf("[%-9.3f]", 

123.45); 

[123.450 ] 

 

Барлығы 9 позиция, оның ішінде 

3 – бөлшек бөлігі үшін, солға 

туралау. 

printf("[%6.4f]", 123.45); [123.4500] 

 

Сан берілген 6 позицияға 

сыймайды (бөлшек бөлігінде 4 

цифра), сондықтан шығару 

аймағы кеңейеді.  

 

%e форматы ғылыми есептеулерде ең үлкен немесе кіші сандарды 

шығару үшін қолданылады, мысалы, атом өлшемі немесе Күнге дейінгі 

арақашықтық. Сан стандартты түрде көрсетіледі(ерекшеленген мантисса 

және реті). Мысалы, 123.45 саны стандартты түрде 123.45 = 1.2345×10
2
  

жазылуы мүмкін. Мұнда 1.2345 - мантисса (ол әруақытта 1-ден 10-ға дейінгі 

аралықта болады, ал 2 - реті (мантисса осы дәрежедегі 10-ға көбейтіледі).  

%e форматы бойынша шығарғанда санды шығару үшін, және 

мантиссаның бөлшек бөлігіндегі цифрлар санына позиция санын беруге 

болады.  

Реті әр уақытта екі цифра түрінде көрсетіледі, олардың алдында е әрпі 

және рет белгісі тұрады (плюс немесе минус). 

 

Шығару мысалдары Нәтиже Комментарий 

printf("[%e]", 123.45); [1.234500e+02] Минимальды мүмкін болатын 

өріс, мантиссаның бөлшек 
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бөлігінде 6 белгі 

printf("[%12.3e]", 123.45); [ 1.234e+02] 

 

Барлығы 12 позиция, оның 

ішінде 3 – мантиссаның бөлшек 

бөлігі үшін, оңға туралау. 

printf("[%-12.3e]", 123.45); [1.234e+02 ] 

 

Барлығы 12 позиция, оның 

ішінде 3 – мантиссаның бөлшек 

бөлігі үшін, солға туралау. 

printf("[%6.2e]", 123.45); [1.23e+02] 

 

Сан берілген 6 позицияға 

сыймайды (бөлшек бөлігінде 2 

цифра), сондықтан шығару 

аймағы кеңейеді. 

 

%g форматы санның бөлшек бөлігінің соңындағы артық нольдерді жою 

үшін және форматты автоматты түрде(стандартты түрде немесе тұрақталған 

нүкте арқылы) таңдау үшін қолданылады. 

Өте үлкен немесе өте кіші сандар үшін жылжымалы нүктесі бар формат 

таңдалады (стандартты түрде). Бұл форматта санға жалпы позияциялар саны 

мен мәнді цифрлар санын беруге болады. 

 

Шығару мысалдары Нәтиже Комментарий 

printf("[%g]", 12345); [12345] Минималды мүмкін болатын 

өріс, мағынасы бар 6-дан 

аспайтын. 

 

printf("[%g]", 123.45); [123.45] 

printf("[%g]", 0.000012345); [1.2345e-

05] 

printf("[%10.3g]", 12345); [ 1.23e+04] Барлығы 10 позиция, оның 

ішінде 3 – мағыналы сан, солға 

туралау. Сол жаққа туралау 

үшін "%-10.3g" форматы 

қолданылады. 

printf("[%10.3g]", 123.45); [ 123] 

printf("[%10.3g]",0.000012345); [ 1.23e-05] 

 

С++ класының кітапханасын қолданғанда, iostream.h кітапханалық 

файлы қолданылады, мұнда  cin пернелер тақтасынан мәлметтерді енгізудің 

және cout дисплей экранына мәліметтерді шығарудың стандартты ағындары. 

Сонымен қатар сәйкесінше операциялар анықталған: 

<<  -  мәліметтерді ағынға жазу операциясы; 

                                  >>  -  мәліметтерді ағыннан оқу операциясы. 

Мысал 1: 

#include <iostream.h>; 
- - - - - - - - - - - - - - - 
cout << “\nЭлементтер санын енгіз: ”; 
cin >> n; 
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Мысал 2. Арифметикалық өрнектерді Си тілінде жазу. 

а)  
4

3,3

7

4

tgx

yxzyx




     →  (x*x*x-  

                                       3.3*abs(x+pow(y,1/4)))/(pow(x,7)+sqrt(tan(4)) 

б)  xx 88 8    →   8*sqrt(pow(x,8)+8*x). 

 

Мысал 3. Мұнарадан құлаған дене жылдамдығын есептеңіз.  

#include <stdio.h> 
#include <conio.h>  
#include <math.h>  
#define g 9.8 
void main () 
{ 
float V, h; 
printf("\nМұнара биіктігін енгіз->"); scanf("%f",&h); 
V=sqrt(2*g*h); 
printf("Құлау жылдамдығы=%10.6f \n",V ); 
getch(); 
} 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Стандартты функциялар деп не түсініледі? 

2. Препроцессор дегеніміз не? 

3. Енгізу/шығарудың негізгі функцияларын ата. 

4. Форматтық жол деген не? рrintf функциясының форматтық жолының 

құрамында не бар? 

5.  scanf функциясының форматтық жолының құрамында не бар? 

6. << операциясының көмегімен мәліметтерді қалай шығарады? 

7. << операциясының көмегімен мәліметтерді қалай енгізуге болады? 

8. Нақты сандарды шығару (енгізу) форматтарын көрсетіңіз. 

 

Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1. Параллелограмм ауданын есептеу программасын жазу.  

Параллелограмм ауданын есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз:  

Ұзындығы (см) —> 9 Ені(см) —> 7.5 

Параллелограмм ауданы: 67.50 кв.см. 

2. Параллелепипед көлемін есептеу программасын жазу.  

Параллелепипед көлемін есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Ұзындығы (см) —> 9  

Ені (см) -> 7.5  

Биіктігі (см) —> 5 

             Көлемі: 337.50 куб.см. 
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3. Параллелепипед бетінің ауданын есептеу программасын жазу.  

Параллелепипед бетінің ауданын есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Ұзындығы (см) -> 9  

Ені (см) —> 7.5 

Биіктігі (см) -> 5 

Бетінің ауданы: 90.00 кв.см. 

4. Куб көлемін есептеу программасын жазу.  

Куб көлемін есептеу. 

Қабырға ұзындығын енгіз(см) және <Enter>  пернесін басыңыз  > 9.5 

Куб көлемі: 857.38 куб.см. 

5. Цилиндр көлемін есептеу программасын жазу.  

Цилиндр көлемін есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Табанының радиусы (см) —> 5 

Цилиндр биіктігі (см) —> 10 

Цилиндр көлемі 1570.80 куб. см. 

Программа жұмысын аяқтау үшін <Enter> пернесін басыңыз. 

6. Бірнеше дәптер мен қарындаштан тұратын сатып алу бағасын есептейтін 

программа жазыңыз.  

Сатып алу бағасын есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Дәптер бағасы (теңге) —> 2.75  

Дәптер саны —> 5 

Қарындаш бағасы (теңге) —> 0.85  

Қарындаш саны—> 2 

Сатып алу бағасы: 15.45 теңге. 

7. Бірнеше дәптер мен дәл осындай оларға қаптан тұратын сатып алу бағасын 

есептейтін программа жазыңыз.  

Сатып алу бағасын есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Дәптер бағасы (теңге) —> 2.75 

Қап бағасы (теңге) —> 0.5  

Комплект саны (дана) —> 7 

Сатып алу бағасы: 22.75 теңге. 

8. Кейбір салмақтағы алманың бағасын есептейтін программа жазыңыз.  

 Сатып алу бағасын есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Бір килограмм алманың бағасы (теңге) —> 8.5 

Алманың салмағы (кг) —> 2.3  

Сатып алу бағасы: 19.55 теңге. 

9. Егер үшбұрыштың табанының ұзындығы мен биіктігі белгілі болса, онда 

үшбұрыштың ауданын есептейтін программа жазыңыз.  

Үшбұрыш ауданын есептеу. Бастапқы мәндерін енгізіңіз: 

Табаны (см) —> 8.5  

Биіктігі (см) —> 10 

Үшбұрыш ауданы: 42.50 кв.см. 



35 

 

10. Егер үшбұрыштың екі қабырғасының ұзындығы мен осы қабырғалар 

арасындағы бұрышы белгілі болса, онда үшбұрыштың ауданын есептейтін 

программа жазыңыз.  

Үшбұрыш ауданын есептеу.  

Үшбұрыштың екі қабырғасының ұзындығын (см) пробел арқылы 

енгізіңіз -> 25 17 

Үшбұрыштың қабырғалар арасындағы бұрышын енгізіңіз -> 30 

Үшбұрыш ауданы: 106.25 кв.см. 
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3 Си тілінің басқару операторлары 

 

3.1 Шартты операторлары 

Есептеу барысында белгілі бір шартты орындау құбылысы шартты 

құбылыс деп аталады.  

Мысал 1. Толық қабаттасқан тармақталған алгоритм: 

 

 

 

                                     ия                  жоқ 

 

 

 

 

 

Жоғарыда келтірілген алгоритмді төмендегі шартты операторлар тізбегімен 

программалауға болады: 

if (x<=0) 

      if (x==0)  y=0; 

else y=-1; 

else y=1; 

 

Мысал 2. Толық емес тармақталған алгоритм: 
 

 

 

 

 

 

                        ия                   жоқ 

 

 

 

 

 

 

Бұл тармақталуды шартты опереторлармен төмендегіше жазамыз: 

if(x<0) 

        if(x==1) y=0; 

       else y=-1; 

 

Мысал 3. а, b мәндерін өсуі бойынша реттеу. 

 

 

 

x≤0 

y:=1 
x=1 

y:=0 y:=-1 

y:=1 

x≤0 

x=1 

y:=0 y:= -1 
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                                            ия                                жоқ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Келтірілген блок-схемаға С++ тілінде келесі жолдар сәйкес келеді   

if(a>b) 

{ 

    c=a; a=b; b=c; 

} 

cout<<”a=”<<”b=”<<b; 

 

Берілген мысалда шарттың орындалуына байланысты бірнеше 

операторлардың орындалуы көзделгендіктен, олар  фигуралық жақшаға 

алынған. Мұндай операторлар тізбегі құрама оператор деп айтылады және 

сыртқы қатынас әрекеттері үшін бір оператор болып табылады. Си тілінде 

фигуралық жақшалар Паскаль тіліндегі begin, end сияқты операторлық 

жақшалар рөлін орындайды.  

 

Есеп.  а және b бүтін сандарының үлкенін табу керек. 

 

Шешуі. Есептің шарты бойынша  нәтижесінде екі санның біреуін 

шығару: егер бірінші сан екіншісінен үлкен болса, оны экранға шығару, 

әйтпесе – екінші санды экранға шығару. Төменде бұл есепті шешудің екі 

варианты көрсетілген: біріншісінде нәтижесі бірден экранға шығады, ал 

екіншісінде екі санның үлкені үшінші max айнымалысына жазылады 

(меншіктеледі).  

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() { 

   float a, b; 

   printf ("а және b енгіз:"); 

   scanf ( "%f%f", &a, &b ); 

   if ( a > b ) { 

      printf ("Екі санның үлкені %f", a 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() { 

   float a, b, max; 

   printf("a және b енгіз: "); 

   scanf ( "%f%f", &a, &b ); 

   if ( a > b ) // тақырыбы 

   { 

a>b 

c=a 

a=b 

b=c 

a, b 
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); 

      } 

   else 

    {printf ("Екі санның үлкені %f", b 

); 

     } 

    getch(); 

} 

     max = a; // «егер» блогы 

    } 

    else { 

        max = b; // «әйтпесе» блогы 

    } 

printf ( "Екі санның үлкені %f", 

max); 

getch();} 

 

Шартты операторының түрі (жазылуы, форматы) келесідей болады: 

 

 if (шарт) // шарты бар тақырып 

  { 

...  // «егер» блогы 

     // егер  тақырыптағы шарт ақиқат болса  

     // орындалатын операторлар тізімі 

  } 

else 

  { 

...   // «әйтпесе» блогы 

      // егер жақшадағы шарт жалған болса 

      // орындалатын операторлар 

   } 

 

Мұндай жазба біртұтас оператор болып табылады, сондықтан жақша 

ішінде, аяқталатын «егер» блогы және else сөздерінің арасында ешқандай 

операторлар болмауы керек.  

else сөзінен кейін ешқашан «әйтпесе» блогы қойылмайды, ол if 

операторынан кейін жақшадағы негізгі шарт жалған болғанда ғана 

орындалады.   

«Егер» блогы немесе «әйтпесе» блогында бір ғана оператор болса, онда 

фигуралық жақшаларды қоймаса да болады.  

 Шартты құрғанда логикалық қатынас белгілерін пайдалануға болады:   

 <  үлкен, кіші 

 >= ,  <=   үлкен немесе тең, кіші немесе тең 

 ==   тең 

 !=    тең емес 

 

Си тілінде нольге тең емес кез келген сан ақиқат шартты, ал ноль жалған 

шартты білдіреді. Егер «әйтпесе» блогында ештеңе жасау керек болмаса, 

онда бүкіл «әйтпесе» блогын алып тастап, шартты оператордың қысқаша 

формасы қолдануға болады: 

 

                           if (шарт) { 
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... // егер шарт ақиқат болса 

} 
 

Мысалы,  жоғарыда көрсетілген есеп программасын төмендегідей етіп 

жазуға болады: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

float a, b, max; 

printf("a және b енгіз:"); 

scanf ( "%f%f", &a, &b ); 

max = a; 

if ( b > a ) 

max = b; 

printf ( "екі санның үлкені %f", max ); 

getch(); 

} 

«Егер» және  «әйтпесе» блоктарында кез келген басқа операторлар, 

соның ішінде басқа да қабаттасқан шартты операторлар бола алады; мұнда 

else операторы алдыңғы  жақын if - ке жатады: 

if ( a > 10 ) 

if ( a > 100 ) 

printf ("Сіздің ақшаңыз өте көп."); 

else 

printf ( "Сізде ақша жеткілікті"); 

else 

printf ("Сіздің ақшаңыз аз"); 

 

3.2 Күрделі шарттар 

 

Қарапайым шарттар бір ғана қатынастан тұрады(үлкен, кіші және т.б.). 

Кейде екі немесе одан да көп қарапайым қатынастар бірігетін шарт жазу 

қажет. Мысалы, кәсіпорын 25-тен 40 дейінгі жастағы қызметкерлерді 

таңдайды. Сонда қарапайым программа төмендегідей болады: 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() { 
   int age; 
   printf ( "\nЖасыңызды енгізіңіз: " ); 
   scanf ( "%d", &age ); 
   if ( 25 <= age && age <= 40 ) // күрделі шарт 
          printf ("Сіз бізге лайықсыз."); 
     else 
          printf ("Кешіріңіз, Сіз бізге лайық емессіз."); 
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   getch(); 
} 

 

Күрделі шарттар логикалық операциялар белгілері көмегімен бірігетін 

екі немесе бірнеше қарапайым қатынастардан тұрады: 

&& - және операциясы – екі шарттың бір кезде орындалуын талап етеді: 

 

шарт_1 && шарт_2 

 

Бұл операцияны келесі кесте арқылы сипаттауға болады.(ол ақиқат кестесі 

деп аталады) 

шарт_1 шарт_2 шарт_1 && шарт_2 

жалған(0) жалған(0) жалған(0) 

жалған(0) ақиқат(1) жалған(0) 

ақиқат(1) жалған(0) жалған(0) 

ақиқат(1) ақиқат(1) ақиқат(1) 

  

|| - немесе операциясы- екі шарттың ең болмаса біреуінің орындалуын 

талап етеді.(біріншісі немесе екіншісі, немесе екеуі бірден) 

шарт_1 || шарт_2 

 

Ақиқат кестесі төмендегідей болады: 

шарт_1 шарт_2 шарт_1 || шарт_2 

жалған(0) жалған(0) жалған(0) 

жалған(0) ақиқат(1) ақиқат(1) 

ақиқат(1) жалған(0) ақиқат(1) 

ақиқат(1) ақиқат(1) ақиқат(1) 

 

Күрделі шарттарда кейде ! - емес (немесе кері шарт) операциясы шартты 

терістеуі қолданылады  

! шарт 

 

Мысалы, келесі екі шарт тең: 

A > B   және   ! ( A <= B ) 

 

Тармақталу алгоритмдерінде екі варианттан артық таңдағанда  if, else 

конструкциясы  else, if конструкциясымен кеңейтіледі. 

 

Жалпы түрі: 

 

if(<өрнек 1>)  <оператор1> 

   еlse if(<өрнек 2>) <оператор2> 

            еlse if(<өрнек 3>) <оператор3> 

                    еlse <оператор4> 
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Мысал. Төмендегі өрнектермен  берілген функцияның мәнін тап. 

 

z=














2,

52,45

5,3

xxy

xx

xyx

 

Шешуі: Бұл есепте тармақталу варианттары үшеу, айнымалы х – тің 

мәніне байланысты  функциясының мәні үш өрнектің біреуімен есептеледі.  

#include<stdio.h> 

main() 

{ 

    int x,y,z; 

    scanf(“%d”,x); 

    scanf(“%d”,y); 

        if (x<=5) 

          z=x*x*x*x+y; 

            else if (x<=2) 

           z=y+x; 

                   else 

                   z=5*x+4; 

       printf(“%d”,z); 

} 

 

3.3 Таңдау операторы   

 

Программалауда бірнеше варианттан (екеуден көп болған жағдайда) 

біреуін таңдағанда switch операторын қолдану ыңғайлы. Оның синтаксисі: 

 

switch(<өрнек>)  { 

   сase <тұрақты 1>:< оператор 1 тізімі>; break; 

   сase <тұрақты 2>:< оператор 2 тізімі >; break; 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   сase <тұрақты n>:<оператор n тізімі >; break; 

           default:<операторлар тізімі>; break; 

} 

Мысал.  Пернетақтадан енгізілген апта күндерінің рет саны бойынша 

олардың аттарын экранға шығар 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

main() { 

           int c; 

 printf(“1-ден 7-ге дейінгі цифрларды енгіз:”); 

 printf(“\n cәйкесінше апта күні”); 
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 scanf(“%d”,&c);  

switch(c); 

 { 

case 1: printf(“\n Дүйсенбі!”); break; 

 case 2: printf(“\n Сейсенбі!”); break; 

 case 3: printf(“\n Сәрсенбі!”); break; 

 case 4: printf(“\n Бейсенбі!”); break; 

 case 5: printf(“\n Жұма!”); break; 

 case 6: printf(“\n Сенбі!”); break; 

           default:printf(“\n Жексенбі”); 

 } 

 printf(“\n Enter”);  

           getch(); 

} 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Толық шартты операторы жазылуының екі формасы қандай? 

2. Шартты операторына мысал келтір. 

3. Шартты оператордың жазылуының толық және қысқаша жазылуының 

арасында қандай айырмашылық бар? 

4. Шартты оператордың ішінде басқа шартты операторлар болуы мүмкін бе? 

5. Шартты оператор құрамында өту операторы болуы мүмкін бе? 

6. Ауыстырғыш операторы (екі айнымалының мәндерін ауыстыру) қалай 

жазылады?   

 

 

3.4 Цикл операторлары 

 

Берілген есепті шешуде алгоритмнің кейбір бөліктері бірнеше 

қайталанып орындалуы мүмкін. Мұндай құрылымды алгоритмді 

қайталанушы алгоритм немесе циклдік құрылымды алгоритм деп атаймыз. 

Циклді құрылымды алгоритмді программалауды үш түрлі жолмен 

ұйымдастыруға болады: 

1. Алдын-ала шартты тексеру арқылы 

2. Келесі шарт бойынша 

3. Параметрдің мәніне тәуелді. 

Үш түрлі жолмен ұйымдастырылатын циклге арнайы операторлар 

қолданылады. Олардың әрқайсысына тоқталайық. 

 

3.4.1 Қайталану саны алдын ала белгілі цикл операторы  for 

For цикл операторы қайталанатын есептеу процесін ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді, оны қайталану саны алдын ала белгілі болғанда 

пайдаланады:  



43 

 

 

for(оператор 1; шарт; оператор 2) оператор 3; 

 

мұндағы оператор1, оператор2 көбінесе меншіктеу операторлары болып 

келеді. Ал оператор3 бірнеше әрекеттерден тұруы мүмкін кез-келген 

операторлар тізімі – құрамтас оператор – циклдың денесі деп аталады, ал 

шарт қайталануды анықтайтын өрнек болып табылады. 

 

Мысалы,   for(i=1; i<=10; i++) {операторлар тізімі} 

 

for операторын қайталаулар саны белгілі болғанда пайдаланған тиімді.  

for операторы жазылуының түрлі жағдайларын қарастырайық: 

 

1)  Есептеу үшін кеміту операциясын пайдалануға болады: 

   for(i=10; i>0; i--); 

 

2)  Санауды екі, ондықтармен жүргізуге болады: 

   for(i=2; i<60; i+=2); 

 

3) Символдармен есептеу жүргізуге болады: 

   for(ch=’a’; ch<=’z’; ch++)  

       printf(“%c=%d\n”, ch); 

 

4) Операциялар санына қойылатын шарттан өзгеше, кейбір кез келген шарт 

орындалуын тексеруге болады:  

    for(n=1;  n*n<100;  n++); 

 

5) Кез келген мәндерді арифметикалық және геометриялық прогрессия 

ретінде өсіруге болады: 

     for(n=1; n<1000; n*=3); 

 

6) Үшінші өрнек ретінде кез келген дұрыс құрылған өрнекті қолдануға 

болады, оның мәні әрбір итерация сайын өзгереді: 

    for(x=1; y<=75; y=5*(x++)+10); 

 

7) Бір немесе бірнеше өрнектерді алып тастауға болады(бірақ ; символына 

тиіспеу керек) цикл денесіне жұмыс аяқталуын келтіретін бірнеше 

операторлар қосу керек. 

     a=2; 

 for(n=3; a<=25; ) 

 

  a=a*n; 

 

 for(  ;   ;   ) 

Цикл денесі 
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  printf(“*\n”); 

 

8) бірінші өрнек міндетті түрде айнымалыны анықтауы қажет емес:   

for(printf(“Сан енгіз :”); num==6; ) 

scanf(“%d”, &n); 

printf(“Осы сан керек!\n”); 

 

9) Цикл денесінде оператор ретінде цикл болуы мүмкін. Екі күрделі цикл 

төмендегідей жазылады: 

 for(i=1; i<=10; i++); 

      for(j=1; j<=10; j++); 

   <опер.>  

      for(i=1, j=1; i<=10, j<=10; i++; j++); 

 

Мысал 1.  1 ден 10 дейінгі сандарды x,y,z арқылы баспаға беру.  

 

   #include<stdio.h> 

   main() { 

 int x,y,z; 

 for(x=1; y=1; z=1; x<=20, x++, y++, z++); 

 printf(“x=%d   y=%d   z=%d\n”, x, y, z); 

} 

 

Мысал 2. Пернелер тақтасынан натурал  N санын енгізетін және экранға 1 

ден N-ге дейінгі барлық бүтін сан квадраттарын төмендегідей етіп 

шығаратын программа жазыңыз:  

1 санының квадраты  1 тең 

2 санының квадраты  4 тең 

... 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() { 

    int i, N; // i –цикл айнымалысы 

    printf ( " N санын енгіз: " );  

    scanf ( "%d", &N ); // пернелер тақтасынан N-ді енгізу  

    for ( i = 1; i <= N; i ++) // цикл: 1 ден N-ге дейінгі барлық i үшін 

       { 

         printf ( "%d санының квадраты %d тең\n", i, i*i); 

       } 

getch(); 

} 
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3.4.2 while  цикл операторы 

 

Алдын ала берілген шартты тексеру  арқылы циклді ұйымдастыруға 

while операторы қолданылады. Бұл операторды қайталаулар саны белгісіз 

болғанда пайдаланған ыңғайлы. Қайталанушы процесс қойылған шартты 

тексеру арқылы жүзеге асады. Яғни шарт ақиқат болса цикл қайталанады да, 

шарт жалған болса циклдан шығу орындалады. while оператор екі бөліктен 

тұрады: цикл тақырыбынан және циклдің денесінен. 

Жалпы жазылуы: 

while(<шарт>) <опер> 

 

мұндағы қызметші сөздің қазақша мағынасы: while  - “әзір”. 

Берілген шартқа тәуелді бірнеше рет қайталанып орындалатын операторды – 

циклдің денесі деп атаймыз. 

while операторы алгоритмдік тілдегі «әзірше» цикл командасына сәйкес. 

«әзірше» цикл командасының жазылу схемасы: 

 

әзір <шарт> 

   цб 

        <цикл денесі> 

   цс 

бітті 

   

Шартта логикалық қатынастар мен операциялар белгілерін қолдануға 

болады:  

>,  <  - үлкен, кіші 

>= , <= - үлкен немесе тең, кіші немесе тең 

==  - тең 

!=  - тең емес 

 

• Егер шарт басынан дұрыс емес болса, онда цикл бірде-бір рет 

орындалмайды (алдын ала шарты бар цикл). 

• Егер шарт жалған болмаса, онда цикл ешқашан тоқтамайды; бұл кезде 

программа «циклденіп қалады» - бұл күрделі логикалық қате болып 

табылады. 

• Си тілінде нольге тең емес кез келген сан ақиқат шартты, ал ноль – жалған 

шартты білдіреді: 

 

while (1)    // шексіз цикл 

         {  цикл денесі }   

  
while ( 0 )  { цикл денесі } // цикл бірде бір рет орындалмайды 
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• Цикл денесі фигуралық жақшаға алынады; егер цикл денесінде бір ғана 

оператор болса, онда жақшаны қоймаса да болады.  

• Цикл денесіне кез келген басқа операторлар, соның ішінде басқа 

циклдердер де кіре алады (мұндай тәсіл «кірістірілген циклдер» деп 

аталады). 

• Программаны оңай оқу үшін циклдің денесі және оны шектейтін барлық 

жақшалар 2-3 символға оңға жылжытылып жазылады .  

 Мысал 1. Алғашқы он натурал сандардың қосындысын табыңыз. 

 

 
 

Мысал 2.  Бүтін сан енгізіңіз және онда қанша цифр бар екенін анықтаңыз.  

Шешуі: Бұл есепті шешу үшін мынадай алгоритм қолданылады. Сан 10-ға 

бөлінеді және бөлу нәтижесі нольге тең болмайынша қалдық алынады. 

Арнайы айнымалы көмегімен(санауыш деп аталады) бөлу қанша рет 

орындалса, санда сонша цифр болғаны. Алдын ала санды қанша рет бөлу 

керектігін анықтау мүмкін емес, сондықтан шарты бар цикл қолданылады. 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() { 

   int N; // сан  

   int count=0; // айнымалы-санауыш 

   printf ( "\nN санын енгіз: " );  

   scanf ("%d", &N); // пернелер тақтасынан N-ді енгіз 

   while ( N > 0 ) // цикл тақырыбы «әзірше N > 0» 

   { //цикл басы (ашылатын жақша) 

      N /= 10; // соңғы цифраны кесеміз 

      count ++; // цифрлар санауышын ұлғайтамыз 

   } //цикл соңы (жабылатын жақша) 

   printf ( " бұл санда%d цифр бар \n ", count ); 

getch(); 

     s=0 

I≤10 

     s=s+i 

     i=i+1 

s 

соңы 

ия 

жоқ 

басы #include<stdio.h> 

 

main() { 

    int i, s=0; i=0; 

    while(i<=10) { 

       s=s+i; 

       i++; } 

        printf(“s=%d\n”,s); 

    } 

} 
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} 

 

3.4.3  do…while цикл операторы 

 

Кей жағдайда циклдің бір рет болса да орындалуы, содан соң әрбір 

қадамда кейбір шартты тексеріп, шарт жалған болғанда циклді аяқтау қажет 

болады. Бұл үшін шарты соңынан тексерілетін «дейін» циклы қолданылады. 

Бұл операторды қайталаулар саны белгісіз болғанда пайдаланған ыңғайлы. 

Қайталанушы процесс қойылған шартты тексеру арқылы жүзеге асады. Яғни 

шарт ақиқат болса цикл қайталанады да, шарт жалған болса циклдан шығу 

орындалады.  

do ... while операторының жалпы жазылуы: 

 

do  

   {операторлар тізімі} 

while (шарт); 

 

do - while операторы алгоритмдік тілдегі «дейін» цикл командасына 

ұқсас. Бұл жерде, қойылған шартқа тәуелсіз, бірінші цикл денесі 

орындалады. Содан кейін шарт тексеріледі. Демек, шарт ақиқат болмаса да, 

цикл денесі бір рет орындалады. do операторының қызметін төмендегідей 

блок-схема арқылы көрсетуге болады: 
 

 

 

 

                                                ия                         жоқ 

 

 

 

Мысалы 1: Алғашқы он натурал сандардың қосындысын табыңыз. 

 

#include<stdio.h> 

main() 

{ 

 int i, s=0; i=0; 

 do { 

        s=s+i; 

        i++; 

        while(i<=10) 

} 

printf(“s=%d\n”,s); 

} 

 

Цикл денесі 

шарт

т 
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Мысал 2. Натурал сан енгізіңіз және оның цифрларының қосындысын 

табыңыз. Программада теріс немесе ноль санын енгізуге болмайтындай 

енгізуді ұйымдастыру қажет.  

Кез келген программа мәліметтерді дұрыс емес енгізуден қорғауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Өйткені берілгендер дұрыс енгізілмеген жағдайда 

есептің нәтижесі дұрыс болмауы, көрсетілген амалдардың дұрыс 

орындалмауы т.с.с. орын алулары мүмкін. Қолданушы мәліметтерді дұрыс 

емес етіп енгізген жағдайда, шартты циклді қолдану арқылы сақтану қажет. 

Басқаша жағынан қарағанда бір санды міндетті түрде енгіземіз, сондықтан 

шарты кейін орындалатын циклді қолданамыз.  

Алдыңғы программадан айырмашылығы әрбір бөлгенде қалдықты 

анықтау қажет (санның ең соңғы цифрасы 10-ға бөлгендегі қалдыққа тең 

болады)  және барлық қалдықтарды арнайы айнымалыда қосамыз. 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() { 

   int N, sum; // sum - санның цифрларының қосындысы 

   sum = 0; // алдымен қосындыны нольге теңестіреміз 

   do { // цикл басы 

      printf ( "\nНатурал сан енгіз:" ); 

      scanf ( "%d", &N ); 

      } 

   while ( N <= 0 ); // цикл шарты «әзірше N <= 0» 

   while ( N > 0 ) { 

       sum += N % 10; 

       N /= 10; 

       } 

   printf ( "Санның цифрларының қосындысы %d ға тең болады\n ", sum ); 

   getch(); 

} 

 

3.4.4 Итерациялық циклдер 

 

Итерациялық циклдер үшін циклдың орындалу шарты белгілі болады. 

Циклдың қайталану саны осы шарттың орындалуына байланысты, яғни 

алдын ала белгісіз. 

Мысал 1. 0-мен аяқталатын бүтін сандар тізбегі берілген. Осы тізбектің 

ең кіші элементін табыңыз:  

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

void main() { 

      int a, min; 

      cout<<"\nEnter a"; 

      cin>>a; 
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      min=a; 

      while(a!=0) //for(; a!=0;) 

{ 

cout<<"\nEnter a"; 

cin>>a; 

if (a!=0&&a<min)min=a; 

} 

cout<<"\nmin="<<min<<"\n"; 

} 

 

Мысал 2.  Берілген Q санына дейінгі Фибоначчи сандарының 

қосындысын табыңыз: 

#include<iostream.h> 

void main() { 

 int a=1,b=1,s=2,Q,c; 

 cout<<"\nEnter Q"; 

 cin>>Q; 

 if(Q<=0)cout<<"Error in Q"; 

     else 

        if(Q==1)cout<<"\nS=1"; 

    else { 

c=a+b; 

while(c<Q) //for(;c!=0;) { 

  s+=c; 

  a=b; 

  b=c; 

  c=a+b; 

             } 

 cout<<"\nS="<<s<<"\n"; 

              } 

} 

 

3.4.5 Кірістірілген циклдер 

 

Есептің алгоритмін құру барысында бір циклдың ішінде басқа бір 

қайталану процесі кедесуі мүмкін. Мұндай күрделі циклдарды кірістірілген 

циклдар деп атаймыз. Олар бірінің ішіне бірі кірістірілген бірнеше 

циклдардан тұруы мүмкін.  

Мысал 3.  Алғашқы N қарапайым сандарды баспаға беру. Естеріңізге 

сала кетсек, тек 1 – ге және өзіне ғана бөлінетін сандарды қарапайым сандар 

деп атаймыз. 

#include<iostream.h> 

void main() { 

 int a=1, n, d; 
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 cout<<"\nEnter N"; 

 cin>>n; 

 for(int i=0; i<n; і++)  //сыртқы цикл 

 { 

a++; d=1; 

do  //ішкі цикл 

{ 

d++; 

 } 

 while(a%d!=0);// ішкі цикл соңы 

         if(a==d){ 

     cout<<a<<" "; 

     i++;} 

 } //сыртқы цикл соңы 

} 

 

3.4.6 Циклдан шығу: break continue goto операторлары 

 

Есептің мамұнына сәйкес, кейде циклдің келесі қадамының аяқталуын 

күтпей циклден шығып, басқа операторға өту қажет болады. Бұл үшін 

арнайы оператор break қолданылады. Сонымен қатар компьютерге циклдың 

ағымдағы қадамын толық аяқтамай, жаңа қадамға бірден  өтуге болады – ол 

үшін continue операторын қолданамыз. Бұл жағдайда, continue 

операторынан кейінгі тұрған әрекеттер (операторлар) орындалмай, циклдың 

келесі қадамы орындала бастайды. 

 

break операторы циклден шығу үшін қолданылады: 

  

#include<stdio.h.> 

main() { 

     int itimes = 1, isum = 0; 

     while (itimes < 10)  { 

        isum += itimes; 

        if (isum > 20) 

        break; 

        itimes++; 

           printf(“itimes = %d   isum=%d”, itimes, isum); 

           } 

     return(0); 

} 

 

сontinue операторы цикл денесінің алдын ала аяқталуын және циклдің 

келесі қадамына ауысуын  қамтамасыз етеді. Кірістірілген циклдар 
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жағдайында continue операторы өзі ішінде тұрған циклге әсер етеді, яғни 

басқару өзі түрған циклдың басына беріледі.  

Мысалы: y=2x+z;  x[1;6] &[13;18]  функциясының мәндерін берілген 

аралықтарда есептеу керек. 

 

#include<stdio.h> 

main() { 

   int x,y,z: 

   printf(“z мәнін енгіз”); 

   scanf(%d”,&z); 

   for(x=1; x<=18; x++) { 

           if (x>6 & x<13)   continue; 

   printf(y=%d     x=%d\n”,y,x) 

} 

 

goto  шартсыз көшу операторы 

 

goto операторының қызметі белгі (метка) арқылы берілген операторға 

басқаруды беру болып табылады. Метка ретінде идентификатор 

қолданылады. Метка оператордан : (қос нүкте)  арқылы бөлініп жазылады: 

Жазылу формасы: 

 

goto белгі;… 

- - - - - - - - - -  

белгі: оператор; 

 

{} символы сипаттамаларды және операторларды біріктіру үшін 

қолданылады. Фигуралық жақшаға алынған барлық конструкциялар бір 

оператор ретінде танылады. Бұларды құрама оператор деп атаймыз. 

Мысалы: 

 

1)    #include<stdio.h> 

         main() { 

             int a,i=0; 

             while (i++<=10) 

             a=10*i+2; 

             printf(“a=%d”,a); 

          } 

2) #include<stdio.h> 

    main() { 

         int a,i=0; 

         while (i++<=10) { 

                a=10*i+2; 

                printf(“a=%d”,a); 
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         } 

         } 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. for операторы не үшін қолданылады? 

2. for операторы қанша жағдайда жазылады? 

3. do…while цикл операторы қандай жағдайда қолданылады? 

4. «Әзірше» цикл командасы қалай жазылады? 

5. continue операторы не үшін қажет? 

6. Шартсыз көшу операторының қызметі?  

7. Құрама операторлары қалай жазылады? 

 

Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1. a, b, c сандарының кішісін тауып, оны ең үлкенімен ауыстырыңыз. 

max(│a│,│b│),  егер abc<0 

2. Есептеңіз: max(│a│,│c│), егер abc>0 

3. Есептеңіз: max(│b│,│c│), егер abc=0 

4. A(a1, b1), B(b1, b2), C(c1, c2) жазықтықтағы нүктелердің қайсысы 

координаталар басына жақын орналасқан. 

5. Берілген a, b, c, d бүтін сандарының жұптарының қосындысын, 

тақтарының көбейтіндісін есептеу программасын құрыңыз. 

6. Функция мәнін табыңыз. 

 

   
              
              

  

 

7. Есептеңіз: min{5n+4, 2n
2
} 

 

8. Функция мәнін табыңыз. 

   

           егер    
    егер      

  
 
         егер    

  

 

9. max{3t
3
+10, 5t+11} табыңыз. 

 

10. Функция мәнін табыңыз. 

 

   

    егер    

       егер      
                 егер     

  

 



53 

 

 

11.  1-ден 100-ге дейінгі натурал сандардың квадраттарының қосындысын 

есептеу алгоритмін түзіңіз. 

12.  Алғашқы n натурал сандардың геометриялық ортасын есептеу 

алгоритмін түзіңіз. 

13. Алғашқы n натурал сандардың жұптарының квадраттарының, 

тақтарының кубтарының қосындысын есептейтін алгоритм құрыңыз. 

14.  S = 1/1
2
+1/2

2
+...1/100

2 
 қосындысын  есептеу программасын құрыңыз. 

15.  S = -1/3+1/5-1/7+...+1/17 есептеу алгоритмін және программасын 

құрыңыз. 

16.  n натурал саны берілген.  n!! есептеу алгоритмін және программасын 

құрыңыз. 

17.  100 нақты сан берілген. Ең үлкен сан мен ең кіші санның айырымын тап. 

18.  50 бүтән сан берілген. 5-ке бөлінетін сандардың қосындысын тап. 

19.  50 бүтін сан берілген. Теріс және тақ сандардың қосындысын тап. 

20. 50 бүтін сан берілген. 5-ке бөлінетін және тері  сандардың қосындысын 

тап. 
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4 Массивтер 

 

Бір типті берілгендерден құралып, барлық элементтеріне бір ортақ атау 

берілген жиынды массив (жиым) деп атаймыз. Массив құрылымдық типтер 

қатарына жатады. Массив элементтері номерленеді. Массивтің әрбір 

элементімен индексін көрсету арқылы жұмыс істеуге болады.  

 

Бір индексті қажет ететін массивтерді бір өлшемді массивтер деп 

атаймыз. Бір өлшемді массивтерді вектор ретінде қарастыруға болады.  

Массив сипаттамалары: 

 Типі - массив элементтерінің жалпы типі; 

 Көлемі - массив индекстерінің саны; 

 Шектелімі - әрбір индекстердің шектеу бойынша сәйкестігі; 

 Пішімі - көлем және шектеулер жиындары. 

Массивтер элементтерімен жұмыс жасау барысында, массив атауынан 

кейін міндетті түрде тік жақшаға алынған индекс көрсетіледі. Индекс ретінде 

бүтін сандар қолданылады. 

Массивтің әрбір элементіне оның адресі (индексі) арқылы қатынас 

жасауға болады. Си және С++ тілінде массив мәліметтердің стандартты типі 

болып табылмайды. Керісінше, оның өз типі бар: int, float, char, double және 

т.б. Массивтердің массивін, көрсеткіштерді және т.б. жасауға болады. 

Массивтердің 4 қасиеті бар: 

1) Массивте элемент деп аталатын (символдар немесе цифрлар) жеке мәндер 

сақталады. 

2) Массив элементтерінің барлығы бір типті болуы керек. 

3) Массив элементтерінің барлығы жадыда тізбектей сақталады және бірінші 

элементтің адресінің нольдік ығысуы болады, яғни индекс ноль.  

4) Массив аты міндетті түрде тұрақты болуы қажет. 

Массив элементтерінің барлығының өлшемі алдын ала белгіленеді, яғни 

компьютер жадысында арнайы орын қалдырылуы керек.   

 

Массивтерді үш тәсілдің бірімен инициалдауға болады: 

 Келісім бойынша инициалдауға (бұл әдіс тек ауқымды және 

статикалық массивтер үшін қолданылады); 

 Бастапқы тұрақты мәндерді көрсету арқылы; 

 Программа орындалуы процесінде – мәліметтерді массивке жазу 

арқылы. 

 

Массивті анықтау үшін мәліметтер типін көрсетіп, содан соң массив аты 

жазылады және тік жақшаның ішіне массив өлшемін анықтайтын тұрақты 

жазылады.  

Массивтерді сипаттау (хабарлау) мысалдары: 

int array[12]; 

char carray[10]; 
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float farray[20]; 

мұндағы array 12 бүтін сандардан тұратын массив,  carray 10 символдардан 

тұратын массивті, немесе ұындығы 10 символдан аспайтын жолдарды (текст) 

сипатайды. Ал,  farray 20 нақты (бөлшек) сандардан тұратын массив. 

 

Массив өлшемін const командасы арқылы қою: 

int array[iARRAY_MAX]; 

#define iARRAY_MAX 20 

#define fARRAY_MAX 15 

int iarray [iARRAY_MAX]; 

float farray[fARRAY_MAX]; 

 

Массивке тізбектей қатынас for циклдық операторы көмегімен 

ұйымдастырылады.  

 

#include<stdio.h> 

#define іARRAY_MAX 20; 

int iarray [iARRAY_MAX]; 

main( ) { 

    int i; 

       

    for (i=0; i<iARRAY_MAX; i++) { 

        … 

        … 

    } 

return(0); 

  } 

 

ANSI стандартына сәйкес, массив элементтерінің бастапқы мәндері 

көрсетілмесе, онда функция ішінде статикалық түрде жарияланған 

массивтер, келісім бойынша нольдермен толтырылады.  

Мысалы: 

#include <stdio.h> 

#define iGlOBAL_ARRAY_SIZE 10 

#define iSTATIC_ARRAY_SIZE 20 

int iglobal_array[iGlOBAL_ARRAY_SIZE]; //ауқымды массив 

main() { 

    static int istatic_array[iSTATIC_ARRAY_SIZE]; //статикалық массив 

    int i; 

    for(i=0; i< iGlOBAL_ARRAY_SIZE; i++) 

       printf(“iglobal_array[%d]: %d\n”, i, iglobal_array[i]); 

    for(i=0; i< iSTATIC_ARRAY_SIZE; i++) 

       printf(“istatic_array[%d]: %d\n”, i, istatic_array[i]); 

return(0); 
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} 

 

Программаны орындағаннан кейін экранға массив элементтеріне 

меншіктелген нольдік мәндер шығарылады.  

ANSI стандартына сәйкес ауқымды және локалды массивтер  

элементтеріне бастапқы мәндер меншіктеуге болады. Төмендегі фрагментте 

төрт массив анықталған: 

1) int array[3]={-1;0;-3} 

2) static float fpercent [4]={1.141579,0.75,55E0,-0.33E1} 

3) static int idecimal [3]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

4) -char c vowels[ ]={‘4’,’a’,’E’,’e’,’I’,’O’,’0’,’u’,’U’}. 

 

Мысал 1: Бір өлшемді массивті енгізу керек. 

  

#include<stdio.h> 

main() { 

    const int n=10; 

    int i, a[n]; 

    for(i=0; i<=n; i++) 

        scanf(“%d”,&a[i]); 

    for(i=0; i<=n; i++) 

        printf(“%2d”,a[i]); 

} 

 

cin, cout енгізу функциялары арқылы бір өлшемді массивті енгізу, 

экранға шығару. cin  енгізуді, ал  cout экранға шығаруды орындайды. 

Төмендегі мысалдан cin, cout функцияларының іс әрекеттерін байқауға 

болады: 

 

 #include<iostream.h> 

int main() { 

     const int n=10; 

     int i,  a[n]; 

     for(i=0; i<=n; i++) 

     cin>>a[i]; 

     for(i=0; i<=n; i++) 

          cout<<”\t”<<a[i]; 

}  

 

4.1 Бір өлшемді массивтерді өңдеу 

 

Массивтермен жұмыс істеу барысында массивтің бүкіл элементін 

немесе бөлігін ғана өңдеуге тура келеді. Бұл үшін массивтерді жылжыту 

ұйымдастырылады. 
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Массив элементтерін жылжыту төмендегідей сипатталады: 

- жылжыту бағыты; 

- бірдей өңделетін элементтер санымен; 

- индекстердің өзгеру сипатымен. 

 

Жылжыту бағыты бойынша массивтерді:  

- сол жақтан оң жаққа (массивтің басынан соңына қарай); 

- оңнан солға қарай (массив соңынан басына қарай); 

- екі ұшына ортасына қарай өңделеді. 

Индекстер сызықты (тұрақты қадаммен) және сызықты емес (айнымалы 

қадаммен) өзгереді. 

 

Төмендегі программада бір элементтен сол жақтан оңға массив элементтерін 

1 қадаммен жылжыту іске асырылады.  

Мысалы, массивтің ең үлкен элементін табатын программаны 

келтірейік: 

#include<iostream.h> 

#include<stdlib.h> 

void main() { 

     int a[100]; 

     int n; 

     cout<<”\nМассивтің өлшемін енгіз:”; cin>>n; 

     for(int I=0;I<n;I++) { 

         a[I]=rand()%100-50; 

         cout<<a[I]<<” “; 

         } 

     int max=a[0]; 

     for(I=1;I<n;I++) 

         if (a[I]>max)max=a[I]; 

     cout<<”\nMax=”<<max”; 

} 

 

Кездейсоқ сандардың датчигі деп псевдокездейсоқ санды 

қалыптастыратын программаны айтамыз. Қарапайым кездейсоқ сандар 

датчигі келесі түрде жұмыс істейді: 

1) Үлкен К саны мен кез келген          саны берілген. 

2) х1=бөлшек_бөлігі(х0*К);  х2= бөлшек_бөлігі (х1*К);  және и т.б. 

сандары қалыптасады. 

Нәтижесінде 0-ден 1-ге дейінгі кесіндіде ретсіз тасталған  х0, х1, х2, . . . 

сандар тізбегі алынады. Оларды кездейсоқ, дәлірек айтқанда псевдокездейсоқ 

деп санауға болады.  

С++ тілінде  int rand()  программасы (стандартты функция)- 

0..RAND_MAX=32767 аралығынан псевдокездейсоқ сандарды қайтаратын 

функция, функция сипаттауы <stdlib.h> тақырыптық  файлында келтірілген.  
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Мысал 2. Массивті 0 ден 100 аралығында кездейсоқ 30 элементпен 

толтыратын және массив элементтерінің мәндерін экранға  шығаратын 

программа құрыңыз. 

 

#include <iostream> 

#include <time.h> 

using namespace std; 

void main() { 

     setlocale(LC_ALL, "Kazahstan"); 

     srand((unsigned) time(NULL)); 

     int randMas [30];  

     for(int i = 0; i < 30; i ++) { 

          int random = rand() % 31; 

          randMas[i] = random; 

          } 

     for(int i = 0; i < 30; i ++) { 

         cout << "mas["< i <<"] = "<< randMas[i] << endl; 

         } 

} 

 

Мысал 3. 50 элементтен тұратын барлық теріс емес cандардың 

арифметикалық ортасын есептейтін программа құрыңыз.  

  

#include <iostream> 

#include <time.h> 

using namespace std; 

void main() { 

       setlocale(LC_ALL, " Kazahstan"); 

       int andMas [50]; 

       for(int i = 0; i < 50; i ++) { 

              int random = rand() % 101-50; 

              randMas[i] = random; 

              } 

       іnt sum = 0, count = 0; 

       for(int i = 0; i < 50; i ++) { 

             if(randMas[i] > 0) { 

                  count ++; 

                  sum += randMas[i]; 

             } 

        } 

cout << "Теріс емес сандар: " << count << endl; 

cout << "қосындысы: " << sum << endl;*/ 

} 
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4.2 Екі өлшемді массивтерді өңдеу  

 

Екі индексті қажет ететін массивтер екі өлшемді массивтер деп аталады. 

Олар элементтері aij(i=1,n; j=1,m) болатын матрицаны құрайды. Екі өлшемді 

массивтер матрица түрінде беріледі, яғни бірінші индекс – жол номерін, ал 

екінші индекс қатар номерін көрсетеді. Екі өлшемді массивтермен жұмыс 

істегенде кірістірілген (күрделі) циклдар қолданылады, яғни цикл ішінде 

цикл.  

Екі өлшемді массивтерді – матрицаны төмендегідей көрсетуге болады: 

 
         
         
         

 

 

Екі өлшемді массив бір өлшемді массив сияқты сипатталады. Мысалы, 

оператор 

float R[5][10]; 

 

5 элементтен тұратын массивті жариялайды, олардың әрқайсысы он нақты 

саннан (float) тұратын массив. Бұл массивтің жеке шамалары екі индекспен 

аталып белгіленеді: R[0][0], R[0][l], ..., R[4][9]. Сонымен, келтірілген 

сипаттау нақты сандардан тұратын өлшемі 5х10 (5 жол, 10 баған) болатын 

матрица. Индекстерді бір жалпы жақшаға алып жазуға болмайды, яғни  

R[2,3] түрдегі жазбасы дұрыс емес. Үш өлшемді массивті сипаттау мысалы: 

 

double X[3] [7] [20]; 

 

Көп өлшемді массивтерді сипаттағанда, оларды бірден инициалдауға 

(мәндерін беруге) болады. Оларды ыңғайлы түрде төмендегідей етіп жазға 

болады: 

Мысалы төменде келтірілген инициалдауда алғашқы 3 сан сәйкес 

матрицаның 1-ші жолын, екінші 3-еуі – екінші жолын, соңғы 3 сан 3-жолын 

құрайды. 

int M[3][3]={11,12,13, 21,22,23, 31,32,33}; 

 

Матрицаларды өңдеудің программаларына мысалдар қарастырайық. 

  

Мысалы 1. Экранға Пифагор матрицасы түрінде көбейту кестесін есептеу 

және шығару. 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() { 

       int i, j, a[10, 10]; 
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       clrscr(); 

       for (i=1; i<=9; i++) {  

         for (j=1; j<=9; i++) { 

                      а[i][j]=i*j; 

                      printf(“%5d”, а[i][j]); 

              } 

          рrintf(“\n”); 

       } 

} 

Берілген программада екі өлшемді массивте нольдік жол мен нольдік 

баған толтырылмайды. Екі өлшемді массивтің бірінші индексін матрица 

жолының номері, ал екінші индекс – баған номері деп ұйғарылады.  

 

Мысал 2. Екі өлшемді массив элементтерінің қосындысын есептеу. Есептің 

блок-схемасы мен программасы төмендегідей: 

 

Мысал 3. Матрицаны 0-ден 99-ға дейінгі аралықта кездейсоқ сандармен 

толтырып, оның ішінен ең үлкенін табыңыз.   

Берілген программада жаңа элементтер бар, оларды пайдалану 

түсініктемелерді қажет етеді. stdlib.h тақырыптық файлы бар стандартты 

кітапханаларда прототипі int rand(void) болатын функция кездейсоқ сандар 

 
 

 

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>   

#define n 3  

void main() {   

     int i,j,S,a[n][n];  

     clrscr();  

     for (i=0; i<n; i++)  

        for (j=0; j<n; j++)  

           scanf("%d",&a[i][j]);   

     for (i=0; i<n; i++) { 

        for (j=0; j<n; j++) 

        printf("%5d", a[i][j]);  

        printf("\n");  

      }  

     S=0;  

     for (i=0; i<n; i++)   

        for (j=0; j<n; j++)  

           S=S+a[i][j];  

      printf("S=%d\n",S);  

      getch();   

    }   

басы 

i=1,3 

j=1,3 

а(i,j) 

S=0 

i=1,3 

j=1,3 

S 

   соңы 

S=S+a(i,j) 
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береді. 

Бұл функцияның нәтижесі 0 ден RAND_MAX аралығындағы бүтін 

кездейсоқ сан болып табылады. RAND_MAX тұрақтысының мәні stdlib.h 

тақырыптық файлында анықталған және кәдімгі жағдайда 32767 – ең үлкен 

мүмкін бүтін санға тең.  0-ден  N-1-ге дейінгі аралықтағы кездейсоқ сандарды 

алу үшін rand()-тың N-ге бүтін бөлгендегі қалдығын есептеу жеткілікті.  

Программа қайтадан орындалған кезде сандар тізбегі қайталанбас үшін void 

randomize (void) прототипі бар функция кездейсоқ сандар датчигін алғашқы 

баптауын орындайды.   

 

 

# include <stdio.h> 

# include <conio.h> 

# include <stdlib.h> 

#define n 5 

void main() { 

      int i, j, max, a[n][n];  

      clrscr();  

      randomize();   

      for (i=0; i<n; i++) {   

          for (j=0; j<n; j++) { 

              a[i][j]=rand()%100;  

              printf("%5d", a[i][j]);  

          }  

      printf("\n");   

      }   

      max=a[1][1];  

      for (i=0; i<n; i++) {  

         for (j=0; j<n; j++)   

            if (max<=a[i][j]) max=a[i][j];  

      }  

      printf("max=%d\n",max);  getch();    

}  

 

 

 

 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1.Массив дегеніміз не? 

2. Массивтегі элементтің орналасуын қалай анықтауға болады? 

3. Индекс дегеніміз не? 

4. Компьютер жадысында массив элементтерінің орналасу ерекшеліктері? 

5. Массивтер қалай сипатталады? 

6. Екі өлшемді массивтер қалай бейнеленеді? 

    басы 

I=1,3 

j=1,3 

а(i,j) 

Max=a(1,1) 

I=1,3 

j=1,3 

max≤a(i,j) 

max 

    соңы 
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7. Екі өлшемді массивтер қалай сипатталады? 

 

Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1. Вектор {zi} , i = 1, ..., 50 берілген. Вектор ұзындығын есептеңіз: 

 

L=   
    

       
  

 

2. Горнер формуласы бойынша 10-шы дәрежелі полиномды есептеңіз: 

    
      

                                        

 

3. Вектор {хi}, i = 1,..,20 берілген, [0,1] аралығында жататын компоненттер 

санын есептеңіз. 

4. Өсуі бойынша реттелген екі вектор {х}, {уi}, i = 1,10 берілген. Оларды бір 

векторға {zi}, i = 1, ..., 20  жинақтау керек. 

5. 100 бүтін саннан тұратын массив берілген. 

а) осы массивте бірнеше рет кездесетін сандарды шығару керек. 

б) массивтегі бір рет қана кездесетін барлық сандарды шығарыңыз. 

6. a1…an бүтін сандары берілген. Оң элементтерінің қосындысы мен теріс 

элементтерінің санын табатын программа жазыңыз. 

7. a1…an нақты сандары берілген. Табыңыз: min(a2, a4,…)+max(a1,a3,..).  

8. Бүтін сандар массивінде 3-ке де, 6-ға да бөлінетін элементтердің 

қосындысын табыңдар. 

 9. Массивтің көлемі 30. Массивті 500 бен 100 аралығындағы кездейсоқ 

сандармен толтырыңдар.  

10. Бүтін сандар массивінде элементтердің арифметикалық ортасынан кіші 

болатын барлық элементтердің қосындысын табыңдар. Массивтің көлемі 20. 

Массивті 150 бен 300 аралығындағы кездейсоқ сандармен толтырыңдар.  

11 Кездейсоқ сандар датчигі көмегімен 5х10 екілік матрицаны толтырыңыз. 

Ең көп нолдері бар жол номерін анықтаңыз. 

12. Басты диагоналға қатысты бүтін санды 5х5 матрицаны транспонциалау. 

13. 10х10 екілік матрицада сәйкес келетін жолдарды табыңыз. 

14. Квадраттық матрица берілген. Басты және жанама диагоналдарының кіші 

элементтерінің қосындысын табыңыз. 

15. N жолдар мен N қатардан тұратын А матрицасы берілген. Екі бір өлшемді 

массивтерін қалыптастыру керек: біреуіне матрицаның тақ элементтерін, ал 

екіншісіне жұп элементтерін жіберу керек.  

16. Екі матрица берілген. Олардың көбейтіндісін табыңыз.  

17. Ең кіші элемент орналасқан жол мен қатарды алып тастау арқылы бүтін 

сандардан тұратын матрицаны қалыптастыру қажет.  

18. N натурал саны, өлшемі nx9 болатын нақты матрица берілген. 

Арифметикалық ортасын табу керек: 

А) әрбір қатардың; 

В) жұп номері бар әрбір қатардың. 
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19. N натурал саны берілген. [aij] i,j=1,…n матрицасында оң элементтер 

санын анықтаңыз. Егер   

А) );2/sin( jiaij   

В) ).cos( 2 niaij   

20. Барлық элементтері нольге тең емес, өлшемі nxm болатын нақты матрица 

берілген. Осы матрицаның модулі бойынша ең үлкен элементін тауып, оны 

матрицаның әрбір элементіне бөлу арқылы жаңа матрица алыңыз.  
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5 Функциялар 

 

С және С++ тілінің программалық кодының негізгі бөлігін функциялар 

құрайды. Олар программаны жеке блоктар мен модульдерге бөлуге 

мүмкіндік береді. Осылай модульдік программалаудың пайда болуына 

функциялар себепші болды.  

Модульдік программалау деп біртұтас қосымшаны құрайтын жеке, әрі 

өз бетінше өңделетін бөліктерден тұратын программаларды жасауды айтады. 

Мысалы, бір модуль мәліметтерді енгізу функциясын орындаса, екіншісі – 

мәліметтерді баспаға шығарса, ал басқасы дискідегі мәліметтерді сақтауға 

жауап береді. Бұл тілдердегі кез келген программада кем дегенде бір 

функция – main() болады. Бұл функция басты функция деп аталады және 

программаның орындалуы  осы функциядан басталады. Программаның 

тиімді, әрі сенімді жұмыс істеуі орнымен пайдаланылған функцияларға 

байланысты болады.  

Функция – бұл белгілі бір есепті шешуге бағытталған сипаттамалар мен 

операторлардың жиынтығын құрайтын программалық бірлік. Функция 

параметрлерді қабылдайды және мәндерді қайтара алады.  

Функция шақырылған кезде орындалады. Кез келген функция 

жариялануы және анықталуы қажет. Компилятор функцияны шақыру 

дұрыстығын тексеру үшін, функция жариялануы мәтінде оны шақырғанға 

дейін болуы керек.   

Си тіліндегі программа – бұл тізбектей сипатталған функциялар жиыны.   

Әрбір функция – бұл есепті шешуге арналған программаның жеке 

бірлігі. Функцияны жариялау (прототип, тақырып, сигнатура) оның атын, 

қайтарылатын мәндердің типін және берілетін параметрлер тізімін ұсынады.  

Функция прототипі – бұл функцияны алдын ала анықтайтын, 

функцияның айқын жариялануы. Функция жарияланғанда қайтарылатын 

мәндер типі функция прототипінде қайтарылатын мәндер типіне сәйкес келуі 

қажет.  

 

Функцияның жазылуы: 

 

Типі Функция_аты(<аргументтер тізімі>) 

<аргументтерді сипаттау> 

{  

    <сипаттау> 

    <оператор> 

} 

 

Аргументтер тізімі бос болуы мүмкін(сонда да функция атынан кейін 

жақша қойылады). Әр программада бір бас функция (main() бар, 

программаның орындалуы осы функциядан басталады. Функциялар басқа 

функциялармен шақыру құрылымы арқылы байланысады. Өрнектің мәнін 
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есептеу үшін функция шақырылады. Функцияны шақырғанда, ло 

программалық бірлік ретінде жұмыс істеп, есептелген мәнді қайтарады. 

Мысалы, Функцияны пайдаланып, 10 рет экранға «Қарапайым функция» сөз 

тіркесін шығару қажет. 

# include <stdio.h> 

main() { 

     int i; 

     for(i=1; i<=10; i++) { 

          print() /*шақырылатын функция аргументсіз*/ 

          printf(“Қарапайым функция\n”);  

   } 

} 

 

Айнымалылардың көріну аймағы функция, файл немесе класспен 

шектелуі мүмкін. Жергілікті айнымалылар функция ішінде жарияланады, 

яғни оларды қолдану функция денесімен шектелген. Бұл айнымалылар 

қолжетімді немесе тек функция ішінде ғана көрінеді және жергілікті көріну 

аймағы болады.  

Көріну аймағы бүкіл файлды қамтитын айнымалылар кез келген 

функциядан немесе кластан тыс жарияланады. Мұндай айнымалылар 

ауқымды (глобальды) деп аталады және оларға қатынасты сол файлдың кез 

келген нүктесінен алуға болады.  

 

5.1 Рекурсия 

 

Программаның жұмыс істеу барысында функцияның өзін-өзі шақыруы 

рекурсия деп аталады. Кейбір есептерді шешуде рекурсивті алгоритмдер 

пайдаланылады. Мысалы, санның факториалын есептеу үшін рекурсивті 

алгоритмді пайдалануға болады.  

Факториал деп 1-ден бастап берілген санға дейінгі барлық бүтін 

сандардың көбейтіндісін айтамыз. Мысалы, 7! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 = 

5040. 

Енді қолданылған реті 1Е+308 болатын сандармен жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін double - мәліметтер типіне назар аударайық. 

Факториалдың ерекшелігі сол үлкен емес сан болса да, нәтижесі өте үлкен 

болуы мүмкін. Мысалы, 15 санының факториалы 1 307 674 368 000 тең 

болады. 

 

Факториалды есептеу үшін рекурсияны пайдалануды көрсететін 

программа құрамыз. n факториалды есептеу  

n! = (n-1)!*n 

формуласына негізделген.  
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#include <stdio.h> 

double fact(int num); 

int main() { 

     int num=15; 

     double res; 

     res=fact(num); 

     printf(“%d факториал %15.0f\n тең”, num, res); 

     return(); 

} 

double fact(int num) { 

     if (num<=1)  return(1.0); 

       else 

           return(num*fact(num-1)); 

} 

Функция анықтамасында көрсетілгенге сәйкес, параметрге көшіру 

арқылы мәндері бойынша аргументтер беріледі. Аргументтер мен 

параметрлері, саны және типі Си тілінде бақыланбайды. Функцияны 

сипаттағанда қолданылатын формалды аргументтер мен функцияны 

шақырғанда берілетін фактілік аргументтердің айырмашылығын білу қажет.  

Формалды аргумент – программадағы шақырылатын айнымалы, фактілік 

аргумент – программадағы айнымалыға меншіктелетін нақты мәні. Фактілік 

аргумент тұрақты, айнымалы немесе күрделі өрнек болуы мүмкін.  Фактілік 

аргументтің типіне қатыссыз ол басында есептеледі, содан кейін оның 

шамасы функцияға беріледі. Аргументтер тізімін үтір арқылы беруге болады. 

Төмендегі программада негізгі  функциясынан бөлек, екі функция 

пайдаланылады. Ол функциялардың прототиптері программаның бастапқы 

бөлімінде хабарлануы керек. 

# include <stdio.h> 

int zero(int u); 

char ch(char u) 

main() { 

     int x, y, z, zero(); 

     char p, q, ch(); 

     x=2; y=12; z=0; q=’0’; 

     printf(“x=”); zero(x); 

     zero(x+y+(x+y)^z); 

     printf(“q=”);  ch(q); 

}  

 

int zero(int u) {  

      printf(“%d\n”, u);  

      } 
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char ch(char u) { 

        printf(“%c\n”,u);        

        } 

5.1  void типті аргументтер 

 

void кілттік сөзі функцияның ешқандай мәнді қайтармайтындығын 

білдіру үшін қолданылады. Функция программалық бірлік болып 

табылатындықтан, белгілі бір мін қайтармағанмен, қандай да бір іс-әрекеттер 

орындайды.С++ тілінде void сөзін көрсету міндетті емес, бірақ берілген 

келісім бойынша көрсету кеңінен қолданылады.  

Келесі мысалда voutput() функциясы құрылады, ол ешқандай аргумент 

қабылдамайды және ешқандай мәндерді қайтармайды. Бұл функцияның ең 

қарапайым түрі болып табылады. 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

void voutput(void); 

int main() { 

        рrintf(“Бұл программа санның квадрат түбірін 

есептейді.\n\n”); 

        voutput(); 

        return(0); 

} 

 

void voutput(void) { 

        int t=12345; 

        double du; 

        du=sqrt(t); 

        рrintf(“%d санның квадрат түбірі %f \n”, t, du); 

} 

voutput() функциясында math.h файлында жарияланған sqrt() стандартты 

кітапханалық функциясы шақырылады. Берілген функция квадрат түбірді 

double типті мән ретінде қайтарады.  

 

5.2  char типті аргументтер 

 

Келесі мысалда main() функциясында пернелер тақтасынан енгізілген 

символ оқылады және оны экранға шығаратын voutput() функциясына 

беріледі. Символды оқу _getch() функциясымен жүзеге асырылады. Си 

тілінде оған ұқсас кітапханалық функциялар бар: getcһ(), getchar() және 

getche(). 

_getch() функциясы стандартты енгізу құрылғысынан келетін символды 

алады және char типті айнымалыға жазады.  
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#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void voutput(char c); 

int main() { 

        char cchar; 

        рrintf(“Символды енгіз:  ”); 

        cchar=_getch(); 

        voutput(cchar); 

        return(0); 

} 

 

void voutput(char c); { 

         int j; 

         for(j=0; j<16; j++) 

         printf(“\n%c символы енгізілді”, c); 

} 

 

Егер массивтің алғашқы мәндері берілмесе, онда ANSI стандартына 

сәйкес функция ішінде стандарттармен анықталған ауқымды массивтер 

нольдермен толтырылады. Мысалы: 

#include<stdio.h> 

#define iGLOBAL_ARRAY_SIZE 10 

#define iSTATIC_ARRAY_SIZE 20 

 int iglobal_array[iGLOBAL_ARRAY_SIZE]; /*ауқымды  массив*/ 

main( ) { 

   static int istatic_array[iSTATIC_ARRAY_SIZE]; /*статитикалық 

массив*/ 

   int і; 

   for(i=0; i<iGLOBAL_ARRAY_SIZE; i++) 

   printf(“global_array[%d]:%d\n”, i 

   iglobal_array[i]); 

   for(i=0; i<iSTATIC_ARRAY_SIZE; i++) 

        printf(“static_array[%d]:%d\n”,i 

   iSTATIC_array[i]); 

   return( ); 

} 

Мысал. [1, 20] кесіндісіне тиісті және х
2
=y

2
+z

2
 шартын қанағаттандыратын 

тік бұрышты үшбұрыштың x, y, z қабырғаларын табу үшін, берілген шартты 

қанағаттандыратын және 1 <= x, y, z <= 20 аралықта жататын барлық 

мәндерді қарап шығамыз. 

# include <stdio.h> 

main() { 

    int x, y, z, zero(); 
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    char p, q, ch(); 

    printf(“Төмендегі шамалар үшбұрыштың қабырғалары бола алады:\n”);  

    for(x=1; x<=20; x++) 

      for(y=1; y<=20; y++) 

         for(z=1; z<=20; z++) 

            if(y*y+z*z==x*x)   zero(x, y, z); 

}  

 

    int zero(f, g, h) { 

        int f, g, h; 

        printf(“x=%d  y=%d   z=%d\n”, f, g, h);  

     } 

 

return функция орындалуын аяқтайтын және шақырылатын функцияға 

басқаруды қайтаратын оператор. return операторының жазылуы:   

return(өрнек); 

Егер өрнек бос болмаса, онда оның мәні есептеледі, ол шақырылған функция 

мәні болады, яңни шақырушы операторңа сол мән қайтарылады. return 

операторының орындалуы функция әрекетінің «аяқталуын» қамтиды. 

Мысалы, екі санның ең үлкен ортақ бөлігішін (ЕҮОБ) табу 

программасын жазайық: 

 

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

void NOD(int, int); // Функция прототипі  

main() {   

      int K, L;   

      scanf("%d%d", &K, &L);  // екі операндты енгізу  

      NOD(K, L); // екі параметрі бар функцияны қосады 

      getch(); /экранды тоқтатады  

      return 0; // программаны аяқтайды   

}  

void NOD(int a, int b) {    //функцияны сипаттау   

        if (a>b) a=a-b; else b=b-a;    //үлкенінен кішісін азайтады  

         if (b==0) {  

         printf("NOD=%d\n", a);    

         return;    //Функция жұмысын аяқтайды    

         }   

NOD(a,b);   //Функция параметрдің жаңа мәндерімен өзін 

шақырады  

}  

 

Ең үлкен ортақ бөлгішті табудың тез, әрі ыңғайлы тәсілі Евклид 

алгоритмі екендігі белгілі. Оның мәні әр қадамда үлкен саннан кішісін 
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азайтып отыру керек, егер сандар тең болса, онда b санынан a саны 

азайтылады:  

 

void NOD(int a, int b) {  

    if (a>b) a=a-b; else b=b-a; 

} 

Бұл операция b саны нольге тең болғанша жалғасады, содан соң шешімі 

шығады және функция жұмысы аяқталады. 

 

if (b==0) {   

printf("NOD=%d\n", a);   

return;  

}  

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Құрылымдық программалау деп нені түсінеміз? 

2. Көмекші программа деп нені айтамыз? 

3. Параметр деп нені айтамыз және оның қызметі қандай? 

4. Формалды, фактілік параметрлер және олардың байланысы? 

5. Рекурсия деген не? 

 

Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1.  Үш натурал санның ең үлкен ортақ бөлгішін анықтаңыз. 

2.  Төмендегі формула бойынша у функциясының есептеу программасын 

жазыңыз: 

                         

мұндағы  x= 
        

          
  

3. (М, N) аралғында жататын қарапайым сандардың квадраттарының 

қосындысын есептейтін программа қосыңыз. 

4. Екі санның үлкенін табу көмекші программасын қолданып, төрт санның 

үлкенін табу программасын құрыңыз. 

5. Көпбұрыш төбелерінің координаталары (х1, у1, х2, у2, ..., х10, у10) 

берілген, оның периметрін анықтаңыз . 

6. M/N бөлшегін қысқарту программасын құрыңыз, мұндағы M, N – 

натуралды сандар. 

7.  Екілік жүйеде жазылған натурал санды ондық жүйеге ауыстыру 

программасын жазыңыз. 

8. Өрнекті есептеу программасын жазыңыз:                             
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9. s, t нақты сандар берілген.   ),,2.2()17.1,2,( tstfstf   есептеу 

керек,  мұнда      
c

cba
cbaf






5

sin2
),,( . 

10. s, t нақты сандар берілген.  

),12(),(),2.1( stsgstgsg   есептеу керек, мұнда  

432
),(

22

22






baba

ba
baf . 
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6  Нұсқаушылар және символдық айнымалыларды өңдеу 

 

Си/С++ тілінде нұсқаушы – жады өрісінің адресін алатын программалық 

объект. Мысал қарастырайық, программада әртүрлі айнымалылар типі 

анықталған болсын: 

int a=5; 

char с='G'; 

float r=1.2Е8; 

 

Бұл шамалар компьютер жадысында төмендегідей орналастырылады:  

 

Жады FFC0 FFC1 FFC2 FFC3 FFC4 FFC5 FFC6 

Айнымалылар a c r 

Мәндері 5 ‘G’ 1.2*10
8 

 

& операциясы – адрес алу (компьютер жадысындағы белгілі бір орынды 

білдіреді). Айнымалы атына бұл операцияны пайдалану нәтижесінде жадыда 

оның адресін береді. Жоғарыдағы берілген мысалдан айнымалылар: &а – 

FFCO тең, &с - FFC2, &r - FFC3. 

 

Адрестерді сақтау үшін “көрсеткіштер” типті айнымалылар 

қолданылады. Мұндай айнымалыларды сипаттау форматы төмендегідей: 

 

тип *айнымалы_аты; 

 

Көрсеткіштерді сипаттау мысалдары: 

 

int *pti;   char *ptc; float *ptf; 

 

Мұндай сипаттаудан кейін pti айнымалысы бүтін типті шамаға 

көрсеткіштің мәнін қабылдай алады; ptc айнымалысы char типті шамаға 

көрсеткішті сақтау үшін арналған; ptf айнымалысы - float типті шамаға. 

Өзі сипатталатын типті көрсеткіштерге объектілер адрестерінің мәні 

меншіктеле алады. Бұл мысалда мүмкін болатын операторлар 

 

рti  =&a;   ptc = &c;    ptf = &r; 

 

Нәтижесінде көрсеткіштер төмендегі мәндер қабылдайды: 

 

pti - FFCO, ptc - FFC2, ptf - FFC3. 

 

Басқа мәліметтер типтері сияқты, көрсеткіштер мәндері де сипаттаған 

кезде инициалдана алады.  Мысалы: 
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int a=5; int *pti=&a; 

char c='G'; char *ptc=&c; 

float r=1.2E8;   float *ptf=&r; 

 

stdio.h тақырыптық файлда NULL тұрақтысы анықталған. Оның мәнін 

көрсеткішке меншіктеуге болады. Мысалы: 

 

ptf=NULL; 

 

Осыдан кейін ptf нұсқаушысы жадының нольдік байтына сілтеме жасайды 

деп ойлауға болмайды. Нольдік нұсқаушы сілтеменің нақты адресінің 

жоқтығын білдіреді. Берілген контексте * (жұлдызша) символы нұсқаушылар 

сипаттамасында пайдаланатын разадресация операциясы белгісі болып 

табылады. Оның көмегімен сәйкесінше айнымалыға нұсқаушы арқылы 

сілтеме жасауға болады.  

Жоғарыда келтірілген сипаттаулардан кейін бұл программа өрнектерінің 

жазуында  а және *pti, с және *ptc, r және *ptf  өзара ауыстырылады. 

Мысалы, екі оператор 

х=а+2; және x=*pti+2; 

 

бір-біріне тең болады. Оператордың орындалуы нәтижесінде  

 

cout<<*pti<<a; 

экранға 55 саны шығады. 

 

 

6.1 Динамикалық айнымалылар 

 

Программада жарияланған барлық айнымалылар мәліметтер сегменті 

(64К) деп аталатын жадының үздіксіз бір аймағында орналасады. Мұндай 

айнымалылар программа орындалу барысында өз өлшемін өзгертпейді және 

статикалық айнымалылар деп аталады. Мәліметтердің сегмент өлшемі 

ақпараттың үлкен массивтерін орналастыру үшін жеткіліксіз. Бұл жағдайдан 

шығу үшін динамикалық жадыны пайдалану қажет. Динамикалық жады – 

бұл программаға онымен жұмыс істеу үшін мәліметтер сегментін, стекті 

алып тастағанда бөлінетін жады.   

Динамикалық жадымен жұмыс істеу үшін көрсеткіштер қолданылады. 

Көрсеткіштер көмегімен динамикалық айнымалылар деп аталатын 

динамикалық жады бөліктеріне қатынас жүзеге асырылады. Динамикалық 

айнымалылар арнайы функциялар мен операциялар көмегімен жасалады. 

Олар программа тоқтағанша, не болмаса арнайы функция немесе операция 

көмегімен жойылғанша болады.  

Динамикалық айнымалылар жасау үшін С++ тілінде анықталған new 

операциясы қолданылады: 
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көрсеткіш = new аты_типа[инициализатор]; 

 

мұндағы инициализатор – дөңгелек жақшадағы өрнек. 

new операциясы берілген мәліметтер типіне сәйкес динамикалық жады 

бөлігін ерекшелеуге және қолжетімді етуге мүмкіндік береді. Егер 

инициализатор берілген болса, онда осы бөлікке инициализаторда 

көрсетілген мән енгізіледі.   

 

int*x=new int(5); 

 

Динамикалық айнымалыларды жою үшін С++ тілінде анықталған delete 

операциясы қолданылады: 

delete көрсеткіш; 

 

мұндағы көрсеткіште new операциясы көмегімен алдын ала ерекшеленген 

жады бөлігінің адресі болады. 

delete x; 

 

Си тілінде динамикалық жадымен жұмыс істеуге арналған кітапханалық 

функциялар анықталған, олар <stdlib.h> кітапханасында орналасқан: 

 

1) void*malloc(unsigned s) – ұзындығы s байт болатын көрсеткішті 

динамикалық жады аймағының басына қайтарады, сәтсіз болған жағдайда 

NULL қайтарады; 

2) void*calloc(unsigned n, unsigned m) – әрқайсысының ұзындығы m байт 

болатын n элементті орналастыру үшін көрсеткішті динамикалық жады 

аймағының басына қайтарады, сәтсіз болған жағдайда NULL қайтарады; 

3) void*realloc(void *p,unsigned s) – алдын ала ерекшеленген динамикалық 

жадыны s байт-қа дейін өзгертеді, р – өзгеретін блоктың басының адресі, 

сәтсіз болған жағдайда NULL қайтарады; 

4) void *free(void *p) – алдын ала ерекшеленген динамикалық жадының 

бөлігін босатады, р- бөлік басының адресі. 

 

Мысалы, int *u=(int*)malloc(sizeof(int)); //байтпен берілген қажетті 

жадының саны функцияға беріледі, өйткені функция void* типті мәнін 

қайтарады, демек оны көрсеткіш (int*) типіне түрлендіру қажет. 

free(u); //бөлінген жадыны босату 

 

6.2 Нұсқаушыларға операциялар қолдану.  

Көрсеткіштер мәндерін өзгертетін өрнектер мен операторлар мәндерін 

жазғанда, басты ережені ескеру қажет: көрсеткіш мәнінің өзгеру бірлігі оған 

сәйкес тип өлшемі болып табылады.  

Бұл ережені жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерге қолданайық.  
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рti = pti + l;      немесе        pti++; 

 

операторларының орындалуы  pti көрсеткішінің мәнін 2-ге өзгертеді, 

нәтижесінде оның мәні FFC2 тең болады. рti -- операторы орындалғанда; 

көрсеткіш мәні 2-ге азаяды және оның мәні FFBE тең болады. 

Басқа типті көрсеткіштер үшін осыған ұқсас іс-әрекеттер орындалады: 

 

ptc++;    көрсеткіш мәнін 1-ге ұлғайтады; 

ptf++;    көрсеткіш мәнін 4-ке ұлғайтады. 

 

Нұсқаушыларды функция параметрлерін беру үшін қолдану. 

Функцияларды пайдалану ережелерін қарастырсақ, Си тілінде шақырылатын 

функцияның формалды параметрлеріне шақыратын программадан фактілік 

параметр мәндерін тек біржақты ғана жіберу мүмкін. Өрнекте операнд 

ретінде қолданылатын қайтарылатын мәнді функцияның өзі береді. Осыдан 

шығатын ереже: функция орындалуы кезінде шақыратын программада 

айнымалылар мәні өзгермейді. Бірақ, егер функция параметрлері ретінде 

көрсеткіштер қолданылатын болса, бұл ережені ескермеуге болады.   

Келесі мысалда swap() функциясы аргумент бойынша өз 

көрсеткіштерімен берілген, екі айнымалы шамасының мәндерін ауыстыруға 

мүмкіндік береді.   

 

void swap(int *a,int *b) {  

     int с; 
     c=*a; *a=*b; *b=c; 

} 

Егер негізгі программада келесі фрагмент болса,  

   
int х=1,у=2; 

swap(&x,&у) ; 

printf("x=%d y=%d",x,y); 

 

онда экранға х=2   у=1 деп шығады, яғни х және у айнымалылары орындарын 

ауыстырды. 

Функцияға қатынас жасағаннан кейін а көрсеткіші х айнымалысының 

мәнін, ал b көрсеткіші – у айнымалысының мәнін алады. Содан соң негізгі 

программадағы х айнымалысы және функциядағы адресі жойылған *а 

көрсеткіші жадының бір ұяшығымен байланысты болып қалады; сонымен 

қатар  у және  *b – лар үшін де осындай әрекеттер орындалады. 

Сонымен, функция параметрлерінде көрсеткіштерді пайдалану, 

процедура жұмысын модельдеуге мүмкіндік береді деп қорытынды жасауға 

болады.  
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6.3 Нұсқаушылар және массивтер. 

 

Си тілінде күтпеген жағдайды қарастырайық. Массив Аты массивке 

көрсеткіш-константа ретінде беріледі. 

Мысалы, программада массив жарияланған болсын:  

 

int Х[10]; 

 

Бұл жағдайда Х компьютер жадысында массивтің нольдік элементіне 

көрсеткіш болып табылады. Осыған байланысты төмендегі қатынас ақиқат 

болады: 

 

Х==&Х[0] 

 

Осыдан массив элементтеріне қатынас жасау үшін индекстелген 

аттардан басқа төмендегі принцип бойынша адрестен ажыратылған 

көрсеткіштерді пайдалануға болады: 

 

аты [индекс]   тең  * (аты + индекс) 

 

Мысалы, жоғарыда көрсетілген Х массиві үшін келесі элементтер 

белгілеулері өзара бірін-бірі ауыстырады: 

 

Х[5],   немесе   *(Х+5),   немесе   *(5+Х). 

 

Нұсқаушылар үшін қосудың өз ережелері бар екенін ескертейік. Х – 

бүтін типті шамаға көрсеткіш болғандықтан,  Х+5 адрес мәнін 10-ға 

ұлғайтады.  

 Си тілінде [символы массив элементінің индексі бар массив адресінің  

қосу операциясының белгісі ролін атқарады. 

Жоғарыда айтылғанға байланысты, массив элементінің бірінші индексі 

әруақытта нольге тең екендігі түсінікті болады. Оның адресі массив 

адресімен сәйкес келуі қажет: 

Х[0]==*(Х+0) 

 

Массив аты нұсқаушы-константа болғандықтан, оны программада 

өзгертуге болмайды, яғни ештеңе меншіктеуге болмайды. Мысалы, егер 

құрылымы бойынша екі бірдей массив сипатталса, онда 

 

int X[10], Y[10]; 

 

меншіктеу операторы X = Y қате болады. Мұндай тек қана Паскаль тілінде 

мүмкін, бірақ Си тілінде мүмкін емес. Бір массив мәндерін басқасына тек 

элементтері бойынша жіберуге болады.  
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Енді екі өлшемді массивтерді қарастырайық. Программада төмендегідей 

сипаттау болсын: 

int Р[5][10]; 

 

Бұл матрица бес жолдан және әрбір жолында он саннан тұрады. Екі 

өлшемді массив жадыда жол бойынша тізбектей орналасқан. Р массивіне 

бағытталған көрсеткіш - тұрақты болып табылады, яғни Р[0][0]. Р[i] 

индекстелген аты i - ші жолды білдіреді. Оған адрестен ажыратылған 

көрсеткіш формасындағы белгілеулер тең болады: 

*(P+i*10) 

 

Р[2][4] массив элементіне  қатынасын *(Р+2*10+4) арқылы ауыстыруға 

болады. Жалпы жағдайда төмендегі белгілеулер эквивалентті: 

 

P[i] [j]   және   *(P+i*10+j) 

 

Мұнда «квадраттық жақша» амалы екі рет жұмыс істейді. Соңғы өрнекті 

Р матрицасының жолдар ұзындығын көрсетпей, басқаша жазуға болады: 

 

*(*(P+i)+j). 

 

Шындығында, A[i][j][k] үш өлшемді массивтің элементіне сілтеме үшін 

индукция бойынша төмендегі өрнек дұрыс болады: 

 

* (* (* (A+i)+j)+k) және т.б. 

 

Массив функция параметрі ретінде. 
Мысалдар қарастырайық: 

Мысал 1. А[М][N] нақты матрицасы берілген. Осы матрица 

жолдарының евклидтік нормасын есептеп, баспаға беру қажет. Есепті шешу 

программасын құрамыз. 

Вектордың Евклидтік нормасы деп оның элементтерінің 

квадраттарының қосындысының квадрат түбірін айтады: 

      
 

 

   

 

Егер матрицаның жолдарын вектор ретінде қарастырсақ, онда берілген 

формуланы әрбір жолға қолдану қажет. Нәтижесінде М сандарды аламыз. 

Кез келген вектордың нормаларын есептеу функциясын төмендегідей 

құрамыз: 

 

double Norma(int n, double X[]) {  

int i; 
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double S=0; 

for(i=0; i<n; i++) S+=X[i]*X[i]; 

return sqrt(S); 

} 
Бұл функцияның тақырыбын мынадай формада да жазуға болады: 

double Norma(int n, double *X) 

 

Екі жағдайда да функцияның екінші параметрі ретінде массивтің басына 

(массив элементтері сақталатын жадының бірінші ұяшығы) көрсеткіш 

қолданылады. Екінші вариантта бұл ақиқат, бірақ екі вариантта тең. Norma() 

функциясын шақырғанда екінші фактілі параметр ретінде массив (вектор) 

басының адресі берілуі тиіс.  

5х10 өлшемді матрицаны өңдеу үшін берілген функцияны қолданатын 

негізгі программаның үзіндісін қарастырайық. 

 

void main() {  

double A[5][10]; int i; 

//Матрицаны енгізу 

........................................... 

//жолдардың нормасын есептеу және шығару 

for (i=0; i<5; i++) 

      cout<<”Норма”<<i<<”-щі жол=” <<Norma(10, A[i]); 

} 

Функцияға қатынас жасағанда екінші фактілік параметр  A[i]  А 

матрицасының i-ші жолының басына көрсеткіш болып табылады.  

 

Мысал 2. Екі өлшемді матрицаны 0-ден 99-ға дейінгі кездейсоқ бүтін 

сандармен толтырып, алынған матрицаны мәндерінің өсуі бойынша реттеу. 

Реттелген матрицаны экранға шығару.   

 

#include <iostream.h> 

#include <iomanip.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

сonst n=5; //ауқымды тұрақтыларды жариялау 

//функциялар прототиптері 

void Matr(int M[][n]); 

void Sort(int, int X[]); 

 

//Негізгі программа 

void main() { 

int i, j, A[n][n]; 

clrscr(); 

cout<<”\n”<<”Алғашқы массив:”<<”\n”; 
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Matr(A); 

for(i=0; i<n; i++) Sort(n, A[i]); 

cout<<”\n”<<”Реттеуден кейінгі матрица:”<<”\n”; 

for(i=0; i<n; i++)  

for(j=0; j<n; j++) { 

    cout<<setw(6)<<A[i][j]; 

    cout<<endl; } 

} 

//Векторды реттеу функциясы 

void Sort(int k, int X[]) {  

int i, j, Y; 

for(i=0; i<k-1; i++) 

for(j=0; j<k-i-1; j++) 

if (X(j)>X[j+1]) { Y=X[j]; X[j]=X[j+1]; 

X(j+1)=Y;} 

} 

//Матрицаны толтыру функциясы мен оны экранға шығару 

void Matr(int M[][n]) {  

int i, j; 

randomize(); //кездейсоқ сандар датчигін беру  

for(i=0; i<n; i++) { 

for(j=0; j<n; j++) { 

M[i][j]=rand()%100; cout<<setw(6)<<M[i][j];  

} 

cout<<endl; 

} 

} 

 

Мұнда барлығы Паскальдағы процедураларды қолданғандағыдай 

болады. Matr() функциясының прототипі мен тақырыбына назар аударыңыз. 

Мұнда матрица параметрінің екінші өлшемі көрсетіледі. Біріншісін де 

көрсетуге болады, бірақ міндетті емес.  

Жоғарыда айтылғандай, екі өлшемді массив элементтері массив (бұл 

жағдайда – матрица жолдары) болатын бір өлшемді массив ретінде 

қарастырылады. Бұл элементтер өлшемін компилятор «білуі» қажет. 

Функция тақырыптарында үлкен өлшемді массивтер үшін екіншісінен 

бастап, барлық өлшемдерді көрсету қажет.  

Matr() функциясына қатынас жасағанда фактілік параметр екі өлшемді  

А массивінің басына көрсеткіш, ал   Sort()  функциясына қатынас жасағанда – 

жолдар басына көрсеткіш болып табылады. 
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6.4 Жолдар 

 

С/С++ тілінде Pascal-дағыдай арнайы анықталған жол типті мәліметтер 

жоқ. Символдық жолдар символдар массивтері ретінде ұйымдастырылады, 

ішкі коды нольге тең болатын, соңғысы \0 символы (нолдік байт) болады. 

Осыдан, егер Pascal - да жол өлшемі 255-тен аспауы тиіс болса, онда Си 

тілінде символдық массив ұзындығына шектеу жоқ. Жол символдық массив 

ретінде сипатталады. Мысалы: 

 

char STR[20]; 

 

Сипаттаумен бір уақытта жол инициалдануы мүмкін. Жолды 

инициализациялаудың екі тәсілі бар – жолдық тұрақты көмегімен және 

символдар тізімі түрінде: 

 

char S[10] = "кітап"; 

char S[] = "кітап"; 

char S[10] = {'к’,’і’,’т’,’а’,’п’,’\0’}; 

 

Бірінші сипаттау нәтижесінде S жолына 10 байт жады көлемі бөлінеді, 

олардың ішінен алдыңғы 5-уі инициалдау кезінде мәнін қабылдайды 

(алтыншысы – нольдік символ). Екінші сипаттау жеті символдан жол 

қалыптастырады. Үшінші сипаттау нәтижесі бойынша біріншіге теңмәнді 

болады. Сонымен қатар символдық массивті төмендегідей етіп анықтауға 

болады:  

 

char S[10] = {'к’,’і’,’т’,’а’,’п’}; 

 

яғни соңында нольдік символ болмайды. Бірақ бұл осындай жолды өңдеудің 

мәселесіне келтіреді, себебі оның аяқталуына бағыт болмайды. Жолдың жеке 

символдары индекстелген атаулармен идентификацияланады. Мысалы, 

жоғарыда сипатталған жолда  S[0]=”к”, S[5]=”п”. Жолдарды өңдеу барлық 

символдарды басынан соңына қарай іздестірумен байланысты. Мұндай 

іздестіру соңын көрсететін белгі нольдік символ.  

 

6.4.1 Жолдарды енгізу-шығару 

 

Жолдарды консольдан енгізу үшін char* gets(char *str );  функциясы 

қызмет етеді, ол str адресі бойынша жолды жазады және енгізілген жол 

адресін қайтарады. Функция ‘\n’ немесе EOF (файл соңы) символын 

кездестірсе, енгізуді тоқтатады. Жаңа жолға өту символы көшірілмейді. 

Оқылған жол соңына нольдік байт қойылады.  Егер сәтті болса, функция 

оқылған жолға көрсеткіш, әйтпесе NULL қайтарады. 
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Жолды консольға шығару үшін int puts(const char *s );  стандартты 

функциясы қызмет атқарады, ол сәтті болғанда теріс емес санды, ал сәтсіз 

жағдайда EOF қайтарады. gets және puts функцияларының прототиптері 

stdio.h тақырыптық файлында сипатталған. 

Мысалы, ұзындығы 80 символдан аспайтын жқл текстін енгізіп, экранға 

шығару программасы:  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

int main() {  

char str[80];  

printf("Жол енгіз: "); 

gets(str); 

puts(str);  

return 1;  

} 

 

Келесі программа жолдың барлық символдарын тізбектей жұлдызшаға 

ауыстырады және жол ұзындығын есептейді.  

 

// Символдарды жұлдызшаға ауыстыру 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() { 

char S{}=”demo”; 

int i=0; 

clrscr(); 

puts(S); 

while(S[i]) { 

      S[i++]=’*’; puts(S); 

} 

printf(“\nЖол ұзындығы=”, i); 

} 

Программа орындалу нәтижесінде экранда келесі жолдар шығады: 

 

demo 

*emo 

**mo 

***o 

**** 

Жол ұзындығы=4 

 

Жол мәнін (текстін) меншіктеу операторы көмегімен меншіктеуге 

болмайды. Жолды массивке жүктеуге немесе инициализация көмегімен 

анықтауға болады.  
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Мысалы, келесі программа фрагментін нәтижесімен бірге келтірейік: 

 

void main() { 

 char s1[10]="string1"; 

 int k=sizeof(s1); 

 cout<<s1<<"\t"<<k<<endl; 

 char s2[]="string2"; 

 k=sizeof(s2); 

 cout<<s2<<"\t"<<k<<endl; 

 char s3[]={‘s’,’t’,’r’,’i’,’n’,’g’,’3’} 

 k=sizeof(s3); 

 cout<<s3<<"\t"<<k<<endl; 

 char *s4="string4";    //жолға көрсеткіш, оны өзгертуге болмайды 

 k=sizeof(s4); 

 cout<<s4<<"\t"<<k<<endl; 

} 

 

Нәтижелері: 

string1 10 –10 байт бөлінген, соның ішінде  \0 

string2 8 –8 байт бөлінген (7+1байт \0) 

string3 8 –8 байт бөлінген (7+1байт  \0) 

string4 4 – көрсеткіш өлшемі 

 

Бұл программада, S[i] нольдік символ мәнін қабылдағанша, цикл өзінің 

орындалуын қайталайды. Жолды экранға шығару үшін stdio.һ стандартты 

кітапханасында puts() функциясы қолданылды. Бұл функцияның аргументі 

ретінде жол аты көрсетіледі. Осы кітапханада gets() атты пернелер 

тақтасынан жолды енгізу функциясы бар. Енгізу функциясының аргументі 

ретінде жол аты көрсетіледі. 

 

6.5 Форматталған енгізу-шығару 

 

Мәліметтерді консольға форматты түрде енгізу үшін int scanf (const 

char *format, …); функциясы қолданылады, ол сәтті аяқталғанда оқылған 

мәліметтердің бірлік санын, кері жағдайда – EOF қайтарады. format 

параметрі форматтарын енгізу ерекшелігі бар форматталған жолды көрсетуі 

тиіс. Форматтау жолынан кейін болатын аргументтер типтері мен саны 

форматтау жолында көрсетілген енгізу форматтарының саны мен типіне 

сәйкес келуі тиіс.  

Егер бұл шарт орындалмаса, онда функция жұмысының нәтижесі 

белгісіз болады. Форматты жолдағы бос орын, '\t', '\n' т.с.с. символдары кірме 

ағынында бір немесе одан да көп бос орындарды сипаттайды, олар басқару 

символдары деп аталады. Тәжірибеде жиі қолданылатын басқару 
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символдарына келесі символдар кіреді: бос орын, ‘\t’, ‘\n’, ‘\v’, ‘\f’ және 

басқалары.   

Форматты жолдағы литеральдық символдар, % символынан басқасы, 

кірме ағында тура осындай символдардың пайда болуын талап етеді.  Егер 

мұндай символ жоқ болса, онда scanf функциясы енгізуді тоқтатады. scanf  

функциясы  кірме ағында бос символдарды өткізіп жібереді. Жалпы 

жағдайда енгізу форматының спецификациясы мынадай болады: 

%[*] [ені] [модификаторлар] типі, 

мұнда  ‘*’ символы берілген спецификациямен анықталған өрісті енгізгендегі  

бос орынды қалдыруды білдіреді; 

- ‘ені’ берілген спецификация бойынша енгізілген символдардың 

максималды мәнін  анықтайды; 

- ‘модификаторлар’ аргументтер типін нақтылайды;   

- ‘типі’ аргументтің типін анықтайды.  

Типі келесі мәндерді қабылдай алады:  

c – символдық массив, s – символдар жолы, жолдар бос символдармен 

бөлінеді,  

d – 10 с/ж таңбасы бар бүтін сан, 

i –  таңбасы бар бүтін сан, санау жүйесі алғашқы екі цифраға тәуелді. 

u – 10 с/ж таңбасыз бүтін сан, 

o –8 с/ж таңбасыз бүтін сан,  

х, Х – 16 с/ж, таңбасыз бүтін сан, 

e, E, f, g, G – жылжымалы сан,  

p – көрсеткішке көрсеткіш,  

n – бүтін санға көрсеткіш,  

[…] – сканерленетін символдар массиві, мысалы, [A321].  

Соңғы жағдайда кірме ағыннан тек квадратты жақшаға алынған 

символдар енгізіледі. Егер квадраттық жақшаның ішіндегі алғашқы символ 

‘^’ болса, онда массивке кірмейтін символдар ғана енгізіледі. Массивтегі 

символдар аралығы ‘-‘ символы арқылы беріледі.  

Символдарды енгізгенде жетекші бос символдары мен жолды аяқтайтын 

нольдік байтта енгізіледі. Модификаторлар келесі мәндерді қабылдай алады: 

h – қысқа бүтін,  l, L – ұзын бүтін немесе жылжымалы сан, және тек бүтін 

немесе жылжымалы сандар үшін қолданылады.  

 

scanf функциясын пайдалану бойынша мысалдар келтірейік. Формат 

спецификаторы алдына, жылжымалы санды енгізуден бастап, бос орын 

символы тұрғанына назар аударыңыз.  

                             #include <stdio.h> 

                             int main() { 

int n; double d = 0.0; char c; char* s; 

printf("Input an integer: ");  

scanf("%d", &n);  

printf("Input a double: ");  
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 scanf(" %lf", &d);  

 printf("Input a char: ");  

 scanf(" %c", &c);  

 printf("Input a string: "); 

 scanf(" %s", &s);  

return 1;  

} 

 

Бұл программада жылжымалы нүктесі бар сан инициалданғанына назар 

аударыңыз. Бұл компилятор жылжымалы сандармен жұмысты қолдайтын 

кітапханаларды қосу үшін жасалған. Егер бұл әрекетті жасамаса, онда 

орындау кезеңінде жылжымалы санды енгізгенде қате туындайды.  

Мәліметтерді консольға форматты түрде шығару үшін  int printf ( const 

char *format, …);  функциясы қолданылады,  ол сәтті аяқталғанда 

шығарылатын мәліметтердің бірлік санын, кері жағдайда – EOF қайтарады.  

format параметрі шығару форматтарының спецификациясы бар форматталған 

жол болып табылады. Форматтау жолынан кейін болатын аргументтер 

типтері мен саны форматтау жолында көрсетілген шығару форматтарының 

саны мен типіне сәйкес келуі тиіс. 

Жалпы жағдайда шығару форматының спецификациясы мынадай 

болады:  

%[флаг] [ені] [.дәлдігі] [модификаторлар] типі, 

мұндағы, 

- ‘флаг’ – шығару форматын нақтылайтын әртүрлі символдар; 

- ‘ені’ – берілген спецификациясы бойынша шығарылатын минималды 

символдар саны;  

 - ‘дәлдігі’ шығарылатын символдардың максималды санын анықтайды; 

 - ‘модификаторлар’ аргументтер типін нақтылайды; 

 - ‘тип’ аргумент типін анықтайды. 

  

6.5.1 Жолдарды форматтау 

 

scanf және printf  функцияларына сәйкесінше жолдарды форматтауға 

арналған sscanf және sprintf функциялары бар.  

int sscanf(const char *str, const char *format, …); 

функциясы format параметрімен берілген, форматтық жолға сәйкес, str  

параметрлерімен берілген жолдан мәліметтерді оқиды.  Сәтті орындалған 

жағдайда оқылған мәліметтер саны, кері жағдайда – EOF қайтарылады.  

Мысалы, 

 #include <stdio.h> 

int main() { 

char str[] = "a 10 1.2 String No input"; 

char c;  int n; double d; char s[80];  

sscanf(str, "%c %d %lf %s", &c, &n, &d, s);  
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printf("%c\n", c);         // а жазады  

 printf("%d\n", n);     //10 жазады 

 printf("%f\n", d);    // 1.200000 жазады  

 printf("%s\n", s);    // String жазады 

 return 1;  

}  

   

int sprintf (char  *buffer, const  char  *format, …);  функциясы  

форматқа сәйкес жазылған жолды форматтайды, ол format параметрімен 

берілген және алынған нәтижені buffer символдық массивіне жазады. 

Функция buffer символдық массивіне жазылған нольдік байтты алып тастап, 

символдар санын қайтарады. 

Мысалы, 

 #include <stdio.h> 

int main() { 

 char buffer[80]; 

 char str[] = "c = %c, n = %d, d = %f, s = %s";  

char c = 'c';  int n = 10;  double d = 1.2;  

char s[] = "This is a string."; 

sprintf(buffer, str, c, n, d, s); 

printf("%s\n", buffer); return 1;  

}  

Нәтижесінде, c = c, n = 10, d = 1.200000, s = This is a string 

 

Жолдарды сандық мәліметтерге түрлендірудің функциялар прототиптері 

stdlib.h тақырыптық файлында келтірілген.  

Жолды бүтін санға түрлендіру үшін int atoi(const char *str); функциясы 

қолданылады, ол сәтті аяқталған жағдайда str жолы түрлендірілген бүтін 

санды, кері жағдайда  0 қайтарады.  

Мысалы,  

int n; har *str = “-123”;    

n = atoi ( str ); 

// n = -123 

Жолды ұзын бүтін санға түрлендіру үшін long int atol( const char *str); 

функциясы қолданылады, ол сәтті аяқталған жағдайда str жолы 

түрлендірілген бүтін санды, кері жағдайда - 0 қайтарады.  

Мысалы,  

long int n;  

char *str = “-123”;  

n = atol ( str ); // n = -123 

 

Жолды double типті санға түрлендіру үшін double atof(const char *str); 

функциясы қолданылады,  ол сәтті аяқталған жағдайда str жолы 

түрлендірілген double типті жылжымалы санды қайтарады, кері жағдайда - 0.  
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Мысалы, 

double n;  

char *str = “-123.321”;  

n = atof ( str );     // n = -123.321 

Келесі функциялар atoi, atol, atof функцияларына ұқсас іс-әрекеттерді 

орындайды, бірақ көптеген қосымша мүмкіндіктерді ұсынады. 

long int strtol( const char *str, char **endptr, int base) функциясы str жолын 

long int типті санға түрлендіреді және оны қайтарады. Бұл функция 

параметрлерінің келесідей қызметі бар. Егер base аргументі 0-ге тең болса, 

онда түрлендіру str жолының алғашқы екі символына тәуелді болады:  

 егер алғашқы символ – 1-ден 9-ға дейінгі цифра болса, онда ол сан ондық 

санау жүйесінде  ұсынылған деп есептеледі; 

 егер алғашқы символ –0 цифры, ал екіншісі – 1-ден 7 дейінгі цифра болса, 

онда ол  сан сегіздік санау жүйесінде  ұсынылған деп есептеледі; 

 егер алғашқы символ 0, ал екіншісі – ‘Х’ немесе ‘х’, онда ол  сан он 

алтылық санау жүйесінде  ұсынылған деп есептеледі; 

Егер base аргументі 2-ден 36-ға дейінгі санға тең болса, онда бұл мән 

санау жүйесінің негізі ретінде қабылданады және осы жүйе шеңберінен 

шығатын кез келген символ түрлендіруді тоқтатады. Негізі 11-ден 36 

болатын санау жүйелерінде цифраларды белгілеу үшін ‘A’-дан ‘Z’-ке немесе 

‘a’-дан ‘z’-ке дейінгі символдар қолданылады. 

endptr аргументінің мәні strtol функциясымен қойылады. Бұл мәнде 

символға көрсеткіш болады, ол str жолының түрлендірілуін тоқтатады. Ол 

сәтті аяқталған жағдайда strtol функциясы түрлендірілген санды, кері 

жағдайда – 0-ді қайтарады. 

Мысалы, 

int main() { 

long int n;  

char*p;  

n = strtol(“12a”, &p, 0);  

printf(“n = %ld, %stop = %c, n, *p );   // n = 12, stop = a  

n = strtol(“012b”, &p, 0); 

printf(“n = %ld, %stop = %c, n, *p );   // n = 10, stop = b 

n = strtol(“0x12z”, &p, 0);  

printf(“ n = %ld, %stop = %c, n, *p );   // n = 18, stop = z  

n = strtol(“01117”, &p, 0);  

printf(“ n = %ld, %stop = %c, n, *p );   // n = 7, stop = 7  

return 1; 

} 

 

unsigned long int strtol(const char *str, char **endptr, int base); функциясы 

strtol функциясына ұқсас жұмыс істейді, бірақ санның символдық көрсетілуін 

unsigned long int типті санға түрлендіреді.  
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double strtod(const char *str, char **endptr); функциясы санның 

символдық көрсетілуін double типті санға түрлендіреді. Жоғарыда 

көрсетілген барлық функциялар қарастырылатын санның форматына сәйкес 

келмейтін алғашқы символды кездестіргенде жұмысын тоқтатады.   

Сонымен қатар егер санның символдық мәні сәйкесінше мәліметтер 

типінің мүмкін мәндер аралығынан асатын болса, онда atof, strtol, strtoul, 

strtod функциялары ERANGE-та errno айнымалысының мәнін қояды. errno 

айнымалысы мен ERANGE тұрақтысы math.h тақырыптық файлында 

анықталған.  Мұнда atof және strtod функциялары HUGE_VAL мәнін, strtol 

функциясы LONG_MAX немесе LONG_MIN мәнін, ал strtoul функциясы - 

ULONG_MAX мәнін қайтарады. 

Сандық мәліметтерді символдық мәліметтерге түлендіру үшін itoa, ltoa, 

utoa, ecvt, fcvt және gcvt стандартты емес функциялары қолданылады. Бірақ 

бұл мақсатта sprintf стандартты функциясын қолданған жөн.  

Алгоритм идеясы жолдың басынан және соңынан бірдей арақашықтықта 

орналасқан символдарды ауыстырудан тұрады. Жолдың элементтерін оның 

ортасына дейін қарап шығу. Осындай ұқсас программаларды құрастырғанда, 

жолдың бірінші символының индексі – 0, ал соңғысының индексі жолдың 

ұзындығынан бірге кем болатынын ұмытпау керек.  

Си тілінің кітапханасында символдық мәліметтерді енгізу және 

шығарудың келесі функциялары анықталған: 

int getchar(void) – кірме ағымнан бір символдан енгізу жүзеге 

асырылады, мұнда ол бір байт ақпаратты (символ) int типті мән ретінде 

қайтарады. Бұл оқыған кезде файл соңына жеткенде жағдайды танып білу 

үшін жасалған.   

int putchar (int c) – стандартты шығу ағымына с символын қояды.  

char* gets(char*s) - ‘\n’ символы пайда болғанша стандартты ағымнан s 

жолын оқиды, ‘\n’ символдың өзі жолға қойылмайды. 

int puts(const char* s)  ‘\n’ символын жол соңына қосу арқылы 

стандартты ағымға жол қосады, дұрыс аяқталған жағдайда 0-ге тең немесе 

нольден үлкен мәндерін қайтарады және қате болғанда теріс мән шығарады 

(EOF=-1). 

Мысалдар: 

char s[20]; 

cin>>s; //стандартты ағымнан жолды енгізу 

cout<<s; //стандартты ағымға жолды шығару 

 

Программаның жұмыс нәтижесі: 

“123 456 789” жолын енгізгенде, байттарды оқу бірінші бос орынға дейін 

жүзеге асырылады, яғни s жолға “123/0” жолының тек қана бірінші сөзі 

кіреді, демек 123 саны шығарылады. 

char s[20]; 

gets(s); //стандартты ағымнан жолды енгізу 

puts(s); //стандартты ағымнан жолды шығару 
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Программаның жұмыс нәтижесі: 

“123 456 789” жолын енгізгенде, байттарды оқу ‘\n’ символына дейін 

жүзеге асырылады, яғни ”123 456 789\n\0” жолы s жолына енгізіледі, жолды 

шығарғанда puts функциясы тағы да бір ‘\n’ символын қайтарады, демек “123 

456 789\n\n” жолы шығарылады. 

char s[20]; 

scanf(“%s”,s); //стандартты ағымнан жолды енгізу 

printf(“%s”,s); //стандартты ағымнан жолды шығару 

 

Программаның жұмыс нәтижесі: 

“123 456 789”, жолын енгізгенде, байттарды оқу бірінші пробелге дейін 

жүзеге асырылады, яғни. жолға “123/0” жолының тек қана бірінші сөзі кіреді, 

демек 123 саны шығарылады. s – массив аты,  яғни оның бірінші элементінің 

адресі,  scanf  функциясында  &  операциясы қолданылмайды. 

 

6.5.2 Жолдарды өңдеу стандартты функциялары 

string.h тақырыптық файлында жолдармен жұмыс істеуге арналған 

арнайы кітапханалық функциялар бар. Осы функциялардың кейбіреуін 

қарастырайық: 

Функция прототипі Қысқаша 

сипатталуы 

Ескерту 

unsigned strlen(const 

char*s); 

s жолының ұзындығын 

есептейді. 

 

int strcmp(const 

char*s1, const char 

*s2); 

s1 және s2 жолдарын 

салыстырады.  

Егер s1<s2, онда нәтижесі 

теріс болады, егер s1==s2, 

онда нәтижесі 0-ге тең, 

егер s2>s1 – нәтижесі оң 

болады. 

int strcnmp(const 

char*s1, const char 

*s2); 

s1 және s2 жолдарының 

алғашқы n символдарын 

салыстырады. 

Егер s1<s2, онда нәтижесі 

теріс, егер s1==s2, онда 

нәтижесі 0-ге тең, егер 

s2>s1 – нәтижесі оң 

болады. 

char*strcpy(char*s1, 

const char*s2); 

s1 жолының 

символдарын s2 жолына 

көшіреді. 

 

char*strncpy(char*s1, 

const char*s2, int n); 

s1 жолының n 

символдарын  s2 жолына 

көшіреді. 

Жол соңы алынады 

немесе пробелдермен 

толтырылады. 

char*strcat(char*s1, 

const char*s2); 

s2 жолын  s1 жолына 

тіркейді 

 

char*strncat(char*s1, 

const char*s2); 

s2 жолының алғашқы n 

символдарын s1 жолына 
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тіркейді. 

char*strdup(const 

char*s); 

Жадыны бөледі және 

оған s жолының 

көшірмесін ауыстырады. 

Жадыны бөлгенде 

функциялар 

қолданылады.  

 

Жолдарды салыстыру. Жолдарды салыстыру үшін strcmp және strncmp 

функциялары қолданылады.  

int strcmp(const char *str1, const char *str2)  функциясы 

лексикографикалық түрде  str1, str2 жолдарын салыстырады және егер str1 

жолы str2 жолынан кіші, тең немесе үлкен болса, сәйкесінше  –1, 0 немесе 1 

мәндерін қайтарады. 

int strncmp(const char*str1, const char *str2, size_t n) функциясы 

лексико-графикалық түрде str1, str2 жолдарынан алғашқы n-нен артық емес 

символдарды салыстырады және егер str1 жолының алғашқы n символдары 

str2 жолының алғашқы n символдарынан кіші, тең немесе үлкен болса, 

сәйкесінше –1, 0 немесе 1 мәндерін қайтарады.  

Мысалы. 

int main() { 

char str1[] = "aa bb"; 

char str2[] = "aa aa";  

char str3[] = "aa bb cc";  

printf("%d\n", strcmp(str1, str3));   // -1 мәні алынады 

printf("%d\n", strcmp(str1, str1));   // -0 мәні алынады 

printf("%d\n", strcmp(str1, str2));   // 1 мәні алынады 

printf("%d\n", strncmp(str1, str3, 5));    // 0 мәні алынады 

return 1;  

}  

 

Жолдарды көшіру.  

Жолдарды көшіру үшін strcpy және strncpy функциялары қолданылады. 

char *strcpy(char *str1, const char *str2 )  функциясы str2 жолын str1 

жолына көшіреді.  str2 жолы аяқталатын нольдік байтты енгізе отырып, 

толығымен көшіріледі. Функция str1-ге көрсеткіш қайтарады.  

char *strncpy (char *str1, const char *str2, size_t n )  функциясы str2 

жолынан  n символдарды str1 жолына көшіреді. Егер str2 жолында n-нен кем 

символ болса, онда соңғы нольдік байт  str2 жолын қанша n символға дейін 

кеңейту қажет болса, сонша рет көшіреді.  Функция str1 жолына көрсеткіш 

қайтарады. 

Мысал.  

char str1[80]; 

char str2 = "Copy string."; 

strcpy ( str1, str2 );  

printf ( str1 );  //Copy string шығарылады. 
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Жолдарды қосу. 

Жолдарды бір жолға қосу үшін strcat және strncat функциялары 

қолданылады. 

сhar *strcat (char *str1, const char *str2 ) функциясы str2 жолын str1 

жолына қосады, және str1 жолының аяқталатын нольдік байты өшіріледі. 

Функция str1 жолына көрсеткіш қайтарады. 

сhar * strncat( char *str1, const char *str2, size_t n ) функциясы str2 

жолынан n символды str1 жолына қосады, және str1 жолының аяқталатын 

нольдік байты өшіріледі. Функция str1 жолына көрсеткіш қайтарады. 

Егер str2 жолының ұзындығы n-нен кіші болса, онда тек str2 жолына 

кіретін символдар қосылады. Жолдарды str1 жолына қосқаннан кейін 

әруақытта нольдік байт қосылады. Функция str1 жолына көрсеткіш 

қайтарады. 

 

Мысал. 

#include <stdio.h> 

#include < string.h > 

int main () { 

char str1[80] = "String "; 

char str2 = "catenation "; 

char str3 = "Yes No";  

strcat(str1, str2); 

printf("%s\n", str1 );     //String catenation жазады 

strncat(str1, str3, 3); 

printf("%s\n", str1);     //String catenation Yes жазады 

return 1; 

} 

Жолдан символ іздеу. Жолдан символды іздеу үшін strchr, strrchr, strspn, 

strcspn және strpbrk функциялары қолданылады. 

char *strchr(const char *str, int c ) функциясы str жолына с 

параметрімен берілген алғашқы символдың кіруін іздейді. Сәтті жағдайда 

функция алғашқы табылған символға көрсеткіш, кері жағдайда – NULL 

қайтарады.  

char *strrchr(const char *str, int c )  функциясы str жолына с 

параметрімен берілген символдың соңғы кіруін іздейді. Сәтті жағдайда 

функция соңғы табылған символға көрсеткіш, кері жағдайда – NULL 

қайтарады.  

 

Мысалы.  

#include <stdio.h> 

#include < string.h > 

int main() { 

char str[80] = "Char search";  

printf("%s\n", strchr ( str, 'r' ));   //r search жазады  
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printf("%s\n", strrchr ( str, 'r' ));  // rch жазады 

return 1; 

} 

size_t strspn(const char *str1, const char *str2)  функциясы str2 жолына 

кірмейтін str1 жолынан алғашқы символдың индексін қайтарады.  

size_t strcspn(const char *str1, const char *str2)  функциясы str2 жолына 

кіретін str1 жолынан алғашқы символдың индексін қайтарады.  

Мысал. 

int main ( ) {  

char str[80] = "123 abc"; 

printf("n = %d\n", strspn ( str, "321" );    // n = 3 жазады   

printf("n = %d\n", strcspn ( str, "cba" );    // n = 4 жазады   

return 1;  

}  

char* strpbrk(const  char *str1, const char *str2 )  функциясы str1 

жолындағы алғашқы символды табады, ол str2 жолындағы бір символға тең 

болады. Сәтті жағдайда функция осы символға көрсеткішті, ал кері жағдайда 

– NULL қайтарады.  

Мысал. 

char str[80] = "123 abc"; 

printf ("%s\n", strpbrk ( str, "bca" ));     //abc жазады 

 

Жолдарды салыстыру. Жолдарды салыстыру үшін strstr функциясы 

қолданылады.  

char* strstr(const  char *str1, const char *str2 )  функциясы  str2 (соңғы 

нольдік байтсыз) жолының str1 жолына алғашқы кіруін табады. Сәтті 

жағдайда функция табылған ішкі жолға көрсеткішті, ал кері жағдайда – 

NULL қайтарады. Егер str1 көрсеткіші нольдік ұзындығы бар жолды 

көрсетсе, онда функция str1 көрсеткішін қайтарады.  

Мысал.  

char  str[80] = "123 abc 456; 

printf ("%s\n", strstr ( str, "abc");    // abc 456 шығарады  

 

Жолды лексемаларға бөлу. Бұл үшін strtok функциясы қолданылады. 

char* strtok(char *str1, const char *str2 ) функциясы str1 жолындағы 

келесі лексемаға (сөз) көрсеткіш қайтарады, мұнда лексемаларды бөлгіш 

ретінде str2 жолының символдары болады. Лексемалар біткен жағдайда, 

функция NULL қайтарады. strtok функциясын алғашқы рет шақырғанда str1 

параметрі лексемаларға бөлінетін жолға көрсетуі тиіс,  ал келесі шақырғанда 

осы параметр NULL-ге қойылуы қажет. Лексема табылғаннан кейін strtok 

функциясы осы лексемадан кейін бөлгіш орнына нольдік байтты жазады.  

 

Мысал.  

#include <stdio.h> 
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#include < string.h > 

int main( ) {  

char str[ ] = "12 34 ab cd";  

char *p;  

p = strtok ( str, " " );  

while (p)  {   

   printf ( "%s\n", p );   // бағанға мәндер жазады: 12 34 ab cd  

   p = strtok ( NULL, " " );   

} 

return 1;  

} 

 

Жолдың ұзындығын анықтау. Бұл үшін strlen функциясы қолданылады. 

size_t  strlen(const  char *str)  функциясы соңғы нольдік байтты 

ескермей, жол ұзындығын қайтарады.  

Мысалы,  

char  str[] = "123";  

printf ("len = %d\n", strlen ( str ));      // len = 3 жазылады  

 

Мысал. Символдық жол енгізейік. Осы жолды керісінше ауыстырамыз. 

Мысалы, егер «demo» жолын енгізсек, онда нәтижесінде «omed» деп 

алуымыз керек.  

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <conio.h> 

void main() { 

char C, S[10]; 

int i; 

clrscr(); 

printf(“Жолды енгіз:”); 

gets(S); 

for(i=0; i<=(strlen(S)-1)/2; i++) {  

     C=S[i]; S[i]=S[strlen(S)-i-1]; 

     S[strlen(S)-i-1]=C; 

} 

printf(“\nАуыстырылған жол:”); 

puts(S); 

} 

 

Жадымен жұмыс істеуге арналған функциялар.  
Жоғарыда қарастырылған функциялармен қатар string.h тақырыптық 

файлында жады блоктарымен жұмыс істейтін функциялар сипатталған, олар 
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жолдармен жұмыс істеуге арналған функцияларға ұқсас. Солардың ішінен 

кейбір жиі пайдаланылатындарын  атап өтейік. 

void* memchr(const void  *str, int c, size_t n) функциясы с параметрімен 

берілген,  str жолының n байттармен символдың алғашқы кіруін іздейді.  

int memcmp(const  void *str1, const void *str2, size_t n)  функциясы str1 

және str2 жолдарының алғашқы n байттарын салыстырады. 

void *memcpy(const void *str1, const void *str2, size_t n) функциясы str1 

жолынан алғашқы n байтты str2 жолына көшіреді.  

void *memmove (const void *str1, const void *str2, size_t n)  функциясы 

str1 жолынан алғашқы n байтты str2 жолына қиылысатын жолдарды дұрыс 

өңдеуді қамтамасыз ете отырып көшіреді.     

void *memset(const void *str, int c, size_t n)  функциясы с параметрімен 

берілген символды str жолының алғашқы n байтына көшіреді. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Нұсқаушыға анықтама бер. 

2. Айнымалы аты мен адресі арасындағы қатынасты түсіндіріңіз. 

3. Айнымалы адресін анық түрде қалай алуға болады? 

4. Адресі бойынша айнымалыға қатынас операциясы басқаша қалай аталады? 

5. Нұсқаушыларға жүргізілетін операцияларды атаңыз. 

6. Типтерге келтіру механизмін сипаттаңыз.  

7. Си тіліндегі символдар массиві және жол 

8. Жолдарды енгізу және шығару. 

9. Жолдарды өңдеудің қарапайым алгоритмдерін көрсет.  

10. Жолдарды өңдеудің кітапханалық функцияларын атаңдар. 

 

Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1. Кейбір фамилиялардың тізімі берілген. Екі фамилияны ұқсас дейміз, егер 

олардың біреуі екіншісінен төмендегідей етіп алынса: 

- екі көрші әріптерді алмастыру арқылы; 

- қандай да бір әріпті басқасымен ауыстыру; 

- қандай да бір әріпті фамилияның басына немесе соңына қосу арқылы; 

- қандай да бір әріпті өшіру арқылы. 

2. Сараптамаға кейбір фамилия келіп түседі. Берілген фамилиялар тізімінен 

ұқсас фамилияларды таңдайтын және экранға шығаратын программа 

құрыңыз. 

3. N санын аңғал сан деп атаймыз, егер N: 

- қарапайым сан; 

- қарапайым санның цифрларын ауыстырудан алынған кез келген сан. 

Осындай сандарды [a; b] кесіндісінен анықтайтын және экранға шығаратын 

программа жазыңыз. 
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4. N қарапайым сандардан тұратын тізбектерді құру программасын жазыңыз. 

N=3 болсын, онда нәтижесі төмендегідей болады: 

3 

5 

7 

 

5. Цифрлар қосындысы санды 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ға көбейткенде өзгермейтін 

барлық екі орынды сандарды іздеу мен экрнаға шығаруды ұйымдастыратын  

программат құрыңыз. 

6. Арифметикалық өрнек болып табылатын кейбір жол берілген. Мысалы, 

String=”12+4*56+(12*2+5)*13”. Осы өрнектің постфикстік жазылуын экранға 

шығаратын программа құрыңыз. 

Өрнектің постфикстік формасы – бұл арифметикалық іс-әрекеттерді 

тізбектей орындалуы. Екі санды көбейту үшін осы сандарды білу қажет, 

бұл жағдайда – 4 және 56. Содан соң алынған нәтижеге 12-ні қосу керек. Іс-

әрекеттер барлық жол бір нәтижеге айналғанша жалғасады. 

Келтірілген өрнек үшін жауабы мынадай: 

12  4 56 * 12 2 * 5 + 13 * + 

7. Постфиксты формада жазылған өрнек мәндерін есептейтін программа 

құрыңыз. 

8. Римдік сандарды араб сандарына ауыстыруды жүзеге асыратын программа 

құрыңыз. 

9. S жолы берілген. S ұзындығы 2000000 символдан аспауы тиіс. S жолында 

ең көп кездесетін символды, яғни бастапқы жолда ең көп кездесетінсимволды 

тауып, экранға шығаратын программа құрыңыз.  

10. Х және У символдарының екі бос емес жолдары берілген. Айнымалылар 

кіші әріптермен белгіленеді. Айнымалылар тек Х жолында бола алады. 

Айнымалының мәні тек кіші әріптері жоқ бос емес символдар жолы бола 

алады. Айнымалыларды Х жолына қойғанда ол У жолымен сәйкес келетіндей 

мәндерін анықтайтын программа құрыңыз. Мысалы, егер бастапқы 

мәліметтер мынадай болса: 

X=”tGqtt” 

Y=”RIGPORYRIRI” 

онда нәтижесі: 

t=”RI”, q=”PORY” 

11. Сөйлемнің ішінде берілген әріптің қанша рет енетінін анықтау қажет. 

12. Сөйлемдегі сөздер санын анықтау қажет. Бір сөзден екінші сөз пробел 

арқылы бөлінеді. 

13. Енгізілген сөз сан болатынын анықтайтын программа құрыңыз. 

14. Екі сан енгізу қажет. Сандарды екі жолға алмастырып, оларды бір жолға 

біріктіріп, нәтижесін экранға шығару қажет. 

15. Берілген сөйлемдегі пробелді жоятын программа құрыңыз. 

16. Пробел арқылы бөлінген сөйлемдегі үш сөздің ең қысқасының 

ұзындығын табатын программа құрыңыз. 
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17. Сөздегі «у» әріпінің қаншауы жұп орында тұрғанын анықтайтын 

программа құрыңыз. 

18. Берілген сөзде барлық «О» әрпін пробелмен алмастыратын программа 

құрыңыз. 

19. Пробел арқылы білімгердің фамилиясын, атын және тегін бөліп жазыңыз. 

Оның фамилиясын және инициалын баспаға шығарыңыз. 

20. Х сөзінің үшінші әріпін өшіретін программа құрыңыз. 
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7 С/С++ тілінің графикалық мүмкіндіктері 

 

7.1 Адаптер, адаптер типтері, драйверлер және режимдер түсінігі 

 

Графиктік режимдегі кез келген бейне монитор экранында пикселдер 

жиынынан тұрады. Графиктік режимде монитордың жұмыс істеу мүмкіндігі 

графиктік адаптер деп аталатын арнайы электрондық сызбамен қамтамасыз 

етіледі. Адаптерлердің негізгі типтері: CGA, EGA, VGA SVGA.  Графикалық 

адаптердің жұмысын драйвер деп аталатын арнайы программа іске асырады. 

Драйверлер BGI кеңейтіліміндегі файлдарда сақталады. Қолданылып 

отырған драйвер әр түрлі режимдерде қызмет ете алады. 

Графиктік режимді баптау функцияларының ішінде келесісін 

ерекшелеуге болады: 

void far detectgraph(int far *gdriver, int far *gmode); 

void far initgraph(int far *gdriver, int far *gmode, 

char far *pathdriver). 

detectgraph функциясы графиктік адаптер типін анықтау үшін арналған. 

Бұл функция бірінші және екінші параметр болып көрсетілген адрестері 

бойынша мәндерді қайтарады. Мұнда gdriver – құрамында графиктік драйвер 

номері бар бүтін санға көрсеткіш. Мысалы, CGA үшін бұл номер 1-ге тең, 

EGA үшін - 3, VGA - 9, Hercules – 7 болады. Мәндерді graphics.h сипатталған 

тұрақтылар көмегімен беруге болады, мұнда CGA = 1, EGA = 3, HERCMONO 

= 7 және VGA = 9.  detectgraph функциясының екінші параметрі ретінде 

экранның максималды шешімділігін қамтамасыз ететін, графиктік режим 

номері бар бүтін санға көрсеткіш болады. Егер графиктік адаптер болмаса, 

онда detectgraph функциясына *gdriver = -2 меншіктеледі. 

initgraph функциясы *gdriver номері бар, және графиктік режимінің 

номері  *gmode болатын графиктік драйверді жүктеу үшін арналған. Егер 

gdriver адресіне ноль жазылса, (*gdriver=DETECT), онда функция алдымен  

detectgraph функциясына қатынас жасайды, содан соң драйверді жүктейді, 

оның номері detectgraph функциясымен қойылады. (Мұнда режимдердің 

мүмкін номерлерінің ішінен ең үлкені қойылады). Драйверді жүктеу үшін 

қажетті жады «үймеде» көрсетіледі. 

 

Видеорежимдер 

 

адаптер типі 

Режим 
Түстің 

саны 

Рұқсат 

етілген 

драйвер 

файлы 
Констант

а аты 

Констан

та мәні 

CGA 1 
CGAC0 4 320x200 

CGA.BGI 
CGAHI 2 640x200 

EGA 3 
EGALO 16 640x200 EGAVGA.B

GI EGAHI 16 640x350 



97 

 

VGA 9 
VGALO 16 640x200 EGAVGA.B

GI VGAHI 16 640x350 

 

Графикалық режимде монитор экранымен жұмыс істеуге арналған 

функцияларды қолдану үшін graphics.h тақырыптық файлын қосу керек.  

 

Графиктік драйверді тоқтату үшін void closegraph(void) ретінде 

жарияланған функциясы қолданылады. Бұл функция графиктік драйверге 

берілген жадыны «үймеден» босатады.  

x және y бойынша экранның шешімділік қабілетін есептеу үшін  

int  getmaxx(void), int  getmaxy(void) 

функциялары қолданылады. 

Мысалы: Берілген мысалда графиктік драйвер номеріне EGA=3, графиктік 

режиміне - EGALO=0 мәні беріледі. x және y бойынша шешімділік 

қабілеттіліктері анықталады. 

 

#include <stdio.h> 

#include <graphics.h> 

#include <conio.h> 

void main() { 

int gdriver=EGA, gmode= EGALO; 

int maxx, maxy; 

initgraph (&gdriver, &gmode, “”); 

maxx=getmaxx(); 

maxy=getmaxy(); 

printf(“maxx=%d, maxy=%d\n”, maxx, maxy); 

closegraph(); 

} 

Берілген программаны орындағаннан кейін экранға maxx = 639, maxy = 

199 деп хабарлама шығады. 

initgraph көмегімен графиктік режимді қойғаннан кейін экран мониторы 

жоғарғы және төменгі экран шекараларына параллельді (getmaxx()+1) ? 

(getmaxy()+1) бірдей тіктөрбұрыштар – пиксельдерге бөлінген 

тіктөртбұрышты аймақ болып табылады. Пиксель (pixels) сөзі екі ағылшын 

сөздерінің бірігуінен пайда болды: picture және elemets. Пиксель деп бірнеше 

(түрлі - түсті) нүктелерден тұратын және программада белгілі бір ашықтығы 

немесе түсі бар бір нүкте ретінде қарастырылатын экрандағы бейнелеудің 

минималды элементі болып түсініледі. Пикселдер координаталары (X,Y)  0 ? 

X ? getmaxx(), 0 ? Y ? getmaxy() аралығында өзгереді. 

Графиктік режимді орнатқаннан кейін жұмыс істеуге болатын графиктік 

функцияларды шартты түрде үш топқа бөлуге болады.  

Бірінші топ экранға ештеңе шығармайтын, бірақ кейбір параметрлерді 

қоятын функциялардан тұрады. Мысалы, setcolor функциясы сызықтарды 

шығару үшін түс номерін қояды.  
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Екінші топ экранға шығаруды жүзеге асыратын функциялардан тұрады. 

Берілген түсі бар нүктені шығару үшін 

void putpixel(int x, int y, int color) функциясы қолданылады.  

Үшінші топ экранға ештеңе шығармайтын, бірақ шығарылған бейнелер 

туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді.  Мысалы, пиксель түсін оқу үшін 

unsigned getpixel(int x, int y) функциясы арналған. Бірінші топ 

функцияларының аттары set (қою, орналастыру), ал үшінші топ функциялары  

get (алу, жеткізу) сөздерінен басталады.   

Экранды қысу коэффициенті деп пиксель еніне пиксель биіктігінің 

қатынасын айтады. Қысу коэффициентін  

void getaspectratio(int far *xasp, int far *yasp) 

функциясы көмегімен білуге болады. Бұл функциясы yasp адресіне 10000 

санын жазады, ал xasp адресі бойынша – қысу коэффициентін 10000-ге 

көбейтуді айтады. 

Қысу коэффициенті шеңберлерді, шеңберлер доғасын және дөңгелек 

секторларын шығару кезінде ескеріледі. Қысу коэффициенті экранның 

максималды шешімділік қабілеттілігіне сәйкес келетін графиктік режимді 

инициалдағанда қойылады және  

void setaspectratio (int xasp, int yasp); 

функциясының көмегімен өзгеруі мүмкін, бұл жағдайда  жаңа қысу 

коэффициенті xasp/yasp қатынасы болып табылады. 

 

 

Координаттар жүйесі 

Бейнені экранда бейнелеу үшін координат жүйесі қолданылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикалық режимде көрініп тұратын курсор жоқ, бірақ көрінбейтін 

ағымдағы нұсқағыш бар. Ағымдағы нұсқағыштың орынын ауыстыру үшін 

келесі функцияларды қолдануға болады: 

 

moveto(x,y); - ағымдағы нұсқағышты (x,y)координатындағы нүктеге әкеледі. 

moverel(x,y); - ағымдағы нұсқағышты горизонтал бойынша х нүктеге, 

вертикал бойынша  у нүктеге әкеледі. 

  

7.2 Негізгі фигураларды құру 

 

1. (x, y) координаттарымен нүкте салу,  c түсті білдіреді: 

X 

Y 

(0,0) 
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putpixel(x, y, c); 

2. Сызық салу 

line(x1, y1, x2, y2); 

(x1,y1) нүктесінен  (x2, y2) нүктесіне дейін сызық сызады. 

 

lineto(x, y); - ағымдағы көрсеткіштен (x, y) нүктесіне дейін сызық сызады.  

 

Сызықтың түсі келесі функциямен беріледі: 

setcolor(c); 

 

Сызықтың стилі келесі функциямен беріледі: 

setlinestyle(l, p, t); 

l - тұрған жерге сызықтың стилін береді; 

 

Сызық стилдерінің кестесі 

Константа аты Константа мәні Жазылуы 

SOLIDLN 0  

DOTTEDLN 1  

CRNTERLN 2  

DASHEDLN 3  

USERBITLN 4 Қолданушы типі 

 

t сызықтың қалыңдығын көрсетеді. 

 

Сызықтың қалыңдығының кестесі   

Константа аты Константа мәні Жазылуы 

NORMWIDTH 1 орташа(1 пиксель) 

THICKWIDTH 3 қалың (3 пикселя) 

 

p үлгіні береді  

 

Егер қолданушы стандартты стиль қолданылса, онда р-ның мәні 0-ге тең. 

Егер қолданушы өз стильін қолданса, онда р-ның мәні 4-ке тең. 

 

3. Төртбұрыш салу 

 

rectangle(x1,y1,x2,y2); 

Боялмаған тіктөртбұрыш салу, мұндағы 

 

 

(x1,y1) 

(x2,y2) 
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Төртбұрыштың сызығын бояу үшін  setcolor функциясын қолданамыз, ал 

қалыңдығы мен стилін өзгерту үшін  setlinestyle функциясын қолданамыз. 

 

bar(x1,y1,x2,y2); 

Боялған тіктөртбұрыш салу 

Бояғанда келесі функциямен өрнектелетін шаблон және түс қолданылады: 

setfillstyle(n,c); 

 

мұндағы, n- толтыру стилі,  c – түсі. 

 

Толтыру стилі кестесі 

Константа аты Константа мәні жазылуы 

EMPTYFILL 0 
Фон түсімен 

боялады 

SOLIDFILL 1 
Ағымдағы түспен 

боялады 

LINEFILL 2  

LTSLASHFILL 3  

SLASHFILL 4  

BKSLASHFILL 5  

LTBKSLASHFILL 6  

HATCHFILL 7  

XHATCHFILL 8  

INTERLEAVEFILL 9  

WIDEDOTFILL 10  

CLOSEDOTFILL 11  

USERFILL 12 

Қолданушының 

анықтауы бойынша 

толтырылады 

 

4. Параллелепипед салу 

bar3d(x1,y1,x2,y2,d,t); 

мұндағы, d  үш өлшемді контурдың тереңдігін береді, t тік төртбұрышты 

параллелепипедке төбені қосу(t=1)  керек пе, жоқ (t=0) па соны анықтайды. 

 

 

 

 

t=0 

d 

(x1, y1) 

(x2, y2) 

t=1 
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Сызықтың түсі setcolor функциясымен анықталады. Сызықтың стилі 

setlinestyle функциясымен анықталады. Бояудың стилі мен түсі setfillstyle 

функциясымен анықталады. 

 

5. Дөңгелек, доға, эллипс салу 

 

Радиусы r, центрі (x,y) нүктесінде орналасқан дөңгелек салу. 

circle(x,y,r); 

түс setcolor функциясымен беріледі. 

 

b  бастапқы бұрыштан e соңғы бұрышына дейін,  

радиусы r, центрі (x,y) нүктесінде орналасқан  

дога салу. 

                                    arc(x,y,b,e,r); 

 

 Ескерту: Егер b=0, e=360 болса, онда дөңгелек сызылады. 

 

b  бастапқы бұрыштан e соңғы бұрышына дейін(x,y)  нүктесінде центрі 

орналасқан эллипс салу, xr – X  бойынша радиус, yr –Y бойынша радиус. 

ellipse(x,y,b,e,xr,yr); 

6. Бояу түсі және фон түсі 

 

setbkcolor(c); 

Графикалық режимде фонның түсін анықтайды. 

 

cleardevice(); 

Графикалық режимде экранды тазалау функциясы. 

 

floodfill(x,y,c); 

setfillstyle функциясымен анықталатын ағымдағы түспен және толтыру 

стилімен белгіленген аймақты бояйды. 

(x, y) – белгіленген аймақтың ішінде орналасқан нүкте, c – белгіленген 

аймақтың шекарасының түсі.   

 

7. Графикалық режимде мәтін шығару 

 

outtext(s); 

Нұсқағыштың ағымдағы орынынан бастап мәтіннің жолын шығарады. 

s – жолдық типтің айнымалысы немесе тұрақтысы. 

 

0 

90 

180 

270 
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outtextxy(x,y,s); 

 

(x, y) – мәтіннің басы орналасатын  нүкте.  

Ескерту: Экранға сандық берілгендерді шығару үшін алдымен санды жолға 

айландыру қажет.  

 

Жазық обьектілерді бейнелегенде объектілердің шынайы өлшемдері 

экранның координаталар жүйесімен сәйкес болмауы мүмкін. Бұл жағдайда 

терезе деп аталатын координаталар осіне жақтары параллель болатын кез 

келген тікбұрышты жазық аймаққа,  экранның тікбұрышты аймағы – шығару 

аймағы байланысады.  

Төменде көрсетілген мысалда терезе түзулермен x=xmin, x=xmax, 

y=ymin, y=ymax шектелген, ал шығару аймағы бүкіл экран болып табылады. 

Нүкте (xmin, ymin) экранның төменгі сол жақ бұрышында, ал Нүкте 

(xmax, ymax) – оң жоғарғы жақ бұрышында бейнеленеді. Экранның әрбір 

пикселіне өлшемі төмендегідей болатын терезедегі тіктөртбұрыш сәйкес 

келеді: 

 

      
         

         
       

         

       
 

  

Осылай, пиксел координаталарын төмендегі формула бойынша есептеуге 

болады: 

  

  
      

     
   

      

     
 

 

y=f(x) функциясының графигін шығарғанда екі жолды пайдалануға 

болады:  нүктелік графиктерді салу және үзінді-сызықты графиктерді салу. 

Бірінші жағдайда, экранға  (x,y) координаталары бар нүктелер шығарылады, 

мұндағы y=f(x), ал екінші жағдайда графиктің екі көрші нүктелері түзумен 

қосылады. 

Шындығында, екінші жағдайда интерполяциялық сызықтық сплайн 

құрылады. Бірінші жағдайда putpixel функциясы, ал екінші жағдайда line 

функциясы қолданылады. Енді үзінді-сызықты графиктерді салайық. 

#include <graphics.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

 

float xmin, xmax;                  // x-тің өзгеру аймағы 

float ymin, ymax;                  // y-тің өзгеру аймағы 

float hx;                                 // қадам 

float xdens, ydens; 
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// экрандық x координатаны есептеу 

int ex(float x,float y) 

 {return (int) ((x-xmin)/xdens);} 

 

// экрандық у координатаны есептеу 

int ey(float x,float y) 

 {return (int) ((ymax-y)/ydens);} 

 

// Функция y=f(x) 

float f(float x) {return (float)(x*sin(x));} 

 

void main() 

{ 

int graphdriver= DETECT, graphmode, n; 

float x,y; 

  

// Графиктік режимді инициалдау: 

initgraph(&graphdriver,&graphmode,""); 

  

// Параметрлерге сұраныс: 

gotoxy(40,20); 

printf(" Enter please parameter n "); 

scanf("%d",&n); 

gotoxy(40,21); 

printf(" Enter  xmin  xmax "); 

scanf("%f%f",&xmin,&xmax); 

gotoxy(40,22); 

printf(" Enter  ymin  ymax "); 

scanf("%f%f",&ymin,&ymax); 

  

// Сұраныстар аймағын тазалау 

gotoxy(40,20); 

printf("                                    "); 

gotoxy(40,21); 

printf("                                    "); 

gotoxy(40,22) ; 

printf("                                    "); 

xdens=(xmax-xmin)/getmaxx(); //x бойынша масштабтау коэффициентін 

есептеу 

ydens=(ymax-ymin)/getmaxy(); //у бойынша масштабтау коэффициентін 

есептеу 

hx=(xmax-xmin)/n;    // Қадамды есептеу 

setcolor(LIGHTGRAY);  // Осьтерді шығару үшін түстерді қою  
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line(ex(xmin,0), ey(xmin,0), ex(xmax,0), ey(xmax,0)); // X осін шығару 

line(ex(0,ymax), ey(0,ymax), ex(0,ymin), ey(0,ymin)); // Y осін шығару 

gotoxy(39,2); printf("Y");  // Y осінің жазбасын шығару 

gotoxy(78,16); printf("X");  // X осінің жазбасын шығару 

gotoxy(39,16); printf("0");  // Координаталар басына 0 шығару  

 

// Бағыттауыштарды шығару 

line(ex(0,ymax),ey(0,ymax),ex(0,ymax)-3,ey(0,ymax)+8);  

line(ex(0,ymax),ey(0,ymax),ex(0,ymax)+3,ey(0,ymax)+8); 

line(ex(xmax,0),ey(xmax,0),ex(xmax,0)-8,ey(xmax,0)+3); 

line(ex(xmax,0),ey(xmax,0),ex(xmax,0)-8,ey(xmax,0)-3); 

setcolor(WHITE);  // функция графигі үшін түс қою 

  

// x*sin(x) функциясының графигін шығару 

for(x=xmin;x<xmax;x+=hx) 

 line(ex(x,f(x)),ey(x,f(x)), ex(x+hx, f(x+hx)), ey(x+hx, f(x+hx))); 

gotoxy (1 , 1); printf("function x*sin(x)");    // Жазбаны шығару 

getch();  // Кез келген пернені басуды күту 

closegraph (); // Графиктік режимнен шығу 

} 

 

Монитор экранына шығару мәтіндік режимде немесе графиктік режимде 

жүргізіледі. Мәтіндік режимге өткенде видеожады мазмұны өзгермейді. 

Мәтіндік режимнен графиктік режимге өткенде видеожады мазмұны 

тазартылады, сондықтан графиктік режимде мәтіндік ақпаратты шығару 

функцияларын алу қажет. Бұл мақсатқа келесі функциялар арналған: 

 

void outtextxy(int x, int y, char far *textstring); 

 

void outtext(char far *textstring), 

 

мұндағы  (x,y) - textstring адресі бойынша орналасқан мәтіндік жолды 

шығару нүктесі координаталарына сәйкес жүргізіледі. 

Әріптер өлшемін өзгерту үшін төмендегі функция қолданылады: 

 

void settextstyle(int font, int direction, int charsize), 

 

мұндағы  font – әріптер шығару үшін шрифт номері; direction - 

бағыты(көлденең немесе тікелей); charsize – шрифт өлшемін ұлғайту 

коэффициенті. Мысалы, үнсіздік бойынша қойылған шрифт өлшемін екі есе 

ұлғайту үшін settextstyle функциясын келесі түрде шақыруға болады: 

 

settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 2) 
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Мәтінді шығару тірек нүктесіне қатысты жүргізіледі. Шығарылатын 

жолда тірек нүктесі 9 әртүрлі орналасуы мүмкін- жоғарғы сол жақ нүктесі, 

жоғарғы орта жақ нүктесі, жоғарғы оң жақ нүктесі және т.б. Тірек нүктесінің 

орналасуы void settextjustify(int horiz, int vert) функциясымен өзгереді, 

мұндағы horiz және vert  бүтін сандары 0, 1, 2 мәндерін қабылдайды. Үнсіздік 

бойынша мәтін СР тірек нүктесі мәтін қамтитын кеңістіктің сол жақ жоғарғы 

бұрышында болатындай етіп шығарылады.  

Мысалы, outtext("ababababa") шақырғаннан кейін шығарылатын мәтін 

орналасуы мен СР келесідей болады: 

Егер тірек нүктесінің орналасуын settextjustify(1, 1) көмегімен өзгертетін 

болсақ, онда outtext("abababa") шақырғаннан кейін CP нүктесі центрде 

болады. 

 

7.3 Функцияның графигін салу 

 

Графиктік режимде мәтінмен жұмыс істеу үшін  printf және scanf 

функцияларына ұқсас функциялардың болғаны пайдалы, бұл функцияларды 

айнымалы параметрлер санымен функцияларды жасау мүмкіңдігін 

пайдаланып, функцияларды қалай жазуға болатынын мысал арқылы 

көрсетейік. 

  

#define ENTER 13 

int gscanf(int xsym, int ysym, char *text, ...) { 

va_list aptr; char str[140]; int count=0; 

va_start(aptr, str ); 

while ((str[count]=getch())!=ENTER) { 

 

str[count+1]='\0'; 

gprintf(xsym+count,ysym,str+count); 

count++ ; 

} 

vsscanf(str, text, aptr); 

va_end(aptr); 

return count; 

} 

 

int gprintf (int xsym, int ysym, char *text, ... ) { 

va_list aptr; char str[140]; int count; 

va_start (aptr, text); 

count = vsprintf (str, text, aptr); 

outtextxy ((xsym-1)*textwidth ("M"), 

(ysym-1)*(2+textheight ("M")),str); 

va_end (aptr); 

return count; 
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} 

Мысал 1. getimage және putimage функцияларының көмегімен экран 

бойынша жұлдызды аспан фонында кездейсоқ қозғалатын фигураны 

бейнелеу қажет.   

#include <graphics.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <dos.h> 

int change(int current) { 

    if (random(32767) > 30000) 

    { 

switch (random(5)) { 

      case 0: return -2; 

      case 1: return -1; 

      case 2: return 0; 

      case 3: return 1; 

      case 4: return 2; 

 

} 

    return current; 

} 

void main(void) { 

    int gd = VGA, gm = VGAHI, i; 

    int StartX = 100, StartY = 50, r = 20; 

    int ulx, uly, lrx, lry, width, height, size; 

    int dx = 0, dy = 0; 

    int do_job = 1; 

    void * img; 

  

    initgraph(&gd, &gm, "c:\\temp\\bc31\\bgi"); 

    setfillstyle(SOLID_FILL, getmaxcolor()); 

    fillellipse(StartX, StartY, r, (r / 3) + 2); 

    ellipse(StartX, StartY - 4, 190, 357, r, r / 3); 

  

    line(StartX + 7, StartY - 6, StartX + 10, StartY - 12); 

    circle(StartX - 10, StartY - 12, 2); 

    line(StartX - 7, StartY - 6, StartX - 10, StartY - 12); 

    circle(StartX + 10, StartY - 12, 2); 

  

    ulx = StartX - (r + 1); 

    uly = StartY - 14; 

    lrx = StartX + (r + 1); 

    lry = StartY + (r / 3) + 3; 

    width = lrx - ulx + 1; 
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    height = lry - uly + 1; 

    size = imagesize(ulx, uly, lrx, lry); 

     img = malloc(size); 

    getimage(ulx, uly, lrx, lry, img); 

     cleardevice(); 

    for (i = 1; i < 1000; i++) 

        putpixel(random(640), random(480), random(16)); 

     while (do_job) { 

       putimage(StartX, StartY, img, XOR_PUT); 

       delay(50); 

       putimage(StartX, StartY, img, XOR_PUT); 

  

       dx = change(dx); 

       dy = change(dy); 

  

       StartX += dx; 

       StartY += dy; 

  

       if (StartX > 639 - width) StartX = 639 - width; 

       if (StartY > 479 - height) StartY = 479 - height; 

       if (StartX < 0) StartX = 0; 

       if (StartY < 0) StartY = 0; 

        if (kbhit()) do_job = (getch() != ' '); 

    } 

     closegraph(); 

} 

 

Мысал 2. Экранның оң жоғарғы бұрышында аяқталатындай кез келген сөзді 

экранға шығару.  

 

#include <graphics.h> 

#include <conio.h> 

main() { 

 int graphdriver=DETECT; 

        int graphmode; 

 initgraph(&graphdriver, &graphmode, ""); 

 int x = getmaxx(); 

 int y = 50; 

 settextjustify(2, 0); 

 settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 3); 

 outtextxy(x,y,"DMTSoft"); 

 getch(); closegraph(); 

} 
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Мысал 3. Тұйықталған көпбұрыш салып, оны өлшемі 8х8 әріптермен 

толтыру. "B" әрпі. 

#include <graphics.h> 

#include <conio.h> 

  

main() 

{ 

unsigned char pattern[] = { 

56, 

36, 

36, 

60, 

34, 

34, 

34, 

62 

}; 

int poly[ ] = { 

10,10, 

15,20, 

50,50, 

100,25, 

90,5 

}; 

int graphdriver=DETECT, graphmode; 

initgraph(&graphdriver, &graphmode, ""); 

setfillpattern(pattern, WHITE); 

fillpoly(5, poly); 

getch(); closegraph(); 

} 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Экранмен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық режимдер бар? 

2. Компьютердің қандай элементтерінің көмегімен графиканы аппараттық 

жасақтау жүзеге асырылады? 

3. Графиктік адаптер деген не, оның қызметі. 

4. Графиктік драйверлер қызметі қандай? 

5. Графиктік режим қалай қосылады? 

6. Экранда графиктік суреттерді құру үшін қандай координаталық жүйе 

қолданылады? 

7. Графикалық обьектілерді сызуға арналған қандай функциялар бар? 
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Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1. Экранды кездейсоқ әртүрлі түсті 30000 нүктемен толтыратын программа 

құрыңыз. 

2. Экранда шардың қозғалысын бейнелеу керек. 

3. «Жаңбыр» программасын жазыңдар – экранда(кездейсоқ түрде) 50 нүкте 

жоғарыдан төменге қарай қозғалып келе жатқандай болуы тиіс. Нүктелердің 

бірі экранның төменгі шекарасына жеткенде, ол қайтадан экранның жоғарғы 

бөлігінде пайда болуы керек.  

4. Экранда боялған шырша салатын программа жазыңдар. Сурет 

элементтерін массивте сақтап, өшіріп және содан кейін қайтадан экранға 

шығарыңдар. 

5. Шахмат тақтасының бейнесін салыңдар. 

6. Шеңберге іштей бесбұрышты жұлдыз салыңдар. 

7. Алдын ала тазартылған экранды ақ түске бояп, жеті атаңыздың аттарын 

жеті түрлі түспен шығарыңыздар. 

8. [0, 3] бөлігінде 0.1 қадаммен өзгеретін y = sin(x) функциясының графигін 

салыңдар.  

9. Экранда айналатын тіктөртбұрыш бейнесін салыңдар.   

10. Экранға кездейсоқ диаметрі мен түсі бар 100 шеңберді салатын 

программа құрыңдар. 
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8 Файлдық мәліметтер типтері 

 

Файл – белгілі бір атпен дискіде сақталатын ақпарат. Кез келген 

файлдың үш ерекшелігі болады:  

Файлдың атауы болады. 

Файлдың компонеттері бір типті болды. 

Файлдардың ұзындығы деп аталатын файлдағы элементтер 

көрсетілмеген. Файлдың массивтен негізгі ерекшелігі сонда. Бір де бір 

элементі жоқ файл бос деп аталады. Оның ұзындығы нөлге тең.  

Берілгендер файлын программа үшін қолдану өте ыңғайлы, себебі: 

1.Берілгендер файлы алдын ала дайындалған болады және бірнеше рет 

қолданыла алады.  

2. Берілгендер файлы кез келген басқа программада қолданыла алады.  

3. Берілгендер файлын қолданылатын программалар орындалу 

барысында қолданушыны қажет етпейді. 

 

8.1 Файлды енгізу және шығару  

 

Си тілінің стандартында енгізу шығару ортасы жоқ. Барлық енгізу 

шығару операциялары Си программалу жүйесіндегі,  тілдің  кітапханасында 

орналасқан функциялардың көмегімен шығарылады. UNIX жүйесін құруда 

қолданылған Си тілінің ерекшелігі алдын ала жоспарланған файл 

құрылымдарының жоқ болуы. Барлық файлдар байттардың құрылымсыз 

тізбектілігі ретінде қарастырылады. Мұндай жағдайда, файлдарды 

ұйымдастыру үшін файл ұғымы мен түрлі құрылғылар ұғымы қолданылады. 

UNIX нақты құрылғысына арнайы файл деп аталатын  құрылғы сәйкес 

келеді. 

Си тілінің кітапханасында енгізу және шығарудың үш дәрежесі бар: 

 Ағымдық енгізу шығару, 

 Төменгі дәрежелі, 

 Консолдар мен  порттарға арналған енгізу шығару. 

Ағымдық енгізу шығару дәрежесінде ақпарат алмасу байттік түрде. 

Мұндай енгізу –шығару байттік алмасу құрылғыларымен қатар(баспа 

құралы, дисплей), ішкі жад құралы қабықшалық алмасу құралы болып 

табылса да, дискідегі файлдарда да мүмкін, яғни, құрылғығы бір рет рұқсат 

алғанда фиксирленген берілгендер позициясын оқу немесе жазу орындалады.  

Көбінесе, ішкі жадымен алмасушы берілгендердің минималды 

позициясы 512 байттан немесе 1024 байттан тұратын блоктар болып 

табылады. Дискіден енгізген (файлдан оқыған) кезде берілгендер 

операциялық жүйенің буферіне орналасады, одан кейін байттік немесе 

анықталған порциялармен қолданушының программасына беріледі.  

Берілгендерді файлға шығару кезінде олар буферде жиналады, буфер 

толып кетсе, бір блок ретінде соңғыға рұқсат алған дискіге  жазылады. 

Операциялық жүйенің буфері негізгі жадының аумаы ретінде  жүзеге асады. 
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Сондықтан, буферлер мен программалар арасындағы енгізу – шығару 

сілтемелері физикалық құрылғыларға қааанда жылдам жүреді.  

Лекпен жұмыс істегенде келесі әрекеттерді жүзеге асыруға болады: 

 лектерді ашу және жабу (нұсқаушыларды нақты файлдары бар лектермен 

байланыстыру); 

 жолдарды, символды, форматталған берілгендерді, туынды ұзындықты 

берілгендер порциясын енгізіп шығаруға болады; 

 лекті енгізу – шығарудың қателерін және лектің соңына жету (файлдың 

соңына) шарттарын талдау; 

 лектің буфферленуін және буфердің өлшемін басқару; 

 нұсқаушыны (индекаторды) лектегі ағымдағы позицияға орналастыру 

және алу. 

Си тілінің библеотекасының енгізу – шығару функцияларын  қолдану үшін, 

енгізу – шығару функцияларының прототипінен, сонымен қатар  

тұрақтыларды, типтерді және құрылымдарды, лекпен алмасуға қажетті 

функцияларды  сипаттаудан тұратын  stdio.h  тақырыптық файлын іске қосу 

керек (#include <stdio.h>).  

 

8.2 Лекті ашу және жабу  

 

Лекпен жұмыс жасауды бастамас бұрын, оны инициялизациялау керек, 

яғни ашу керек. Сонда лек орындалатын программада FILE типті алдын ала 

анықталған құрылыммен байланысады. FILE құрылымдық типінің 

сипатталуы stdio.h тақырыптық файлында орналасқан.  

FILE  құрылымында лекпен жұмыс жасуға арналған компонентер 

орналасқан, дербес жағдайда, буферге нұсқаушы, лектегі ағымдағы 

позициядағы нұсқаушы(индикатор) және басқа ақпарат.  

Лекті ашқанда программада FILE  құрылымдық типті обьектіне  

нұсқаушысы болып табылатын, лекке нұсқаушы қайтып оралады. Бұл 

нұсқаушы лекті қалған басқа операцияларда идентификациялайды.  

Лекке нұсқаушы, мысалы, fp, программада келесі түрде жариялануы 

керек: 

 

#include <stdio.h> 

FILE   *fp; 

 

Лекке нұсқаушы лекті ашу функциясының орындалуы нәтижесінде: 

 

fp = fopen (файл _аты,ашылу-  режим); 

 

файл _аты және ашылу - режим параметрлері лекпен байланысты және 

режимдер жолымен байланысты файл атынан тұратын символдар массивіне 

нұсқаушы болып табылды. Бірақ, бұл параметрлер файлды ашу функциясын 

шақырғанда жол түрінде және  берілуі мүмкін: 
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fp = fopen("t.txt", "r") ; 

мұндағы  t. txt – лекпен байланысты  қандай да бір файл аты; 

r – файлмен жұмыс режимдерінің бір белгіленуі (лекке рұқсат алу типі). 

 

Лекпен байланысты, стандартты файлды келесі  алты режимнің 

біреуімен ашуға болады: 

"w" – жаңа мәтіндік файлы жазу үшін ашылады. Егер файл бар болған 

болса, онда алдыңғы мазмұны тазаланып, жаңадан қайта құрылады; 

"r" – бар мәтіндік файл оқу үшін ғана ашылады; 

"а" – мәтіндік файл оған жаңа ақпарат қосу үшін (файл соңына) 

ашылады (немесе егер файл жоқ болса,  құрылады). V режиміне қарағанда "а" 

режимі  бар файлдарды олардың алдындағы версияларын жоймай ашады 

және оған ары қарай жазуға болады; 

"w+" – жаңа мәтіндік файл жазу үшін және ары қарай бірнеше рет 

қолдану үшін ашылады. Егер файл бар болса, онда оның мазмұны тазарады. 

Файлдардың келесі ашылуы жазу мен одан оқу файлдың кез келген жерінде 

рұқсат етілген, сонымен қатар файлдың соңына да жазу қосуға болады, яғни, 

файл көлемі үлкейе алады; 

"r+" – бар мәтіндік файл оқу үшін де  жіне файлдың кез келген жеріне 

жазу үшін де ашылады. Бірақ, бұл режимде файлдың соңына жазу мүмкін 

емес, яғни, файл өлшемін кеңейту мүмкін емес; 

"а+" – мәтіндік файл өзгертуге болатындай  ашылады немесе құрылады 

(егер ол жоқ болса) яғни, кез келген жерден оқу мен жазу мүмкін 

болатындай; Сонымен қатар "w+"  режиміне қарағанда бар файлды оның 

мазмұнын жоймай ашу мүмкін; "г+"  режиміне қарағанда "а+" режимінде 

файл соңына жазу енгізуге болады, яғни, оның көлемін өзгертуге болады. 

Лекті мәтіндік немесе екілік(бинарлық) режимде ашуға болады. 

 Мәтіндік режимде лектен оқылған символдар комбинациясы CR (13 

мәні ) және  LF (10 мәні), яғни, " каретканы қайтару" және "жолды 

тасымалдау" басқарушы кодтары  жаңа жолдың бір символына '\n' (LF) , CR 

және LF кезектілігін ауыстыру арқылы түрленеді. 

Егер лекпен байланысты файл  мәтіндік емес, өзіндік екілік ақпараттан 

тұрса, онда көрсетілген түрлендірулер керек емес және зиянды болуы да 

мүмкін. Мұндай түрлендірусіз алмасу b әрпімен белгіленетін, екілік немесе 

бинарлық режимде орындалады. Мысалы,  "r+b" немесе "wb".  Кейбір 

компиляторларда мәтіндік файл t әрпімен белгіленеді, яғни, "a+t" немесе "rt" 

түрінде жазылады. 

Егер лек өзгерту үшін ашылған болса, яғни, режим параметрінде "+", 

символы бар болса, онда лекке шығарумен қатар одан оқу да мүмкін. Бірақ, 

режимді ауыстыру (оқудан жазуға өту немесе керісінше) лек нұсқаушысын 

керекті позицияға орналасырғаннан кейін ғана орындалуы керек. 

Лекті ашуда келесідей қателер пайда болуы мүмкін: лекпен байланысқан 

нұсқалған файл табылған жоқ (оқу режимі үшін); диск бос емес немесе 

дискіге жазуға рұқсат жоқ және т.б. fopen() функциясының орындалуы 
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кезінде динамикалық жадының бөлінуі орындалатынын ескерте кету керек. 

Ол жоқ болған жағдайда "Not enough memory"  (жадыда орын жоқ) қате 

белгісі шығады. Аталған жағдайларда, лекке нұсқаушы NULL мәніне ие 

болады. 

Лекпен байланысқан файлдарды ашуда қолданылатын операторлар 

кезектілігіне мысал келтірейік: 

if ((fp=fopen("t.txt", "w"))==NULL) 

{ 

perror("файлды ашуда кеткен қателік t.txt \n"); 

exit(0); 

} 

мұндағы NULL - stdio.h файлында анықталған нөлдік нұсқаушы. 

 

Лекті ашқандағы қате туралы хабарламаны экран дисплейіне шығару 

үшін реггог() кітапханалық функциясы қолданылады, оның stdio.h –тағы 

пототипінің түрі келесідей: 

void perror (const char * s); 

perror() функциясы s нұсқаушысымен адрестелген символдар жолын 

шығарады, одан кейін: қос нүкте, пробел және қате туралы хабарлама 

орналасады. Қатенің мазмұны мен форматы программалау жүйесінің жүзеге 

асуымен анықталады. Қате туралы хабарламаның мәтіні қате нөміріне 

байланысты реггог()  функциясымен таңдалады. Қате нөмірі Си тілінің 

кітапханасының жанындағы, сонымен қатар енгізу – шығару функциялары 

жанындағы int errno(int errno тақырыптық файлында анықталған) 

айнымалысына енгізіледі. Файл ашылғаннан кейін, оған ақпарат жазу 

арқылы намесе оқу арқылы (режимге байланысты) онымен жұмыс істеуге 

болады.  

Файлдармен жұмыс істеп болған соң дискіде ашылған файлдарды 

міндетті түрде жабу керек. Ол үшін мына кітапханалық функция 

қолданылады: 

  

int fclose (лекке_нұсқаушы); 

 

Ашылған файлды оны fclose( ) функциясы көмегімен жапқаннан кейін 

ғана  қайта ашуға болады (мысалы онымен жұмыс істеу режимін өзгертіу 

үшін).  

 

8.3 Дискідегі файлдармен жұмыс 

 

Дискідегі файлдармен жұмыс істеу үшін Си тілінің кітапханасына келесі 

функциялар қосылған: 

fgetc(), getc() – енгізу, файлдан бір символды оқу; 

fputc(), putc() – файлға бір символды жазу; 

fprintf() – файлға форматталған шығару; 
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fscanf() – файлдан фоматталған шығару (оқу); 

fgets() – файл жолын енгізу (оқу); 

fputs() – жолды файлға жазу. 

 

Файлдарды алмастырудың екілік (бинарлық) режимі 

Екілік алмасу getc() және  putc()функцияларының көмегімен жүзеге 

асады. Олардың форматтары: 

 

c=getc(fp); 

putc(c,fp); 

 

мұндағы fp – ағымға нұсқаушы; c – келесі символды файлдан  қабылдап 

оның мәнін файлға жазуға арналған int типті айнымалы. 

Функциялардың прототипі: 

int getc(FILE *stream); 

int putc(int c, FILE *stream); 

 

Файлдармен жолдық алмасу  

Мәтіндік файлдармен жұмыс істегенде fgets() және fputs() 

функцияларын қолдану тиімді: 

fgets(s, n, f); 

мұндағы s –жол, f – лекке нұсқаушы. 

fgets() функциясы  нұсқаушы анықтаған f файлынан (n-1) символдан кем 

емес символды жазады және оны s жолына жазады. (n-1) символды 

оқығаннан кейін немесе жаңа жолға көшіретін '\n' символын кездестіргеннен 

кейін функция жұмысын тоқтатады. Қосымша әр жолдың соңында жолдың 

аяқталу белгісі '\0' жазылады. Нәтижелі аяқталу жағдайында функция s 

жолын қайтарады. Қате болған немесе файл соңына жеткенде, бір де бір 

символ оқылмаса функция NULL мәнін қайтарады. Мұндай жағдайда 

жолдың мәні өзгерусіз болып қалады. 

 

fputs(s, f); 

мұндағы s – строка, f – указатель на поток. 

fputs() функциясы '\0' символымен шектелген жолды  лекке нұсқаушы  

анықтаған f файлына  жазады және оң бүтінді қайтарады. Қате  жағдайында 

fputs() функциясы EOF қайтарады. '\0' символы тасымалданбайды және '\n' 

символы '\0' символының орнына жазылмайды. 

 

Файлдармен форматты алмасудың режимі 

Кейбір жағдайларда ақпаратты файлға жазуда монитор экранында 

бейнелеуге жарамды етіп  жазу ыңғайлы. Бұндай жағдайда, fpritf(), fscanf() 

файлға форматты енгізу (шығару) функциясының прототипін қолданады: 

int fprintf(лекке_нұсқаушы, форматты_жол,айнымалылар _тізімі); 
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int fscanf(лекке_нұсқаушы, 

форматты_жол,айнымалылар_адресінің_тізімі); 

 

Лектегі позициялау  

Си тілінің кітапханасында ағымдағы позициядағы нұсқаушыны лектегі 

қажет байтқа  нұсқайтын fseek() функциясы іске қосылған. Ол келесі 

прототиптен тұрады: 

int fseek(лекке_нұсқаушы,бірігу, есеп берудің_басу); 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Файл дегеніміз не? 

2. Файлдардың қандай түрлері болады? 

3. Типтелген файлдарды қалай ұйымдастырады? 

4. Типтелмеген файлдарды қалай ұйымдастырады? 

5. Мәтіндік файлдарды қалай ашуға болады? 

6. Деректерді файлға қалай жазуға болады? 

7. Типтелген және типтелмеген файл айырмашылығы неде? 

8. Файл соңын қалай анықтауға болады? 

9. Файлды жабу процедурасы қандай? 

 

Өз бетінше орындауға жаттығулар 

 

1. Компоненттері бүтін сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: ең 

үлкен компонентін.  

2. Компоненттері бүтін сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: ең 

кіші компонентін.  

3. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: 

жұп номерлі компоненттердің кіші мәнін.  

4. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: тақ 

номерлі компоненттердің кіші мәнін.  

5. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: 

компоненттердің көбейтіндісін мәнін.  

6. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: 

теріс компоненттерінің көбейтіндісін. 

7. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: оң  

компоненттердің қосындысын мәнін.  

8. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: 5 –

ке бөлінетін компоненттердің санын. 

9. Компоненттері нақты сан болып табылатын файл берілген. Табу керек: 5 –

ке және 3-ке бөлінетін компоненттердің көбейтіндісін. 

10. Компоненттері теріс сан болып табылатын файл берілген. Табу керек:  

жұп номерлі компоненттердің орта геометриялық мәнін.  

11. Компоненттері теріс сан болып табылатын файл берілген. Табу керек:  тақ 

номерлі компоненттердің арифметикалық мәнін.  
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Тест  тапсырмалары 

 

1. Барлық программалау тілдері бөлінеді: 

a) процедуралық және процедуралық емес 

b) функциональды және логикалық 

c) орыс- және орысша емес 

d) төменгі және жоғарғы деңгейлі 

e) құрылымды және құрылымды емес 

 

 

2. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз: 

a) трансляторлар компиляторлар және интерпретаторлар болып бөлінеді 

b) программа мәтінін машиналық кодқа ауыстыру интерпретатор арқылы 

жүзеге асады 

c) компиляторлар трансляторлар және интерпретаторлар болып бөлінеді 

d) интерпретаторлар трансляторлар және компиляторлар болып бөлінеді 

e) программа мәтінін машиналық кодқа ауыстыру компилятор арқылы жүзеге 

асады 

3. Транслятор - бұл программа, ол : 

a) программа мәтінін машиналық кодқа ауыстырады 

b) айнымалы мәндерін көру және өзгерту үшін қажетті құралдарды ұсынады 

c) бастапқы объектілі модульге сәйкесінше ішкі программалардың объектілі 

модульдерін қосады 

d) программаның командаларын таниды және орындайды 

e) жүйені тестілеу үшін арналған 

 

4. Төменде көрсетiлгендердiң iшiнде қайсысы идентификаторға жатпайды? 

a) 2222222 

b) FIO 

c) Result 

d) ФИО 

e) Alma 

 

5. Төменде көрсетiлгендердiң iшiнде қайсысы идентификаторға жатпайды? 

a) 1Gruppa 

b) SUmma 

c) Nomer_Doma 

d) Сумма 

e) Gruppa 

 

6. Идентификатор дегеніміз не? 

a) программадағы объектінің аты 

b) динамикалық жады 
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c) жиыннан тұратын массив 

d) программаның берілу жолы 

e) компиляторға арналған жолдар 

 

7. Си алфавиті: 

a) барлығы дұрыс 

b) араб цифры: 0-9 

c) арнайы белгілер 

d) түйінді сөздер 

e) операциялар таңбалары 

 

8. Switch операторында қай типтi операндтарды пайдалануға болмайды? 

a) string 

b) char 

c) integer 

d) boolean 

e) byte 

 

9. FOR операторы туралы айтылған сөйлемдердiң қайсысы дұрыс? 

a) Цикл параметрiн цикл денесiнде өзгертуге болмайды 

b) Цикл параметрi әрқашан да 1 өседi 

c) Бұл оператор кемiнде бiр рет орындалады 

d) Бұл оператор белгiсiз болуы мүмкiн 

e) Бұл оператор шексіз рет орындалады 

 

10. Келесi цикл неше рет орындалады: for (i=1; i<=100; i++)? 

a) 100 рет 

b) 256 рет 

c) Си-де жазылуы дұрыс емес 

d) 196 

e) 124 

 

11. WHILE мен DO…WHILE операторларының негiзгi айырмашылығы? 

a) DO…WHILE  кемiнде  1 рет орындалады 

b) WHILE кемiнде  1 рет орындалады 

c) WHILE операторында индекстiк айнымалысы болуы тиiс 

d) WHILE шексiз болуы мүмкiн, ал REPEAT – жоқ 

e) WHILE операторы кемінде екі рет орындалады 

 

12. Кітапханалық функциялар қайда орналасқан? 

a) кітапханалық файлдарда 

b) Си ішінде 

c) компьютерде 

d) Интернетте 
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e) жадыда 

 

13. Символдық типтегі шамаларға компилятор жадында қанша байт орын 

бөлінеді? 

a) 1 

b) 2 

c) 10 

d) 8 

e) 27 

 

14. Төмендегi тұрақтылардың қайсысы Real -типтi емес? 

a) 30000 

b) 2.50 

c) 1E20 

d) 0.45e23 

e) 2.45e-12 

 

15. Си тілінде кез келген программаның орындалуы қай функциядан 

басталады? 

a) main() 

b) random 

c) randomize() 

d) clrscr() 

e) әр программада әр түрлі 

 

16. Массивтiң неше өлшемдi болуы мүмкiн? 

a) Тек машина жадының көлемiмен шектеледi 

b) 2 

c) 4 

d) 1 

e) 5 

e) 0-3 

 

17. Егер х=1, онда у-ке 2 мәнiн меншiкте, ал егер х=2 тең болса у-ке 1 мәнiн 

меншiкте 

a) if (x=1)  y=2; else if (x=2) y=1 

b) if (x=1)  y=2  if (x=2)  y=1 

c) if (x=1) y=2; else y=1 

d) if (x=1)  y=1; else y=2 

e) if (x=1) y=1; else y=3 

 

18. Келесi циклдардың қайсысы «Дейiн? 

a) Do…While 

b) While…. 
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c) For (i:=1; i<=24; i++)  

d) For (N=9; N<=4; i--) 

e) Repeat…Do. 

 

19. Келесi циклдардың қайсысы “әзiрше“? 

a) While…  

b) While.. Do … 

c) For (i=1; i<=24; i++)  

d) For (N=9; N<=4; i--) 

e) Repeat…Do. 

 

20. Шартты оператордың дұрыс жазылған вариантын таңдаңыз: 

a) If (P) { S1; S2; S3}  Else S4 

b) If P ; {S1; S2; S3} 

c) If (<Өрнек>)  < оператор > Else <оператор> 

d) If <оператор>  < Өрнек> Else <оператор> 

e) If P {S1;S2;S3 Else s4; } 

 

21. Бiрiншi 13 санның квадраттарының косындысын есептеңiз: 

a) S= 0; For (i= 1; i<=13;i++) S=S+i*i; printf(“%d”, s) 

b) S= 1; For (i= 1; i<=13; i++)  S= S* i; printf(“%d”, s) 

c) scanf(“%d”,&n); s= n*(n+1)/2; printf(“%d”, s) 

d) scanf(“%d”,&n); s= (n*(n+1); printf(“%d”, s) 

e) S= 1; For (i= 11; i<=13; i++) S; printf(“%d”, s) 

 

22. Программа деген не? 

a) есептің алгоритміне сәйкес белгілі бір ереже бойынша жазылған тіл 

операторларының жиынтығы 

b) сөздер, өрнектер, символдар жиынтығы 

c) есептеу операцияларын орындау үшін арналған іс-әрекеттер жиынтығы 

d) командалар жиынытығы 

e) сандар жиынтығы 

 

23. Оператор деген не? 

a) Белгілі бір іс-әрекеттерді бірмәнді орындауға келтіретін ережені көрсететін 

программалау тілінің негізгі элементі 

b) Компьютерді жұмысқа командалық дайындау 

c) Есептеу операциялар тізбегі 

d) Белгілі бір іс-әрекеттерді орындауға нұсқау 

e) Сандар жиынтығы 

 

24. Келесi шартты оператор есептер  шешiмдерiнiң дұрысын 
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таңдаңыз: егер екi санның қосындысы бiрден кем болса, онда осы сандардың 

арифметикалық ортасын табу, қарсы жағдайда олардың геометриялық 

ортасын табу. 

a) if (x+y<1) s=(x+y)/2; else s=sqrt(x*y) 

b) if (x+y>1) s=(x+y)/2; else s=sqr(x*y) 

c) if (x+y>1) s=x+y/2; else s=sqr(x*y) 

d) if (x+y<1) s=(x+y)/2 else s=sqrt(x*y) 

e) if (x+y<1) s=x+y/2 else s=sqrt(x*y) 

 

25.Дұрыс емес жазба қайсысы? 

a) 1200Е+03 = 12000.0 

b) 6.22E+02 = 622 

c) 20E-03 = 0.02 

d) 2347.6E-03 = 2.34760 

e) 1514.3E+02=151430 

 

26. rand() функциясының тақырыптық файлда орналасқан прототипі қандай? 

a) <stdlib> 

b) <math>  

c) <conio> 

d) <string> 

e) rand 

27. Есептi шығару үшiн  FOR цикл сипаттамасының дұрысын анықта 


n

i i

ix

1 !
. 

a) for(i=f=1,s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f;   

b) for(i=1,f=s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f; 

c) for(i=f=1,s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f; 

d) for(i=f=1,s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f*i; 

e) for(i=f=1;s=0, i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f; 

 

28. Бөлгендегі қалдық табу операциясы қалай беріледі? 

a) % 

b) / 

c) * 

d) < 

e) & 

 

29. Қайсысы унитарлык операцияларға жатады? 

a) @ , NOT  

b) *, /, DIV, MOD, AND, SHL, SHR 

c) +,-, OR, XOR 

d) =, <>, <, >, <=, >=, IN 

e) DIV, @ , IN; +,- 
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30. Қайсысы көбейту типтес  операцияларға жатады? 

a) *, /, DIV, MOD, AND, SHL, SHR 

b) @ , NOT 

c) +,-, OR, XOR 

d) =, <>, <, >, <=, >=, IN 

e) @ , NOT, =, <>, <, > 

 

31. Қайсысы қосу типтес  операцияларға жатады? 

a) +,-, OR, XOR 

b) @ , NOT 

c) *, /, DIV, MOD, AND, SHL, SHR 

d) =, <>, <, >, <=, >=, IN 

e) MOD, AND, @ , NOT 

 

32.Төмендегi операциялардың қайсысы арифметикалық болып табылады? 

a) +,- , * ,  / , DIV, Mod 

b) @ , NOT, OR, XOR 

c) Меншiктеу, процедураны шакыру, оту, бос оператор 

d) +, - ,*, and, or 

e) +, - ,*,  OR, XOR 

 

33. Жай операторларды табыңыз: 

a) Меншiктеу, процедураны шакыру, өту, бос оператор 

b) NOT, OR, XOR, AND 

c) Begin мен End аралығындағы кез-келген операторлар 

d) Дұрыс жауабы жок 

e) XOR, AND 

 

34. Құрмалас операторларды табыңыз: 

a) { мен }аралығындағы операторлар тiзбегi 

b) NOT, OR, XOR, AND 

c) Меншiктеу, процедураны шакыру, өту, бос оператор 

d) циклдік операторлар 

e) NOT, OR операторлары 

 

35. IF операторы программада қандай әрекет орындайды? 

a) Тармакталу кұрылымын программалайды 

b) Бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады 

c) Бiрнеше операторлардан кұрылған цикл ұйымдастырылады 

d) Алдын ала белгiсiз рет кайталанатын цикл ұйымдастырылады 

e) Цикл құрылымынан қажетті операторды таңдайды 

 

36. Switch операторы программада қандай әрекет орындайды? 

a) Бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады 
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b) Тармақталу құрылымын программалайды 

c) Бiрнеше операторлардан кұрылған цикл ұйымдастырылады 

d) Алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады 

e) Функциялармен жұмысты ұйымдастырады 

37. Массив элементтерiне қалай қатынас жасауға болады? 

a) Массив аты және тiкжақшаға алынған индексiн көрсету керек 

b) Айнымалының аты және нүктеден кейiн өрiс аты 

c) Конструктор арқылы 

d) Файлдан оқу және файлға жазу арқылы 

e) Функция арқылы 

 

38. Файлдарды жазба қатарының функциясын ата: 

a) fputs()  

b) fred() 

c) puts() 

d) printf() 

e) fgets() 

 

39. Форматталған мғндердi шығару функциясын таңдаңыз 

a) printf() 

b) getchar() 

c) putchar()  

d) scanf() 

e) gets() 

 

40. Форматталған мғндердi енгiзу функциясын таңдаңыз 

a) scanf() 

b) getchar() 

c) cutchar()  

d) printf() 

e) gets() 

 

41. Файлдағы символдарды оқу функциясын таңдаңыз 

a) fgetc() 

b) fputs() 

c) fopen() 

d) fgets() 

e) fputc() 

 

42. Қай процедура ашылған файлды жабады? 

a) fclose() 

b) fopen() 

c) fputc() 

d) fgetc() 
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e) fscanf() 

 

43. Интерпретация –бұл: 

a) берілген программалау тілінде жазылған программаның компьютерде 

орындалу әдісі 

b) ақпаратты өңдеу 

c) алгоритм өңдеу процесі 

d) есепті шығару этапы 

e) алгоритмді құрудың әдістері мен тәсілдерін зерттейтін информатика бөлімі 

 

44. Компиляция –бұл:  

a) берілген программалау тілінде жазылған бастапқы программаға сәйкес 

машиналық программаны автоматты түрде құру 

b) ақпаратты өңдеу 

c) алгоритм өңдеу процесі 

d) есепті шығару этапы 

e) алгоритмді құрудың әдістері мен тәсілдерін зерттейтін информатика бөлімі 

 

45. Модуль-бұл…. 

a) Логика түрінде байланысқан операциялар тізбегі 

b) Программаның бөлігі 

c) Бір-бірімен байланысқан алгоритмдер тізбегі 

d) Базалық алгоритмдер құрылымының суперпозициясы 

e) Ережелер жиынтығы 

 

46. Программалау тілі деген не? 

a) Компьютерде есепті шешудің алгоритмін сипаттау үшін арналған жасанды 

тіл 

b) Компьютермен сұхбаттасу үшін арналған тіл 

c) алгоритмді өңдеудің процесі 

d) шет тілдерінің бір түрі 

e) берілген программалау тілінде жазылған программаның компьютерде 

орындалу әдісі 

 

47. Программалау тілдері қандай класқа бөлінеді? 

a) процедуралық және процедуралық емес 

b) объектілі-бағдарланған және логикалық 

c)  процедуралық , процедуралық емес және логикалық 

d) Basic, Qbasic, Pascal 

e) Delphi, Prolog, Lisp 

 

48. Оператор – бұл: 

a) тілдің аяқталған ой-тұжырым, команда 

b) мәліметтермен жұмыс істейтін функция 
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c) берілген тілде жазылған программаның іс-әрекет алгоритмі 

d) мәліметтерді өңдеу процедурасы 

e) символдар мен айнымалылар жиынтығы 

 

49. Айнымалы – бұл: 

a) әртүрлі мәндерді қабылдай алатын объект 

b) сандар мәні 

c) өзгеретін сан 

d) динамикалық объект 

e) дәл мәндер қабылдайтын объект 

 

50. Программалау тілдері – бұл; 

a) сөздерді, әріптерді, сандарды белгілеу үшін арналған арнайы жүйе 

b) анықталған биттер тізбегі 

c) программа жазу үшін арналған сөздер жиынтығы 

d) компьютер үшін арналған екілік кодтар 

e) символдар мен айнымалылардың жиынтығы 

 

51. Жоғары деңгейлі программалау тілдері ...болып табылады: 

a) машиналық – тәуелді 

b) машиналық-тәуелді емес 

c) ноль мен бірлер жиынтығы 

d) ақпарат көлемімен шектелген 

e) блок-схемалар жиынтығы 

 

52. Метатіл – бұл : 

a) тілдерді сипаттау үшін арналған тіл 

b) әртүрлі тілдер комбинациясынан құралған супертіл 

c) метаайнымалылардан тұратын тіл 

d) метаформулалар қолданылатын тіл 

e) блок-схемалар жиынтығы 

 

53. Программалау тілдері үш құраушыдан тұрады: 

a) алфавит, синтаксис, семантика 

b) алфавит, орфография, диалектика 

c) айнымалылар, процедуралар, функциялар 

d) модулдер, сипаттаулар, жүзеге асыру 

e) алфавит, символдар, блок-схемалар 

 

54. Программалау тілдеріндегі шамалар сипатталады: 

a) типімен, атымен, мәнімен 

b) элементпен, өлшемімен, мәнімен 

c) біртекті, арналуымен пайдалылығы 

d) орналасуы, мәнімен 
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e) типімен, өлшемімен, мәнімен 

 

55. Файл айнымалысын қалай пайдалануға болады? 

a) Файлдан оқу және файлға жазу ушiн 

b) Массив аты және тiкжақшаға алынған индексiн көрсету керек 

c) Конструктор арқылы 

d) Айнымалының аты және нүктеден кейiн өрiс аты 

e) Функция арқылы. 

 

56. Қарапайым шамаға сәйкес келеді: 

a) жадының бір ұяшығы 

b) қарапайым сандардан құралған массив 

c) айнымалылар 

d) кірмелі және аралық мәндер құрылымы 

e) қарапайым элементтер жиыны 

 

57. Операторлық жақша деп нені атайды ? 

a) {….} 

b) ( ) 

c) басы .... соңы 

d) [ ] 

e) { } 

 

58. Файл –бұл : 

a) жадының сыртқы тасымалдаушысындағы аталған учаске 

b) мәліметтер базасы 

c) тізім 

d) қатты дискідегі бөлім 

e) программа-мәтіні 

 

59. Функциялар – бұл : 

a) ішкі программалар; 

b) операторлар 

c) аттары 

d) айнымалылар 

e) символдар 

 

60. Массив деп:  

a) аты бірдей реттелген компоненттер жиынын 

b) әртүрлі типтегі, аты бірдей компоненттер жиыны 

c) сызықты реттелген бірінен соң бірі орындалатын компоненттер жиыны 

d) элементтер жиыны 

e) айнымалылар жиыны 
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61. Бір өлшемді массив деп:  

a) бір индексті қажет ететін массивтер 

b) екі индексті қажет ететін массивтер 

c) реттелмеген жиын 

d) элементтер жиыны 

e) тұрақтылар жиыны 

 

62. Екі өлшемді массив деп:  

a) екі индексті қажет ететін массивтер 

b) бір индексті қажет ететін массивтер 

c) реттелмеген жиын 

d) элементтер жиыны 

e) тұрақтылар жиыны 

 

63. Сыртқы кітапханалар жасалады....: 

a) жеке немесе бірнеше файлдан 

b) басқа программадан 

c) процедурадан 

d) функциядан 

e) ішкі программадан 

 

64. TC жүктеу үшін орындалатын файлдар қажет: 

a)  TC.exe және BC.exe 

b) Turbo. trl және Turbo. hlp 

c) Turbo.com және Turbo .bmp 

d) Turbo.com және Turbo. bp 

e) Turbo. com және BP.exe  

 

65. TC-дан шығу үшін : 

a) менюге F10 басып кіру керек, File пунктін және оның ішінен Exit ішкі 

пунктін таңдау керек 

b) Alt +F5 басу керек 

c) F10 пернесін басу керек , менюден Run пунктін және Run ішкі пунктін 

таңдап Enter-ді екі рет басу қажет 

d) File менюін және оның ішінен Open ішкі пунктін таңдау керек 

e) Enter-ге екі рет басу керек 

 

66. Дайын программаны дискіге жазу үшін: 

a) менюге кіріп File пунктін таңдау және Save көрсету керек 

b) Alt +F5 басу керек 

c) менюге F10 басып кіру керек, File пунктін және оның ішінен Exit ішкі 

пунктін таңдау керек 

d) File менюін және оның ішінен Open ішкі пунктін таңдау керек 

e) Enter-ге екі рет басу керек 
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67. Айнымалы идентификаторының дұрыс емес жазылуын көрсетіңіз: 

a) 2а 

b) аа 

c) а2 

d) а  2 

e)a3 

 

68. d=6; a=d>5; printf(“%d”,a) программа орындалғаннан кейін нәтиже қандай 

болады? 

a) true  

b) d>5 

c) false 

d) 6>5  

e) 0 

 

69. Integer типті айнымалылар мәндерді қандай диапозонда қабылдайды: 

a) 32768 -ден 32767 дейін 

b) -128 -ден +127 дейін 

c) -2147483648-ден 3147483647 дейін 

d) 0-ден 255 дейін 

e) 0 -ден 65535 дейін 

 

70. Программада міндетті түрде болатын бөлімі: 

a) { ….} 

b) Label 

c)  Type 

d) Program  

e) Procedure 

 

71. Екі санның үлкенін табу алгоритмін көрсетіңіз: 

a) if  (a>b) m= a; else m= b 

b)  if  (a%b= 0) m=a; else  m=b 

c)  if (a<b) m=a else m=b 

d) if (a div b=0) m=a; else m=b  

e) if  (a>b & a<b) m= a; else m= b 

 

72. Цикл қанша рет қайталанады n=0; while n<=5 { x= n*n;} ? 

a) шексіз  

b) 1 рет 

c) 5 рет 

d) 2 рет 

e) 4 рет 
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73. Цикл қанша рет қайталанады n=1; while n>1  x=n+1; ? 

a) бір ретте қайталанбайды  

b) 1 рет 

c)  шексіз 

d) 5 рет 

e) 4 рет 

 

74. Төмендегі операторлар орындалғанда x=0; for (i=-5; i<=1; i++) n=i*i; 

x=x+n ; x мәні неге тең болады? 

a) 2  

b) 0 

c)  -5 

d) 25 

e) 4  

 

75. Итерация  - бұл : 

a) программаның орындалу қадамы 

b) әртүрлі іс-әрекеттер композициясы 

c) үзіліс функциясы 

d) тармақталу конструкциясы 

e) алгоритмнің циклдік конструкциясы 

 

76. Реттеу – бұл : 

a) кейбір ретпен берліген объектілер жиынында топтастыру процесі 

b) әртүрлі іс-әрекеттер композициясы 

c) өспелі ретпен идекстерді қою 

d) программаның орындалу қадамы 

e) алгоритмнің циклдік конструкциясы 

 

77. Композиция –бұл : 

a) бірінен кейін бірі тізбектелген функциональды төбелерінен құралатын 

алгоритмнің сызықтық конструкциясы 

b) әртүрлі іс-әрекеттер композициясы 

c) предикаттық төбесі бар тармақталу конструкциясы 

d) программаның орындалу қадамы 

e) алгоритмнің циклдік конструкциясы 

 

78. Блок-схема – бұл : 

a) бағдарланған желі, онда типтер төбелері: функционалды предикаттық және 

біріктірілген болуы мүмкін 

b) әртүрлі іс-әрекеттер композициясы 

c) алгоритм бейнесі бар сурет 

d) программаның орындалу қадамы 

e) семантикалық диаграмма  
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79. Егер мәліметтер сыртқы тасымалдауышта орналастырылған болса, онда 

қатынас мүмкін болады: 

a) тізбектей  

b) лезде 

c) параллельдік 

d) тікелей 

e) іздеу  

 

80. Егер мәліметтер жедел жадыда орналастырылған болса, онда қатынас 

мүмкін болады: 

a) тікелей 

b) тізбектей  

c) лезде 

d) параллельдік 

e) таңдаулы  

 

81. Сызықты іздеу процедурасы – бұл : 

a) массивтің барлық элементін тізбектей қарау және оларды эталонмен 

салыстыру 

b) тізбектей  

c) лезде 

d) параллельдік 

e) таңдаулы  

 

82. СИ-де логикалық тұрақты қанша мән қабылдайды ? 

a) екі 

b) үш 

c) бір 

d) шексіз көп 

e) бірде-бір 

 

83. Алгоритмнің блок-схемасында қандай фигура міндетті түрде екі рет 

болады ? 

a) сопақ 

b) тіктөртбұрыш 

c) ромб 

d) параллелограмм 

e) трапеция 

 

84. Есептi шығаруға қажеттi, командалардын тізбегі ...  

А) программа 

В) оператор 

С) алгоритм  
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Д) код 

E) анықтама 

 

85. Программа нәтижесі қандай болады: x=5, a=2, b=5 If (x>a)& (x<=b)  

printf(“%d”, (b+a)*a); else printf(“%d”, (b-a*x)) 

a) 14 

b) -14 

c) -5 және 14 

d) 9 

e) 5 

 

86. Бес элементтен тұратын бір өлшемді массиві берілген. Ол a[i]:=2*i+1 

ережесі бойынша жазылған. Тақ элементтердің қосындысы неге тең? 

a) 35 

b) 21 

c) 15 

d) 5 

e) 25 

 

87. Бүтін санды бір өлшемді массив А 5 элементтен тұрады.: 

2; 4; 6; 8; 10. Программа нәтижесі қандай? S:=0 For (i=1; i<=5; i++) S=S + a[i] 

%2; 

a) 0 

b) 12 

c) 18 

d) 30 

e) 15 

 

88. Программа фрагменті нені есептейді? j=1; p=1; For (i=1; i<=5; i++) { j=j+2; 

p=p*j;} printf(“%d”,p) 

a) сандар көбейтіндісін 1*3*5*7*9 

b) 5 санының екі рет факториалын 

c) 5 санының факториал 

d) сандар көбейтіндісін 1*3*5*7*9*11 

e) сандар көбейтіндісін 3*5*7*9 

 

89. Берілген мәндер бойынша программаның нәтижесі қандай? а=3, b=2 : 

printf (“енгіз a,b”); scanf(“%d%d”, &a, &b); 

While a>b  

a=a-1; 

printf (“%d”,a,b); 

a) a=2, b=2 

b) a=1,b=1 

c) a=1,b=2 
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d) a=0,b=2 

e) a=3,b=2 

 

90. Программа фрагменті нені салады? line (10,10,10,100); line (20,20,20,200) 

a) екі параллельдік кесінді 

b) екі перпендикулярлы кесінді 

c) екі қиылысатын кесінді 

d) бірдей ұзындығы бар екі кесінді 

e) тіктөртбұрыш.. 

 

91. Сурет фонының түсін көрсететін процедураны көрсетіңіз. 

a) setcolor  

b) initgraph 

c) setlinestyle 

d) setbkcolor 

e) putpixel 

 

92. Нүктені салу үшін арналған процедураны көрсетіңіз: 

a) putpixel 

b) initgraph 

c) setlinestyle 

d) setcolor 

e) setbkcolor 

 

93. Тіктөртбұрышты салу үшін арналған процедураны көрсетіңіз: 

a) rectangle 

b) initgraph 

c) setlinestyle 

d) setcolor 

e) putpixel 

 

94. Функцияны сипаттау қызметші сөз көмегімен орындалады: 

a) function аты 

b) {$ аты} 

c) uses аты 

d) unit аты 

e) procedure аты 

 

95. Берілген программа нені шығарады:for (i=1; i<=5;i++) for (j=1; j<=2; j++) 

printf(“%d”,a[i][j]). 

a) 5 жолдан және 2 қатардан тұратын кесте 

b) 2 жолдан және 5 қатардан тұратын кесте 

c) 10 саннан тұратын жолды 

d) 10 саннан тұратын қатар 
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e) диагоналды элементтер қосындысын 

 

96. Берілген программа нені шығарады:s=0; for (i=1; i<=n; i++)  for (j=1; j<=n; 

j++) s= s+a[i][j] printf(“%d”,s) 

a) диагоналды элементтер қосындысын 

b) n жолдан және n қатардан тұратын кесте 

c) диагоналды үстіндегі элементтер қосындысын 

d) массивтердің барлық элементтерінің қосындысын 

e) диагонал астындағы элементтер 
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