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КІРІСПЕ 
 
 
 
Қaзіргі зaмaнғы қоғaмдaғы aқпaрaттaр легінің көптігінен 

олaрды тиімді сaқтaу және қолдaну әдістерін пaйдaлaнбaсa aқ-
пaрaттaр жойылуы немесе қaжетсіз болуы мүмкін. Мектептердегі 
қaрaпaйым кітaпхaнaны еске aлaр болсaқ, aрнaйы құрылғaн 
жүйелерсіз қaжетті кітaптaрды тaбу қиын болaр еді. Сондықтaн 
кейде aз aқпaрaттaр сaнын қолдaну бaрысындa aқпaрaттaр  құры-
лымы жүйеленген болсa, ол aқпaрaттaрды қолдaну жеңіл болaды.  
Қaрaпaйым тілдермен берілген мәліметтер құрылымы  aқпaрaт-
тaрдың құрылымды бейнесі болып тaбылaды. Мәліметтер құ-
рылымы мәліметтердің қaрaпaйым бөліктері aрқылы берілуі 
мүмкін, бірaқ күрделі, яғни бірнеше мәліметтер құрылымының 
жиынтықтaрынaн тұруы мүмкін. Мысaлы, кітaпхaнaдa бірнеше 
сөрелер, aл сөрелер кaртон қорaптaрдaн, aл қорaптaрдa кітaптaр 
сaқтaлaтын кітaп шкaфтaры бaр. 

Жоспaрлы мәселелерді шешуге aрнaлғaн мәліметтер құры-
лымын бaсқaруғa және қолдaнуғa мүмкіндік беретін қaдaмдaр 
тізбегі aлгоритм деп aтaлaды. Мысaлы, кинотеaтрдағы билет aлу 
үшін құрылaтын кезек aдaмдaр тобын бaсқaрудың шешімі болып 
тaбылaды. Мәліметтер құрылымы бұл aдaмдaр aрaсындaғы кезек,  
оны шешу aлгоритмі кезек бaсындaғы aдaмдaрды кaссирмен сөй-
лесіп болғaн соң ретімен жою болып тaбылaды. Кейде үлкен 
aқпaрaттaр жиынын, бір-бірінен тәуелсіз екі мәселені бір aлго-
ритммен мәліметтер құрылымын пaйдaлaнa отырып шешуге 
болaды.  

Осы оқу құрaлындaғы көптеген мaғлұмaттaр AҚШ, Кaрнеги 
Меллон университетінде оқытылaтын «Data Structures and 
Algorithms» курсынaн aлынды.  
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1-дәріс  
 
С ++ ПРОГРAММAЛAУ ТІЛІНЕ,  
AЛГОРИТМДЕР ЖӘНЕ  
ДЕРЕКТЕР ҚҰРЫЛЫМДAРЫНA  КІРІСПЕ 
 
 
 
C ++ прогрaммaлaу тілінің тaрихы мен  
негізгі ерекшеліктері 
 
C ++ тілі С прогрaммaлaу тіліне негізделген объектіге 

бaғыттaлғaн прогрaммaлaу тілі болып тaбылaды. C прогрaммaлaу 
тілі бaғдaрлaмa құрушылaр күрделі прогрaммaлық кодтaрды 
жaзa aлaтындaй қaрaпaйым тіл ретінде құрылғaн болaтын. Aл  
С ++ тілінің С тілінен бaсты aйырмaшылығы ол клaстaр мен 
мұрaгерлікті қолдaнуы, сонымен қaтaр С++ тілі үлкен көлемдегі 
жобaлaрды құруғa ыңғaйлы болып тaбылaды. 

 

 
 

1.1-сурет. C / C++ тілінің дaму тaрихы 

 
1970 ж.  C тілі құрылды. Aл 1980 жылы ANSI стaндaрты бол-

ды. Бaстaпқыдa, «С клaстaры» aтaлды, aл 1983 жылы «С клaсы» 
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aтaуымен  бірінші кітaбы жaриялaнды, aл кейіннен С++ болып 
өзгертілді. 1985 жылы C ++ бойыншa aлғaшқы кітaп шығaрылды, 
aл 1998 жылы C ++ тілі стaндaрттaу бойыншa хaлықaрaлық 
ұйымның стaндaрты болды. 

Төменде C++ прогрaммaлaу тілінің негізгі ерекшеліктерінің 
тізімі келтірілген: 

1. C ++ прогрaммaлaу тілі қaтaң типтелген, яғни әрбір нысaн 
белгілі бір типке жатуы тиіс, сондaй-aқ меншіктеу немесе сaлыс- 
тыру секілді оперaциялaр тек типтегі объектілер aрaсындa ғaнa 
орындaлaды.  

2. C ++ прогрaммaлaу тілі клaстaрдaн тұрaды, типтерде мә-
ліметтерге әсер етуші ақпараттар мен функциялaр элементтерінің 
жиынтығы жaзылaды. 

3. C ++ прогрaммaлaу тілі пaрaметрленген типтерден немесе 
шaблондaрдaн тұрaды. Шaблондaрды қолдaну прогрaммaлaу 
процесін жеңілдетеді. Сонымен қaтaр С++ прогрaммaлaу тілінің 
негізгі ерекшелігі шaблондaрды қолдaну, олaрдың типін тексеру 
болып табылады. 

4. С++ прогрaммaлaу тілі әрбір жaңa клaсс үшін бaзaлық 
клaстaғы жобaны қaйтaлaу қaжеттілігін жеңілдететін, қолдaны-
лып отырғaн клaстaн бөлек (бaзaлық клaсс) жaңa клaстaрды 
(клaстың aтaуы еркін болaтын) құруғa мүмкіндік беретін мұрa-
герлік мехaнизмнен тұрaды. 

5. Нaқты функциялaр және aйнымaлы көрсеткіштердің кө-
мегімен орындaлaтын полиморфизм ұғымын қолдaнaды.  

С++ программалау тілі оның қолданылу мүмкіндіктерін 
кеңейтетін Стандартты кітапхана және Шаблондардың стан-
дартты кітапханасы (STL) атауымен белгілі екі кітапханадан 
тұрады.  Стандартты кітапхана С тілінің ескі (және жаңа) кітап-
ханасының құрамына кіретін барлық типтер мен операцияларды 
іске қосады. STL кітапханасы С++ тілінің векторлар мен ті-
зімдерден тұратын және өзге де құрылымдық типтерін қамтама-
сыз етеді. 

 
С ++ тілінде бaғдaрлaмaлaу және  құрастыру 
Ең қарапайым программалау мысалын қарастырайық: Бaғ-

дaрлaмa «Hello World!» деп aтaлaды.  Бaғдaрлaмa коды төменде-
гідей болып тaбылaды: 
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1.1-листинг. «Hello World!» бaғдaрлaмaсы 
 
С++ программалау тілінің синтаксисі бағдарламалау қағи-

дасын анықтайтын сөздер мен символдарды, сонымен қатар 
күрделі бағдарламаларды жазу үшін сөздер мен символдарды  
құрастыруға мүмкіндік беретін әдістерді сипаттайды. 

Бағдарламалау коды 15 жолдан тұрады, кейбір жолдар кілт-
тік сөздерден (int, void, return) тұрады, нүктелі үтір осы жолдағы 
бағдарламаның аяқталғанын білдіреді, сонымен қатар програм-
малық код функцияның басталуы мен аяқталуын білдіретін 
жүйелі жақшадан тұрады.  Синтаксис әр жолдағы программалық 
кодты оқуды және түсінуді жеңілдететін түсініктемелерді,   жол-
дарды қолдануға мүмкіндік береді. Жоғарыда келтірілген про-
граммалық кодта түсініктемелердің екі типін көреміз. Алғашқы-
сы 8-жолда қос таяқша арқылы берілген, ал екіншісі 11-жолда, ол 
бірнеше жолға түсініктеме жазуға мүмкіндік береді.  

С++ программалау тілінің даму фазасы ретінде келесі бес 
қадамды айтамыз: edit, preprocess, compile, link және execute. 

 
Edit (программалық кодты жазу және түзету). 
Бастапқы программалық кодтан тұратын файл құруға арнал-

ған. Бастапқы программалық код редактор көмегімен жазылады. 
Редактор ретінде кез келген текстік редакторларды немесе ар- 
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найы Integrated Development Environment (IDE) редакторын қол-
дануға болады.  

 
Preprocess (препроцесс). 
Preprocess программаның бастапқы кодын компиляциялау 

деңгейіне дейін түрлендіреді. 1.1 листингінің алғашқы екі жолы 
программада орындалатын амалдар туралы ақпарат беретін пре-
процессор директиві деп аталатын командалардан тұрады.  Олар 
бастапқы программа текстінде препроцессор файлының мазмұ-
нындағы ақпараттарды жазып отырады.    

 
Compile (компиляция). 
Compile – программалық кодта алдын ала жазылған тексті 

түрлендіретін процесс. Алдымен, программалық кодтың дұрыс-
тығын тексереді және растайды. Дербес жағдайларда программа-
лық кодты тексергеннен кейін «compile error»  қателік жайында 
хабарлама береді, ол кезде бастапқы программалық кодты қайта 
тексеріп түзетулер жасау қажет.  

Түрлендіру жүргізетін құралды компилятор деп атайды. MS 
Visual Studio программасында GNU Compiler Collection немесе 
GCC компилятор болып табылады. GCC – тегін программалық 
жабдықтама.  

 
Link (байланыстыру). 
Link – GCC орындайтын қадам. Байланыстыру үрдісі ком-

пилятор арқылы орындалған программалық объектідегі кодтар-
ды кітапханадағы өзге де алдын ала жинақталған кодтармен 
біріктіреді. Орындалған амалдың нәтижесі қатты дискте сақ-
талған программалық объект кодымен байланыстырылған және 
түрлендірілген орындаушы файл болып табылады. Көбінесе ком-
пиляциялау және біріктіру қадамдары  топтастырылады және 
оларды «құрастыру» деп атайды.  

 
Execute (орындау). 
Программалық код түзетіліп, алдын ала реттеліп, құрас-

тырылып және файлмен байланыстырылып, түрлендірілгеннен 
соң программа жұмыс істеуге дайын және оны жүзеге асыруға 
болады. Бұл кезеңде пайда болатын «runtime errors»   қателіктерді 
түзету қиынға соғады.   
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Көптеген файлдардан тұратын программаны құрастыру мен 
байланыстыруды makefile-ды қолданып жеңілдетуге болады. 
Makefile – бұл жобада құрылатын файлдардың арасындағы 
тәуелділік пен қатынасты анықтайтын текстік файл.  Makefile-ды 
қолданудың ерекшелігі ол бағдарламалаушыға тек өзгеріс енгі-
зілген тексті жинақтауға мүмкіндік береді. Бұл үлкен көлемді жо-
балармен жұмыс істеу барысында өте тиімді болып келеді.  

 
С++ программалау тілінің алгоритмдері  
және деректер құрылымы 
 
Заманауи өмірде кездесетін ақпараттар санының көптігі сон-

шалықты оларды сақтаудың тиімді жолдарын пайдаланбасақ, 
ақпараттар қажетсіз болуы мүмкін. Кітапханадағы кітаптарды 
елестетіп көрейік. Сол жерде жұмыс істейтін кітапханашылар-
дың кітаптарды сақтау жүйесі болмаса, қажетті кітапты табу өте 
қиынға соғар еді.   

Деректер құрылымы, қарапайым сөзбен айтар болсақ, ақпа-
раттарды құрылымды бейнелеу болып табылады. Мұндай дерек-
тер құрылымында бірнеше бөлімдер болады және олар деректер-
дің қарапайым бөліктері болып табылады. Индекс, қала атаула-
ры, көше атаулары, үйлер мен пәтерлердің нөмірлері, бұлардың 
барлығы – сандар мен сөздер жиынын беретін деректер құры-
лымы. Бірақ деректер құрылымы, сонымен қатар күрделі болуы 
мүмкін, яғни олардың құрамында өзге де деректер құрылымы 
болуы мүмкін. Мысалы, кітапханада көптеген кітаптарды 
жинақтайтын шкафтар бар. Осы шкафтардың сөрелерінің бірінде 
бірнеше кітаптарды сақтайтын картон қораптары болуы мүмкін. 
Осы мысалдағы кітап шкафы – кітаптар мен кітап салатын қо-
раптардан құрылған деректер құрылымы.  Қораптар кітаптарды 
сақтайтын болғандықтан, олар да деректер құрылымы болып 
табылады. Яғни біз өзге деректер құрылымынан (қораптар) құ-
рылған деректер құрылымын (кітап шкафы) алдық. 

Бaсқaруды және белгілі бір мәселелерді шешуге арналған де-
ректер құрылымдaрын пaйдaлaнaтын қaдaмдaр сaны aлгоритм 
деп aтaлaды. Мысалы, біз кинотеатрға билет алу үшін кезекте 
тұралық. Билет алу үшін кезектің түзілу жоспарын кез келген 
тәсілмен басқару қажет. Бұл жерде деректер құрылымы – халық- 
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тың кезегі. Есепті шешу алгоритмі, кезек басынан кезекте тұру-
шыларды біртіндеп жою қажет, сол жағдайда ғана ол кассирмен 
кездесе алады. Олай болса, есепті шешу алгоритмін анықтау 
қадамы келесі түрде болады:  

 

 
 

1.2-сурет. Кітaпхaнa 
 
1. Кассир қолжетімді болғанша кезекті күту. 
2. Кассирдің тұтынушының талабына сәйкес әрекеті. 
3. Кассирмен кездесіп болған соң кезек басындағы тұтыну-

шыны кезектен жою. 
4. 1-қадамға қайта келу. 
Алгоритм құрамындағы қадамдар механикалық тәсілмен 

орындалады. Алдымен, бірінші қадамды жүзеге асырамыз, осы-
лайша, екінші, үшінші, т.с.с. қадамдарға көшеміз, содан соң қай-
тадан бірінші қадамға келеміз. Компьютер бұл іс-әрекетті өте 
жылдам орындайтын болғандықтан, алгоритмдер компьютерде 
есептерді шығару барысында өте маңызды екенін естен шығар-
мау қажет. 

 
Шешімдер жиыны және алгоритмдерді әмбебаптау 
 
Қандай да бір мәселенің шешімін табу үшін көп жағдайда 

әмбебап шешімді қолданамыз, бұл шешімнің өзіндік кемшілік-
тері мен жетістіктері болады.  
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 Мәселенің шешімі иерархиялық жүйені қолдануды ұсына-
ды, яғни кітаптарды мазмұндық белгілері немесе автордың фа-
милиясы бойынша  сақтау. Мысалы,  «саясат» туралы кітаптарды 
бір шкафта сақтауға болады, шкафтың ішіндегі бір сөресінде 
«саясат тарихы» туралы кітаптарды, ал екінші бір сөресіне «зама-
науи саясат» туралы кітаптарды, т.с.с. сақтауға болады. Осы 
алгоритмді негізге ала отырып, кітаптарды «саясат тарихы», 
«Испан саясатының тарихы», «Бразилия саясатының тарихы», 
«Италия саясатының тарихы» және т.с.с. бөліп орналастыруға 
болады. Олай болса, қажетті кітапты табу үшін, алдымен, «Сая-
сат» сөресін, содан соң «Саясат тарихы» сөресін тауып, сол 
секілді қажетті кітап табылғанша сөрелер бойынша іздеу жұмы-
сын атқару қажет болар еді. Кітаптарды сақтаудың тағы бір тәсілі 
– кітаптардың авторларының тегі бойынша сақтау. Мұндай жағ-
дайда  кітаптардың мазмұндық белгілері жоғалған болар еді. 
Кітап сақтаудың осы екі тәсілінің арасындағы артықшылықтары 
мен кемшіліктері қандай? Бір мысал қарастырайық, кей жағдай-
да, бір деректер құрылымы мен алгоритмді пайдалана отырып, 
бір мезгілде бір-бірімен байланыспайтын екі мәселені шешуге 
болады. Төмендегі мәселелер тізімін және сәйкесінше осы мәсе-
лелерді шешу жолдары көрсетілген: 

 
Мәселелер Шешімі 
Сатып алу қажет заттарды есте сақтау Сатып алынатын заттар тізімі 
Категориялары бойынша ресурстарды 
математикалық-техникалық есебін жасау 

Категориялар тізімі  

Пәндер бойынша студенттердің семестрлік 
бағалары 

Аралық бағалары бойынша пән-
дер тізімі 

Бір айлық орындалатын мәселелерді жос-
парлау 

Мәселелер мен тапсырмалар ті-
зімі 

Саяхатқа шығар алдындағы мәселелер 
есебі  

Мәселелер тізімі 

 
Жоғарыда келтірілген мәселелердің әрқайсысы қандай да бір 

тізімдерді пайдалана отырып шешілетін мәселелер болып та-
былады. Осы мәселелерді шешу алгоритмдері шамалы өзгеруі 
мүмкін, бірақ алгоритм бірдей іс-әрекеттерді орындайды, яғни 
кейбір жағдайлардағы алгоритм әмбебап қасиеттерге ие болады. 
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2-дәріс  
 

C++ ТІЛІНДЕ ПРОГРAММAЛAУ НЕГІЗДЕРІ 
 
 
 
Деректердің іргелі типтері 
Деректер типі тек іргелі операцияны ғана емес,  сонымен 

қатар қабылдай алатын диапазондық мәндерді де сипаттайды. Әр 
деректер типінің мәндер диапазоны әртүрлі болғандықтан про-
граммалау тілі деректер объектісіндегі шамаларды тексеруге 
мүмкіндік береді. Егер бүтін сандарға өте үлкен немесе өте кіші 
шамаларды бекітетін болсақ, онда қателіктер туындайды. Бұл 
механизм мәліметтер типін тексеру болып табылады.  

С++ тілінде жазылған төмендегі программа С++ программа-
лау тіліндегі деректердің іргелі типін байттық өлшемде  көрсету 
үшін sizeof операторы мысалы ретінде көрсетілген.   

 

 
 

2.1-листинг. Sizeof – операторын қолдану 
 
Сонымен қатар С++ программалау тілінің құрамына «тек 

оқуға арналған» айнымалыларды құру механизмі кіреді. Про- 
граммалаушыға «тек оқуға арналған» айнымалыларды құруға 
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мүмкіндік беретін const кілттік сөзі қолданылады. Бұл кілттік сөз 
жарияланған айнымалыларды өңдеп болған соң өзгерте алмай-
тындығын хабарлайды. 2.2 листингі «тек оқуға арналған» кейбір 
айнымалылардың инициализациясы басқаша, «тұрақты айныма-
лылар» немесе жай «константа» ретінде белгілі екені көрсетіліп 
тұр.  

 

 
 

2.2-листинг. Aйнымaлы тұрақтылар 
 
Strings (сөз тіркесі) 
C++ программалау тілінде string мәліметтер типі про-

граммалаушыға символдық сөздермен жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін қажетті абстракциямен қамтамасыз етеді. С++ програм-
малау тілі үнсіздік қағидасы бойынша қол жетімсіз, егер про-
граммада string типін қолдану қажет болса, онда програм-
малаушы осы тип сақталған кітапханаға сілтеме жасауы қажет. 
Төменде С++ программалау тілінде осы типті пайдалану мысалы 
келтірілген. 

 

 
 

2.3-листинг. String aйнымaлылaры 



13 

string препроцессорының директивтері қосылуы 2-жолда 
көрсетілген.  Мысалда string типінің әртүрлі әдістері мен 
іргелі мүмкіндіктеріне назар аудару қажет. 9-жолда string  
типі string объект ретінде инициализацияланады. 12 және  
13-жолдарда атауы және байланыстары көрсетіледі. Айнымалы-
лардың мазмұнын көрсету командасы 14 және 15-жолдары қол-
данылған.  String типіне арнаған басқа да пайдалы функциялар 
бар.  

 
Arrays (массивтер). 
С++ программалау тілі біртекті объектілердің деректер типі 

тізбегі массивтер арқылы бейнелеуге мүмкіндік береді. Келесі 
2.4-листинг int типті массивтерді жариялау  мысалы болып та-
былады.  

 

 
2.4-листинг. Int типті массивтерді жариялау 

 
Қос жақша ([]) қатарда массив жарияланатынын білдіреді. 

Массивте сақталған элементтерді жариялау келесідей жүзеге 
асады. Программалаушы жақшаға массивтің өлшемін білдіретін 
элементтің индексін жазады. С++ программалау тілінде массив 
индексациясы нөлден басталады, олай болса, массивтің алғашқы 
элементінің индексі  барлық уақытта 0 болады, екінші элементтің 
индексі 1, үшінші элементтікі 2 және т.с.с. Келесі листинг С++ 
тілінде массив элементтерін нөмірі бойынша жариялау мысалы 
болып табылады. 

С++ программалау тілінде массивтерді программалау бары-
сында массивтің соңын тексеру әрекеті жоқ, яғни 10 элементтен 
тұратын массив берілсін, С++ тілінде 12, 20 немесе 100-элементті 
алуға да болады. Массивтің соңын белгілеу программалаушының 
өз бақылауында ғана болады.   

1: 
 
 
 
2: 

// declare and create an array of 
integers 
 
 
intcpp_array[10]; 
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2.5-листинг. Массив элементтерін нөмірі бойынша жариялау 
 
Vectors (векторлар) 
Мәліметтердің векторлық типі массивтердің анағұрлым 

қауіпсіз альтернативін қамтамасыз етеді. С++ тілінде векторлар 
массивтердің көпфункционалдылық қағидасымен жұмыс істейді. 
Мысалы, С++ тілінде массивпен салыстырғанда вектор векторлар 
өлшемін қайтаратын  функция болып табылады.  Сонымен қатар 
векторлар массивтермен салыстырғанда шекаралық элементтерін 
де тексереді, егер қажет болса олар автоматты түрде өлшемдерін 
өзгерте алады. 

 
Деректер типінің жаңа атауларын құру 
С++ программалау  тілінде қолданыстағы мәліметтер типіне 

қосымша жаңа атаумен мәліметтер типін құру мүмкіндігі бар. Ол 
үшін  typedef кілттік сөзі қолданылады. Жаңа атау құру 
синтаксисі келесідей беріледі.  

 
typedef type-expressionnew-name; 
 
Төмендегі листингте typedef кілттік сөзін қолданатын 

бірнеше мысалдар келтірілген.  
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2.6-листинг 
 
Программалаушы typedef  көмегімен құрылған мәліметтер 

типінің жаңа атауын қолданып, өзіндік мәліметтер типін таңдау 
мүмкіндігіне ие болады. Мысалы, егер қажеттілік туындап жатса, 
программалаушы typedef анықтамасын өзгерту арқылы барлық 
мәліметтер типін өзгерте алады. 
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3-дәріс 
 

АҒЫНДАР, INPUT ЖӘНЕ OUTPUT,  
ПРЕПРОЦЕССОРЛАР 
 
 
 
Streams (ағындар). 
С++ программалау тілінде ағындарды енгізу және шығару 

ағын түсінігіне негізделген. Ағын – бір құрылғыдан екіншісіне 
«ағып өтетін» байттар тізбегі. Құрылғылар  монитор, принтер 
немесе қатты дисктегі файлдар болуы мүмкін. Енгізу мәлімет-
терді құрылғыдан программаға көшіру, ал шығару мәліметтерді 
программадан құрылғыға көшіру болып табылады.    

 
 
: 

2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

#include<string> 
#include<cstdlib> 
#include<iostream> 
 
usingnamespacestd; 
 
intmain(intargc,char*argv[]){ 
 
cout<<"Enter your name: "; 
 
stringname; 
cin>>name; 
 
cout<<"Hello "<<name; 
 
returnEXIT_SUCCESS; 
} 

3.1-листинг. Мәліметтерді енгізу/шығару ағыны

 
9-жолдағы мәліметтер ("Enteryourname: ") ағыны ақпарат-

тарды құрылғыдан программаға (консоль) шығару болып табы- 
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лады. Сонымен қатар ағынның бағыты “<<”немесе“>>” бұ- 
рыштық операторлары арқылы белгіленеді. Ағындарға сілтеме 
ostream  типті cout объектісі арқылы жүзеге асырылады, яғни 
керісінше "output stream" болып оқылады. 

12-жол клавиатурадан программаға мәліметтерді енгізетін 
cin операторы арқылы жүзеге асырылып тұр. Бұл  жолда қолда-
нылып отырған ағын енгізу ағыны деп аталады. istream типті 
«cin» объектісі, "input stream" деп оқылады. 14-жолда бір 
ағында бірнеше ақпараттарды сыйғызуға болатыны көрсетіліп тұр.  

Тәжірибеде файлға мәліметтерді жазу және оқу үшін ағын-
дарды ашу және қолдану жиі қолданылады.  

 
Usingthe Standard Streams 
Үш ағынды ерекше атап көрсетуге болады: олар standard 

input, standard output және standard error. Бұл стандартты ағын-
дардың әрқайсысының өзіндік қызметтері бар. Стандартты input 
ағыны консольдан мәліметтерді оқиды, стандартты output ағыны 
консольға мәліметтерді жазады және стандартты error ағыны 
қателіктер туралы хабарламаны көрсетеді. 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 

cout<<"Enter your name and age: "; 
 
stringname; 
intage; 
 
cin>>name>>age; 
 
if(age<0){ 
cerr<<"\nInvalid age entered"; 
} 
else{ 
cout<<"\n"<<name<<" is "<<age; 
} 

3.2-листинг 
 

Стандартты ағындарға қол жетімділік объектілер арқылы 
жүзеге асырылады. cin және cout объектілері стандартты енгізу 
және шығару ағындарына қол жетімділікті қамтамасыз етеді.  
Cerr объектісі стандартты қателіктер ағынына қол жетімділікті 
қамтамасыз етеді. 
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Ағындар үшін оларды айқын түрде жариялаудың қажеттілігі 
жоқ, олар программаны жүзеге асыру барысында автоматты 
түрде қол жетімді болады.  Енгізу/шығару ағынын бұрыштық 
(<<немесе>>) операторларды қолдана отырып, ағындармен өзара 
байланысатын класс ретінде  жүзеге асырылады. Мысалы: 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

classPerson{ 
private: 
stringfirst_name; 
stringlast_name; 
stringjob; 
 
public: 
Person(stringf,stringl,stringj): 
first_name(f),last_name(l),job(j){} 
 
friendostream&operator<<(ostream&os,Personcon
st&r); 
 
}; 
 
ostream&operator<<(ostream&os,Personconst&r){
os<<r.first_name<<" "<<r.last_name; 
os<<" works as a "<<r.job; 
returnos; 
} 

 
3.3-листинг 

 
11-жолда функцияны "friend" ретінде жариялап, функцияға 

Person класының private мәліметтер мүшесіне қол жетімді 
болуға мүмкіндік береміз. Бұл жүктелген функция Person кла-
сының мүшесі емес болғандықтан, өте қажетті. 

 
Input және Output файлдары 
Файлдарды енгізу және шығару механизмі экраннан және 

клавиатурадан енгізу/шығару амалдарына ұқсас болып келеді. 
Басты ерекшелігі, программалаушы файлдарды айқын ашуы 
және жабуы тиіс. Псевдокодта файлдың енгізілуін оқитын басты 
программа төмендегідей болуы мүмкін: 
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open input file 
while( there is input left )  { 
read next input item 
process it 
} 
close input file 
 

3.4-листинг 
 

Мысалы: 

 

 
 

3.5-листинг 
 
Ақпараттарды файлға енгізу үшін қолданылатын объект 

ifstream типті болады. Бұл С++ тілінің бір бөлігі емес, класс (кі-
тапханалық) болғандықтан, оны препроцессор арқылы програм-
маға енгізу қажет. Бұл 1-жолда жасалған. 9-жол ifstream типті 
объектіні хабарлайды, ал 10-жол файлды ашу үшін функцияны 
шақырады. Бұл файлды ашу мүмкіндіктерін тексеру үшін про-
граммалау барысында міндетті түрде орындау ұсынылады. 20-жол 
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бойынша шартты цикл while  шығару операторын қосамыз. Егер 
шығару әрекеті дұрыс болса, true  болса, файлдағы мәлімет оқыл-
ғанын, ал егер false болса, онда while өз жұмысын тоқтатқанын 
білдіреді.  

Мәліметтерді файлдан шығару процедурасы мәліметтерді 
файлға енгізу процедурасын еске түсіреді. Сонымен қатар, алды-
мен,  fstream кітапханасына сілтемені ашып, сонан соң ofstream 
объектісін қолдану қажет, өйткені бұл әрекет ifstream объектісі 
арқылы жүзеге асырылды.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 

ofstreamonf; 
onf.open("output.txt"); 
 
if(!onf){// Check to see if file opened 
cerr<<"Could not open file!"<<endl; 
returnEXIT_FAILURE; 
} 
 
for(inti=1;i<=10;i++){ 
onf<<"This is line "<<i<<endl; 
} 
 
onf.close();// Close the output file 

 
3.6-листинг 

 
I/O негізгі ағын екенін естен шығармаған жөн. Сондықтан 

мәліметтерді оқу немесе жазу жұмысы, алдымен, файл басынан 
басталып, файл соңына жеткенше жалғасады. Техникалық се-
бептерге байланысты файлдарды мазмұны бойынша қалағаны-
мызша алдына немесе артына ауыстыру қиын болады, сондықтан 
тиімді қолданылатын жалғыз әдіс файлдарды басынан аяғына 
дейін қарап шығу болып табылады. 

 
The Preprocessor 
Препроцессор бұл ағымдағы текст файлының мазмұнын 

компиляцияға дейінгі кезеңде басқару құралы болып табылады. 
Жалпы жағдайда препроцессор текстік алмастыру және текстік 
модификациялау амалдарын орындайды. Бұл кезеңде программа 
жоғары деңгейлі күйде болады және күрделі амалдар арқылы 
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өңделеді. Файлдарды қосу, макроалмастырулар және шартты 
тасымалдар – жоғары деңгейдің қолдануға болатын негізгі үш 
ерекшелігі. 

Ағымдағы тексті файлдарды компиляция жүргізілгенге дейін 
өзгерте аламыз. Модификацияның орындалуы препроцессорға 
жүктеледі, сондықтан препроцессорды қолдана білу өте маңызды 
болып табылады. С++ тілінде программа текстен тұратындықтан, 
сыртқы кластар мен функциялардың  мәлімдемелерін қосу үшін 
программалаушы препроцессорды қолдануы тиіс. Макроалмас-
тыру секілді препроцессордың өзге де ерекшеліктерін қолдану 
міндетті түрде талап етілмейді. Макро анықтамалар тек про-
граммалаушы үшін қолайлылық құралы ретінде ғана қолданы-
лады.  

Программалаушы препроцессормен тек препроцессор дирек-
тиві деп аталатын командалар арқылы ғана байланысады. Пре-
процессор директиві шарт (#) белгісі және тізбектелген команда-
лар арқылы басталады. Препроцессор директивтері программа-
ның коды болмағандықтан, программалау тіліне бағынбайды, 
сондықтан ағымдағы текстің кез келген жерінде жазылуы мүм-
кін. Ағымдағы текст файлында препроцессор директивтерінің 
пайда болуы қандай да бір амалдарды орындауға нұсқау береді. 
Препроцессордың кейбір директивтері үшін бір ғана модифика-
ция орындалады. Макро алмастыру секілді есептерді анықтау 
үшін қолданылатын препроцессор директивтері препроцессорды 
бірнеше модификация жасауға алып келеді.  

 
File Inclusion (файлды  қосу) 
Файлды қосу – ағымдағы текст файлына жекеленген кодтар-

ды қолдануға мүмкіндік беретін С++ тіліндегі препроцессордың 
ерекшелігі. Жекеленген кодтар – басқа файлдарда хабарланған 
кластар немесе функциялар. С++ де біз жалпы қосылу класына 
немесе функциясының программадағы декларациясына мүмкін-
дік ала аламыз және ол қатаң жазылған болуы тиіс. Қолданылып 
отырған программаның әрбір класы мен функциясы үшін қолдан 
декларация қосу қажет деп жорамалдайық. Бұл – өте қиын және 
ұзақ уақытты талап ететін жұмыс. Препроцессор бұл процесті ар-
найы файлдар мен кітапханаларды қосу арқылы автоматтандыра 
алады.  
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# белгісі орындалу қағидасы бойынша препроцессор дирек-
тивасын жобаға қосатындықтан, директив файлды жобаға пара-
метр (сонымен қатар кітапханалық параметр) ретінде енгізе 
алады. Ол былай жүзеге асырылады, # белгісі директивті қосады 
және препроцессор директив тұрған жолды қажетті файлмен 
алмастырып, оның анықтамасын алады. 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
 

#include<string> 
#include<cstdlib> 
#include<iostream> 
#include<fstream> 
#include"my_functions.h" 
#include"my_class.h" 
#include"..\another_file1.h" 
#include"directory\sub\another_file2.h" 
usingnamespacestd; 
int main(intargc,char*argv[]){ 

// Rest of program... 

 
3.7-листинг. Директивті қосу 

 
#include директиві параметрлердің әртүрлі екі формасын 

түсінеді. Жоғарыда келтірілген мысалды қарастырайық. 1-4-ке 
дейінгі жолда бұрыштық жақшамен #include директивінің пара-
метрлері берілген алғашқы формасы жазылған. Ереже бойынша, 
бұл – кітапхана мен жүйе файлдарының жиынтығы. Директивтің 
екінші формасы параметрлері жай жақшамен жазылған 5-8 жол-
дарда көрсетілген. Бұл формада директивтер алдын ала хабар-
ланған препроцессорға қажетті файлды іздеуді нұсқайды. Көп 
жағдайда программалаушылар директивтің бірінші формасын 
қолданады, бірақ арнайы құрылған файлдар үшін екінші фор-
маны қолдануға шектеулер қойылмайды.  

 
Macro Substitution (макроалмастырулар). 
С++ тіліндегі препроцессор ағымдағы текстің барлық файл-

дарына текстік алмастырулар жасай алады. Бұл процесс макроал-
мастыру деп аталады. Макроалмастыру #define препроцессор 
директиві арқылы жүзеге асырылады, оның синтаксисін келесі 
формада жазуға болады. 
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#define identifierreplacement-text 
 
Программалаушы  #define директивін қолдана отырып, иден-

тификаторды хабарлайды және алмастырылатын тексті анық-
тайды. Ағымдағы текст файлындағы макроалмастыру текстте 
пайда болған идентификаторларды алмастыратын препроцес-
сорды қосады. 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10:
11:
12:
13:
14:
15: 

#include<iostream> 
#include<cstdlib> 
 
#define MAXIMUM 20 
 
usingnamespacestd; 
 
intmain(intargc,char*argv[]){
 
for(inti=0;i<MAXIMUM;i++){ 
cout<<i<<endl; 
} 
 
return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
3.8-листинг 

 
Сонымен қатар макроалмастыруды  тұрақты айнымалылар 

үшін қолдануға болады (3.8-листингке қараңыз). Мысалда 
#define препроцессоры MAXIMUM атауымен идентификаторды 
құрады және тексті 20 санымен алмастырып байланыстырады. 
Әрі қарай файлдың ағымдағы текстінде препроцессор MAXIMUM 
тауып, оны 20-мен алмастырады. Мұндай жағдайда макроалмас-
тыру идентификаторды тұрақты айнымалы ретінде функцио-
налдауға мүмкіндік береді. 

 
Conditional Compilation 
#define препроцессорын қолданудың және бір себебі бар, ол 

шартты трансляцияны қолдаудан тұрады. #define препроцессо-
рын, сонымен қатар #if және #endif препроцессорының дирек-
тивтерін қолдана отырып, компиляторға ағымдағы текстің тек 
қажетті кодтарын ғана жинақтауды міндеттеуге болады. Бұл көп 
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жағдайда тиімді болып келеді, мысалы, оңай жүзеге асырылатын 
тоқтату кодын қоюға болады.  Төменде define, #if және #endif ди-
рективтерін қолдануға арналған практикалық мысал келтірілген.  

 

: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 

#include<iostream> 
#include<cstdlib> 
 
#define DEBUG 
 
usingnamespacestd; 
 
intmain(intargc,char*argv[]){ 
 
#ifdefined(DEBUG) 
cerr<<"Debugging enabled"<<endl;
#endif 
 
intarr[10]; 
for(inti=0;i<10;i++){ 
arr[i]=i; 
 
#ifdefined(DEBUG) 
cerr<<"i = "<<i<<endl; 
cerr<<"arr[i] = "<<arr[i]<<endl;
#endif 
 
} 
return EXIT_SUCCESS; 
} 

3.9-листинг 
 

#if препроцессорының директиві стандартты if-statement 
секілді жұмыс істейді және ол #endif директивін ерекшелейді. 
Бұл екі директив ағымдағы текстің шартты жинақталған  
секцияларын бөледі. Препроцессор #if директивін бағалайды. 
Егер нәтижесі true (нөлден ерекше) болса, онда препроцессор 
ағымдағы текстің блогын қосады. Егер false болса, онда препро-
цессор ағымдағы текстің блогын босатады. Жоғарыда келтірілген 
листингте  defined (DEBUG) жолынан кейін #if директивасы 
жүреді. Егер біз идентификаторды DEBUG  атауымен анықтаған 
болсақ, онда препроцессор true бойынша анықтайды.  DEBUG-ты 
4-жол бойынша анықтағандықтан, ағымдағы тексті егер жұп 
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жинақталған болса #if және #endif бойынша бөледі. Бұл тех-
никаның маңыздылығы айқын, егер код жұмыстың дұрыс жал-
ғасуын қамтамасыз етсе, программалау барысында кездесетін 
тоқтату коды жойылады. Кері жағдайда тоқтату коды жұмыстың 
жалғасуын өз қолына алады. 

Сонымен қатар шартты тасымалдау тақырып файлда тұрған 
кластар мен функцияларды бірнеше рет анықтауды тоқтату үшін 
қолданылады.  Тақырып файлын программада бірнеше рет қосу 
функцияны қайта анықтау проблемасын және класты шақыруы 
мүмкін.  Мұны шартты тасымалдауды қолдану арқылы тоқта- 
туға болады. 1-жолдың астында #if директиві программаның 
_PERSON_H_ идентификаторын анықтағанын қайта жазуды тек-
середі. Егер идентификатор анықталмаған болса, онда програм-
маның қалған бөліктері қайта жазуды жүргізеді. Егер қайта жазу 
анықталған болса, онда текст препроцессор арқылы өткізі- 
леді. Бұл техниканың жүзеге асырылу кілті 2-жолда программа  
_PERSON_H_ анықтағанда көрсетілген. Егер бізде ағымдағы 
текст бірнеше файлдан тұратын программа болса, онда олар 
келесі тақырыптық файлдарды енгізетін еді және шартты тасы-
малдау олардың тек бір рет қана енгізілуіне кепілдік берер еді, 
яғни бірінші рет қосылған уақытта _PERSON_H_ анықталатын 
және екінші рет қайта анықталуын тоқтатар еді.     

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 

#if!defined(_PERSON_H_) 
#define_PERSON_H_ 
 
classPerson{ 
 
// Class declaration... 
}; 
 
#endif 

 
3.10-листинг 

 

defined  операторының орнына қолдануға болатын шартты 
тасымалдаудың қысқартылған құрылымы бар. #ifdef identifier 
директиві #if defined (identifier) директивіне эквивалентті, #ifndef 
identifier директиві #if !defined(identifier) директивіне эквива-
лентті.  
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4-дәріс  
 

КЛАСТАР: СИНТАКСИС НЕГІЗДЕРІ,  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР 

 
 
 

Basic Syntax 
Класс – С++ тілі абстракциясының негізгі бірлігі және  

мәліметтер құрылымының тек мәліметтер ғана емес соны- 
мен қатар функциялардан тұратын кеңейтілген түсінігі бо- 
лып табылады.  Кластарда class кілттік сөзін қолданып хабар- 
лайды: 

 
class class_name { 
  access_specifier_1: 
member1; 
  access_specifier_2: 
    member2; 
  ... 
  } object_names; 
 
Мұндағы class_name кластың идентификаторы, object_names 

– осы класс объектілерінің тізімі. Программа денесі мәлімет-
тердің хабарламасы және функциялардың хабарламасы және 
қосымша қол жетімділік спецификаторлары элементтерінен тұ-
рады.  

Қол жетімділік спецификаторы келесі үш кілттік сөзден 
тұратын:  private, public немесе protected өрнек болып табылады. 
Бұл спецификаторлар оларды хабарлап болған соң элементтердің 
қолжетімділік құқын өзгертеді: 

– private класының мүшелері осы кластың ішіндегі эле-
менттерге ғана немесе оның friends класына қол жетімді 
болады;  
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– protected класының мүшелері осы кластың ішіндегі 
элементтерге, оның friends класына, сонымен қатар оның 
туынды кластарының элементтеріне қол жетімді бо- 
лады; 

– public егер объект көрініп тұрса, кез келген кластың 
элементтеріне қол жетімді болады. 

Келесі листинг BankAccount класын хабарлау мысалы болып 
табылады. 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 

classBankAccount{ 
 
private: 
double sum; 
string name; 
public: 
BankAccount(stringnm):name(nm),sum(0){} 
double balance(){returnsum;} 
void deposit(doubleamount){sum+=amount;} 
void withdraw(doubleamount){sum-=amount;} 
string getName(){returnname;} 
}; 

 
4.1-листинг. BankAccount класы 

 
3-жолдан бастап 7-жолдың модификаторларына дейінгі клас-

тың барлық мүшелеріне private қолжетімділігі орнатылған.  
 
Constructors (құраушылар). 
Конструктор кластың жаңа көшірмесін құрайды және бап-

тайды. С++ тілінде кластар бірнеше құраушылардан тұрады. Бұл 
класс көшірмесіне параметр типтері мен мәндерін қоса алған- 
да өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді және олар әрбір құрау-
шыда болуы мүмкін. Төменде қосымша құраушылар енгізілген 
BankAccount класы келтірілген. 

Берілген кластың мүшелері үшін құрастырғыштарда 
initializer lists-ты қолдану – бастапқы шарттарын анықтаудың 
ыңғайлы тәсілі. Initializer lists құрастырғыштан кейін жазылатын 
үтірмен ерекшеленген. 8-жолда қос нүктеден бос жүйелі жақшаға 
дейін initializer тізімі енгізілген. Initializer listname мәліметтер 
мүшесінің nm параметрінің шартына тең бастапқы шартына 
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private орнатады. Сонымен қатар ол мәліметтердің sum бастапқы 
параметрін нөлге тең етіп орнатады.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 

class BankAccount{ 
 
private: 
double sum; 
string name; 
 
public: 
BankAccount(stringnm):name(nm),sum(0){} 
BankAccount(stringnm,double bal): 
name(nm),sum(bal){} 
 
double balance(){returnsum;} 
void deposit(doubleamount){sum+=amount;} 
void withdraw(doubleamount){sum-=amount;} 
string getName(){returnname;} 
}; 

4.2-листинг.  Initializer lists and multiple constructors 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 

BankAccountaccount1("checking"); 
BankAccountaccount2("savings",200); 
 
account2.withdraw(100); 
account1.deposit(100); 

 
4.3-листинг. Объектіні баптау 

 
C++ программалау тілі объект декларациясынан тұратын код 

жолы орындалатын объект мысалын суреттейді. Объект көшір-
месі класс құрастырғышының орындалуын қамтиды. 3-листинг 
BankAccount-тің әртүрлі екі объектісін хабарлайды. 

 
Destructor (деструктор) 
Деструктор – объект жұмысының дұрыс аяқталуын жүзеге 

асыруға және жадыда орын босатуға арналған арнайы функция. 
Деструктордың құрастырғыштан айырмашылығы класта тек бір 
рет қана болады. Мысалы, мәліметтер қорында объект жұмы- 
сын аяқтағаннан соң деструктор мәліметтер қорымен жұмысын 
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аяқтайды. Деструктордың синтаксисін келесі түрде бейнелеуге 
болады: 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 

~BankAccount(){ 
if(balance()<0){ 
cout<<"Warning: negative balance!"<<endl;
} 
} 

4.4-листинг. Деструктор
 

1-жолдағы тильда (~) destructor класының функциясы болып 
табылады. 

 
Declarationvs. Definition 
Кластар спецификациясында «definition» (анықтама) термині 

функцияда қолданылған болатын. Біз функцияны «анықтағанда» 
жүйелі жақша ішінде жазылған код арқылы функцияның жұ-
мысын анықтаймыз. Бір жағынан функцияның «декларациясы» 
тек функцияның интерфейсін анықтайды. Бұл интерфейс функ-
цияның атауынан, қайтарымды типінен, параметрлерінің 
тізімінен тұрады. Келесі листинг декларация және функцияның 
орта мәнін анықтауды бейнелейді.    

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 

#include<iostream> 
#include<cstdlib> 
 
usingnamespacestd; 
 
// function declaration 
doubleaverage(int,int); 
 
intmain(intargc,char*argv[]){ 
 
cout<<average(10,2)<<endl; 
returnEXIT_SUCCESS; 
} 
 
// function definition 
doubleaverage(inttotal,intcount){ 
return(total/count); 
} 

4.5-листинг.  Декларация және анықтама
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Функцияның декларациясы мен анықтамасы көптеген аспек-
тілер бойына ерекшеленеді. Жоғарыда келтірілген мысал бойын-
ша функцияның орта мәнін анықтайтын декларация жүйелі жақ-
ша емес, нүктелі үтір арқылы белгіленіп тұр. Функцияның дек-
ларациясы параметрлер үшін айнымалылардың атауларын енгіз-
бейді. Функцияның анықтамасы оны бас функцияда қолданып 
болған соң анықталады. Мұны тек әлі анықталмаған класс немесе 
функция үшін қолдануға болады. 

 

: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 

classBankAccount{ 
 
private: 
doublesum; 
stringname; 
 
public: 
BankAccount(stringnm):name(nm),sum(0){} 
BankAccount(stringnm,doublebal): 
name(nm),sum(bal){} 
 
doublebalance(); 
voiddeposit(double); 
voidwithdraw(double); 
stringgetName(); 
}; 
 
doubleBankAccount::balance(){ 
returnsum; 
} 
voidBankAccount::deposit(doubleamount){ 
sum+=amount; 
} 
voidBankAccount::withdraw(doubleamount){ 
sum-=amount; 
} 
stringBankAccount::getName(){ 
returnname; 
} 

 
4.6-листинг. Класс сыртындағы класс мүшесінің функциясы 

 
С++ тілі функция мүшелерінің анықтамасын класс анықта-

масына қосуы мүмкін. Сонымен қатар класс мүшелерін, бір не- 
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месе бірнеше функция анықтамасын класс анықтамасының сыр-
тында хабарлауға болады. 

Егер класс мүшелерінің функциясының атауы класс анықта-
масының сыртында болса, онда программалаушы класс мүше-
лерінің функциясының атауын толығымен біліктендіруі тиіс. Ол 
үшін scope resolution operator (::) қолданылады. Мысалы, класс 
анықтамасының сыртындағы класс мүшесінің функциясы төмен-
дегідей анықталады. 

Класс анықтамасының сыртына класс мүшелері функциясы-
ның анықтамасын орнатудың өзіндік ерекшеліктері бар. Бірінші-
ден, бұл класс өлшемін азайтады, оқуға ыңғайлы, функцияның 
анықтамасын басқа жақта болғандықтан, класты бүкіл интерфейс 
ретінде көруге болады. 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 

#include<string> 
#include<cstdlib> 
#include<iostream> 
 
#ifndef_BANKACCOUNT_H 
#define_BANKACCOUNT_H 
 
usingnamespacestd; 
 
classBankAccount{ 
 
private: 
doublesum; 
stringname; 
 
public: 
BankAccount(stringnm):name(nm),sum(0){} 
BankAccount(stringnm,doublebal): 
name(nm),sum(bal){} 
 
doublebalance(); 
voiddeposit(double); 
voidwithdraw(double); 
stringgetName(); 
}; 
 
#endif 

 

4.7-листинг. bankaccount.h анықтамасының файлы 
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Класс мүшелерін жекелеу оның декларациясынан болуы 
мүмкін, себебі алдын ала тасымалданған программаларды жеке-
леуге мүмкіндік береді. 4.6-листинг класс анықтамасының сыр-
тында тұрған класс мүшесі функциясының анықтамасын көрсе-
теді. Класс мүшесі функциясының анықтамасы класс анықтама-
сы тұрған файлдан өзге файлға орналасуы мүмкін. Программа-
лаушы класты анықтағанда тек класс мүшесі функциясының 
анықтамасынан тұратын өзге файлды жинауға болады. Класс 
мүшесі функциясының анықтамасынан тұратын файлды header 
файл деп атайды. BankAccount класы үшін бұл төмендегідей көр-
сетілген. 

сср  файлының өзі келесі түрде болады: 
 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 

#include"bankaccount.h" 
 
doubleBankAccount::balance(){ 
returnsum; 
} 
voidBankAccount::deposit(doubleamount){ 
sum+=amount; 
} 
voidBankAccount::withdraw(doubleamount){ 
sum-=amount; 
} 
stringBankAccount::getName(){ 
returnname; 
} 

 
4.8-листинг. Bankaccount.cpp:
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5-дәріс 
 

ПАРАМЕТРЛЕРДІ ТАСЫМАЛДАУ МЕХАНИЗМІ,  
НҰСҚАУЫШТАР, НҰСҚАУЫШТАРДЫҢ  
АРИФМЕТИКАСЫ, ЖАДЫНЫ БАСҚАРУ,  
МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚАЙТА ЖАЗУ 
 
 
 
Нұсқауыш басқа айнымалының адресін жадыда сақтайтын 

айнымалы болып табылады. Жады адресі айнымалылар програм-
маның орындалуы барысында болатын негізгі жадыда орналас-
қан бекітілген орын болып табылады.  

Программалаушы жанама қолжетімділікті алу және өзге ай-
нымалыларды басқару үшін нұсқауыштарды қолданады. Мұндай 
қолжетімділік пен басқару нұсқауыштардың көмегімен тікелей 
айнымалылардың өзгерісіне әсер ететіндіктен «жанама» болып 
саналады. Жанама күрделі деректер құрылымдарын және алго-
ритмдерді құруға  мүмкіндік береді. Мысалы, нұсқауыштар мен 
жанамасыз тізбектелген деректер құрылымын құру мүмкін бол-
мас еді.  

 
Basic Operations (негізгі амал)   
Нұсқауыштарды хабаралау арнайы синтаксисті қолдануды 

талап етеді. Нұсқауыш – айнымалының алдында жазылатын 
жұлдызша (*) түріндегі префикс.  

Жұлдызша компиляторға хабарланған айнымалының нұс- 
қауыш екенін нұсқайды. 5.1-листинг бірнеше айнымалы нұс- 
қауыштарды хабарландыруды бейнелейді.  

 
1:
2:
3: 

int*int_ptr; 
float*float_ptr;
char*char_ptr; 

 
5.1-листинг 
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Нұсқауыштар тек жады адресін сақтайтын болса да, айны-
малы  нұсқауыштарды хабарландыру жады адресін нұсқауыштар 
сақтауы тиіс бекітілген деректер типінен тұруы қажет. Өйткені 
әртүрлі типтегі деректердің айнымалыларының жады өлшемі 
бірдей болмайды. Нұсқауыштарды қолдана отырып, жанама 
қолжетімділік жасау және айнымалыларды басқару үшін компи-
лятор айнымалының дәл өлшемін білуі тиіс. 5.1-листинг әртүрлі 
типті және өлшемдері әртүрлі болатын int, float және char 
үш нұсқауышты хабарлайды. 

Айнымалы жадысының адресін алу қажет болғандықтан нұс-
қауыш инициализациясының өзіндік синтаксисі бар. Бұл опера-
тор (&-амперсанта) көмегімен жүзеге асырылады, ол айнымалы 
сақталған ұяшық жадысының нақты адресін қайтарады. 5.2-лис-
тинг бүтін мәнді айнымалыны хабарлайды және ол жерге 100 са-
нын жазады.  

1:
2: 

inti=100; 
int*ptr=&i; 

5.2-листинг 
 

Содан соң int типті ptr нұсқауышы хабарланады және осы 
нұсқауышқа і айнымалысының адресі жазылады. Осы мысалдың 
мәнмәтініндегі "points" бұл і-ұяшығының адресі бар ptr екенін 
айта аламыз.  

 

Dereference (босату). 
Жанама қолжетімділік және нұсқауыш арқылы айнымалы-

ларды басқару босату операторын қолдану арқылы жүзеге асы-
рылады. Программалаушы нұсқауыш көрсеткен айнымалыға 
қолжетімді болу үшін немесе айнымалының мәнін өзгерту үшін 
(*) босату операторын қабылдайды. 3-листинг нұсқауышты 
босатуды қолданып жанама қолжетімділікті және айнымалы 
модификациясын бейнелейді.   

 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

inti=100; 
int*ptr=&i; 
 
cout<<*ptr<<endl;// outputs 100 
*ptr=200;// Sets i = 200 
cout<<i<<endl;// outputs 200 

5.3-листинг 
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Программалаушы нұсқауыш арқылы объект мүшелері- 
нің функциясын шақыра алады. Көрсеткіш (->) операторы нұс- 
қауышты босатады, сонан соң атаулы функция мүшесін шақы- 
рады. 

 

 
 

5.4-листинг 
 
Жадының мүмкін болатын адресіне нұсқайтын нұсқауыш-

тарды ғана қауіпсіз босатуға болады. Жады адрестері бойынша 
инициализацияланбаған (меншіктелмеген) нұсқауыштарды боса-
ту run-time error қателігін шақырады. Бұл қателіктен қашу үшін 
нұсқауыш айнымалысын null pointer нұсқауышының айнымалы-
сын инициализациялау қажет. Нөлдік нұсқауыш босатылмайтын 
жадының орналасуын көрсетеді. null pointer инициализациясы 
программаның орындалу кезеңіндегі қателікті тоқтатады. null 
pointer-ге алдын ала бекітілген NULL макрос қолдана отырып 
сілтеме жасалады. 
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1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

int*ptr=NULL;// Initialize to null pointer 
 
// ... Some other code ... 
 
inti=100; 
ptr=&i;// Now set our pointer 

 
5.5-листинг 

 
Сонымен қатар программалаушы nullpointer-ді қандай да бір 

тізбектің немесе құрылымның соңын білдіретін сигналды белгі 
ретінде қолданады.   

 
Pointer Arithmetic (нұсқауышты арифметика). 
Нұсқауышты арифметика нұсқауыштар сақталатын жады 

адресінің нөмірлерімен қосу немесе азайту амалын көрсетеді. 
Мысалы, нұсқауыш үшін 3 санын қосу (азайту) амалы нұсқауыш-
тағы адресінің үш ұяшыққа жоғары (төмен) орналасуына алып 
келеді. Нұсқауыштың тізбекті көбеюі нұсқауышты келесі жады-
ның орнын нұсқауына алып келеді. 

Нұсқауыштармен арифметика деректер типінің өлшемін  
автоматты түрде ескереді. Бүтін санды нұсқауышқа 3 санын 
қосу шын мәнінде нұсқауышта сақталған бүтін санның 3 есе-
ленген өлшемі адреске қосылады.  Әдетте int типінің өлшемі 
төрт байттан тұрады, сол сияқты бүтін мәнді нұсқауышқа 3 са-
нының қосылуы 12 байтты, яғни нұсқауыш адресіне 12-ні қо-
сады.  

 

 
 

5.6-листинг 
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С++ программалау тілінде нұсқауышты адрестік арифмети-
каның көптеген маңызды ерекшеліктері бар. Солардың бірі – мас-
сивтерді тексеру.  

 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 

intdata[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
int*ptr=&data[10];// points to last element in array
 
do{ 
cout<<*ptr<<endl; 
} 
while(ptr--!=&data[0]); 

 
5.7-листинг 

 

Параметрлерді тасымалдау механизмі. Мәндерді тасы-
малдау. 

С++ тілінде мәндерді тасымалдау параметрлерді үнсіздік 
бойынша тасымалдау механизмі болып табылады. Параметр 
шамасы функцияға берілген кезде  параметр көшірмесі құрылады 
және сол көшірме функцияға беріледі. Біз негізгі параметрде өз-
герістер енгіземіз, ал тасымалданған параметр өзгеріссіз қалады. 
Өзгеріс тек бастапқы параметрде ғана жүргізіледі. 

 

 
 

5.8-листинг 
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5.8-листингтегі increment параметрі айнымалының мәнін 
береді, (у) айнымалысының көшірмесі құрылады және функция-
ға беріледі. Содан соң параметр 11 санына дейін көбейеді. Енді 
increment функциясы (х) айнымалысының өмірлік циклінде 
11 санын сақтайды. (у) анымалысы өзгеріссіз қалды және про-
грамма 10 санын экранға шығарады.  

Сонымен қатар С++ тілі объект шамаларын да бере алады. 
Келесі листинг қарапайым класты анықтайды және осы кластың 
объект мәнін береді.  

 

 
 

5.9-листинг 
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5.9-листингті main ішкі программасы Person класының 
көшірмесінің мәнін increment_age функциясына береді. 
Консольға шығарылған шешім: increment_age-гі код main 
функциясындағы person объектісінің қалып-күйін объектінің 
мәнін беріп қойғандықтан өзгертпейді.  

 
Сілтемелерді тасымалдау 
Сонымен қатар C++ тілі параметрлерді сілтемемен тасы-

малдау механизмін қолдайды. Мәндерді тасымалдаудан ерек-
шелігі сілтемелік тасымалдау кезінде көшірме жасалмайды. 
Оның орнына шақырылған функция алғашқы функция ретінде 
анықталған нақты параметрлерге сілтеме алады. Сондықтан 
алғашқы шақыру функциясындағы айнымалыларды өзгертуге 
болатын функцияны құру үшін сілтемелер тасымалдауы қол- 
данылады. Тіпті функция шақыру функциясындағы айныма-
лыларды өзгертпеуі тиіс болған жағдайда да шамаларды тасы-
малдау тоқтамас үшін сілтемелерді тасымалдау қолданы- 
лады.  

 

 
 

5.10-листинг 
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5.10-листинг бұл 5.8-листингте келтірілген программа, айыр-
машылығы тек 6-жолда (х) параметрі int&x синтаксисін қол- 
данып, сілтемелі параметр ретінде хабарланған.  Амперсантты 
(&) оператор адресімен шатастыруға болмайды. Мұнда ампер-
сант компиляторға бұл параметрді сілтемеге тасымалдау керек 
екенін хабарлайды. Бірақ 7-жолдағы increment бір санға жоғары-
лайды, сондықтан main-дегі (у) 11-ге тең.  

Сілтеме параметрін тасымалдауды функцияға үлкен пара-
метрлерді тасымалдау механизмі ретінде қолдануға болады. 
Объект үлкен болғанда шамаларды тасымалдау барысында көші-
ру амалы ұзақ уақытты талап етеді. Ал сілтеме арқылы тасы-
малдау көшірмені талап етпегендіктен тиімді болып келеді. 
Функция өз параметрлерін өзгертпеген жағдайда да параметрлер 
өте үлкен объект болғандықтан, функцияны сілтеме арқылы 
тасымалдау тиімді болып келеді.   

 

 
 

5.11-листинг 
 
Кей жағдайда нұсқауышты сілтеме арқылы тасымалдау 

тиімді. Мысалы, функция нұсқауыш жадысының адресінен сақ-
талған параметрлерді алу қажет болғанда, яғни нұсқауыш функ-
цияға сілтемені тасымалдайды. 
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5.12-листинг 
 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

classPerson{ 
private: 
stringname; 
intage; 
 
public: 
Person():name(""),age(0){} 
 
voidset_age(intage){this->age=age;} 
intget_age(){returnage;} 
voidset_name(stringname){this->name=name;} 
stringget_name(){returnname;} 
 
char&replace_letter(inti){ 
returnname[i]; 
} 
}; 

5.13-листинг 
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Сонымен қатар шамаларды үнсіздік бойынша тасымалдау 
С++ тілінде функцияның мәнін қайтару үшін қолданылатын ме-
ханизм болып табылады. 5.13-листингте сілтемені қолдану мы-
салы келтірілген. 

 
Жадыны динамикалық басқару 
С ++ тіліндегі бaғдaрлaмa «бaйлaм» деп aтaлaтын бaғдaрлaмa 

бойыншa қолдaнылaтын жaды aймaғы болып тaбылaды.  Жaдты 
пaйдaлaну белгілі бір амалдарды орындaу үшін қaжетті жaдтың 
көлемі орындaлу уaқытындa емес, компиляция кезінде aнықтa-
лaды. Мысaлы, пaйдaлaнушы aнықтaғaн жиым сaндaр тізімін 
сaқтaйтын бaғдaрлaмa қaрaстырайық. Сaндaр тізіміндегі ең жо-
ғaры мөлшері aлдын aлa белгілі болсa, ол жиымға деклaрaцияға 
қaжет мөлшерін қосу қиын емес. Aл егер тізімі мөлшері белгісіз 
болса, онда біз бірінші кезекте сaндaрды енгіземіз, содaн  
кейін динaмикaлық жaдыны пaйдaлaнa отырып, қaжетті мөл-
шердегі жиымды жaсaуға болады. 

 
Жадыны ерекшелеу  
Бос сақтауыштағы жадыны алу процесі new операторының 

көмегімен жадыны ерекшелеу арқылы жүзеге асырылады.  
 

1:
2:

// Allocate a single integer
int*ptr=newint; 

 
5.14-листинг 

 
New операторы жады адресін қамтамасыз етеді. Сілтегішті 

пaйдaлaнa отырып, жаңа құрылған айнымалыны жaнaмa  өзгер-
туге болaды. 

 
1:
2:
3:
4:
5:
6:

// Allocate a single integer 
int*ptr=newint; 
*ptr=10; 
 
cout<<"Address: "<<ptr<<endl;
cout<<"Value: "<<*ptr<<endl; 

 
5.15-листинг 
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New оперaторы бaрлық деректер құрылымымен жұмыс іс-
тейді. Біз қолданушы класын пайдалана отырып, динамикалық 
бүтін сандарды, бөлшек сандарды және т.с.с. ерекшелеуді сұрай 
аламыз. 5.16-листинг әртүрлі типтегі бірнеше деректер құрылы-
мын ерекшелеуді көрсетеді.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 

// Dynamically allocate an array of size 100 
float*ptr1=newfloat[100]; 
 
// Prompt the user for the size of the second array
intsize=0; 
cin>>size; 
float*ptr2=newfloat[size]; 

 
5.16-листинг 

 

 
 

5.17-листинг 
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Сондaй-aқ объектілері қaрқынды бөлінуі мүмкін. New қо-
сымшa oперaторы объект үшін жадыны бөлуге арналған объекті-
нің конструкторын шақырады. 

 
Жадыны босату 
delete операторы new операторын қолдану барысында бөлін-

ген жадыны өшіреді (deallocates). Жадыны босату үшін delete 
операторы  жадының қандай ұяшықтарын босатқымыз келетінін 
білуі тиіс. Осы мақсатта біз адрес қана болып табылатын және 
жұмысты программалау нәтижесінде new операторын алған 
нұсқауышты қолданамыз.    

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 

// Dynamically allocate a variable. 
double* ptr1 = new double; 
 
// ... use the variable ... 
 
// The variable is no longer needed, 
// so we return its memory to the Free Store.
delete ptr1;

 
5.18-листинг 

 
Delete операторын қолдану арқылы массивтерді босатуға 

мүмкіндік беретін арнайы синтаксис орнатылған. Delete кілттік 
сөзі қосарланған квадрат ([]) жақшамен жазылады. Жақшалар 
жұмыс ортасына delete операторының айнымалыны емес, мас-
сивтерді босатып жатқаны туралы дабыл береді.   

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 

// Allocate two arrays. 
int* ptr1 = new int[100]; 
 
int n = 0; 
cin >> n; 
int* ptr2 = new int[n]; 
 
// When they are no longer needed, 
// we deallocate them. 
delete [] ptr1; 
delete [] ptr2; 

5.19-листинг 
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Ең тиімдісі, босатылып жатқан массивтің өлшемі жазыл-
майды, себебі жұмыс ортасы бөлінген массивтің өлшемін өзі 
анықтайды. Жоғарыда new операторы объекті бөлгісі келсе кон-
структорды шақыратынын айтып кеттік, ал delete операторы 
объектіні босату үшін объектінің деструкторын шақырады.  

 
Көшірме конструкторы  
Көшірме конструкторы объект көшірмесін құру үшін қа-

жетті амалдарын анықтайды. Кластың жүйелі конструкторлардан 
айырмашылығы, олар тек көшірменің бір конструкторынан ғана  
тұрады. Егер класс көшірме конструкторын анықтамаса, онда 
С++ программалау тілі класқа көшірме конструкторын үнсіздік 
бойынша жабдықтайды. Бұл үнсіздік бойынша көшірме кон-
структоры байт бойынша объектінің көшірмесін жасайды.  

Көшірме конструкторы объект көшірмесі жасалуы керек бол-
ған сайын шақырылып отырады. Объект көшірмесін жасау бары-
сында келесі үш жағдай:  

1) меншіктеуді хабарлау барысында; 
2) объект сан мәндерін берген кезде; 
3) объект сан мәндерін қайтарған кезде қарастырылады. 
Көшірме конструкторын бекітілген орындалу уақытында үн-

сіздік бойынша қолдану жүйе үшін қауіпті болуы мүмкін. 
Біріктірілген деректердегі нұсқауыштарды екі немесе одан көп 
объекті қате орындауы мүмкін. Төмендегі дистингті қарасты-
райық. 

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
 
using namespace std; 
 
class Array { 
 
private: 
    int *ptr; 
 
public: 
    Array(void) : ptr(new int[10]) {} 
    ~Array(void) {delete ptr;} 
    void display_ptr(void) {cout << ptr << endl;}
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15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 

}; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    // Create two Array objects. The 
    // second should be a copy of the 
    // data of the first. 
    Array arr1; 
    Array arr2 = arr1; 
 
    arr1.display_ptr(); 
    arr2.display_ptr(); 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

5.20-листинг 
 

Main функциясының мақсаты Array типті екі объект құру 
болып табылады. Әрбір объект он элементтен тұратындай етіп 
программаланған. Екінші объектідегі (arr2) он элемент бірінші 
объект (arr1) элементтерінің сан мәндерінің көшірмесінен тұруы 
тиіс. arr1 массиві arr1 массивін меншіктегенде ғана көшірме 
орынды болады. Шын мәнінде ptr нұсқауышы айнымалысының 
көшірмесі ғана осы меншіктеу барысында жұмыс істейді. Array 
класы көшірме конструкторын анықтамағандықтан, объект 
көшірмесін байт бойынша жасайды. Байт бойынша жасалған 
объект көшірмесі әрбір Array объектісіне ptr нұсқауышының сан 
мәндерін алып келеді. Массив элементтері мүлдем көшірілмей-
тіндіктен, бұл объектінің нағыз көшірмесі болып табылмайды.  
Көшірменің бұл типі ұсақ көшірме деп аталады. Ұсақ көшірменің 
түйіндесі күрделі көшірме болып табылады.     

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
 
using namespace std; 
 
class Array { 
 
private: 
    int *ptr; 
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11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 

public: 
    Array(void) : ptr(new int[10]) {} 
 
    Array(const Array& src) { 
 
        cout << "Copy Constructor Invoked!\n"; 
 
        ptr = new int[10]; 
        for (int i = 0; i < 10; i++) { 
            ptr[i] = src.ptr[i]; 
        } 
    } 
 
    ~Array(void) {delete ptr;} 
    void display_ptr(void) {cout << ptr << endl;}
}; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    // Create two Array objects. The 
    // second should be a copy of the 
    // data of the first. 
    Array arr1; 
    Array arr2 = arr1; 
 
    arr1.display_ptr(); 
    arr2.display_ptr(); 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
5.21-листинг 

 
Күрделі көшірме объектісін құруға кепілдік беру үшін көшір-

ме конструкторы қолданылуы мүмкін. 5.21-листингте Array 
класы үшін көшірме конструкторы көрсетілген. Бұл көшірме 
конструкторы жадыда жаңа массивті бөледі және оған ағымдағы 
массивтің сан мәндерін көшіреді.  

 
Кейбір кең таралған қателіктер 
Жадыны динамикалық  бөлу мен босату барысында  қиын-

дық  туындамас үшін қажетті негізгі ереже: new операторын ша-
қырғанда осы операторға сәйкесінше delete операторы шақыры- 
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луы тиіс. Сонымен қатар, егер мүмкін болса, сәйкес шақырулар 
бір-біріне жақын, яғни бір функцияда орналасуы тиіс. Шақыруды 
функция денесінің алғашқы бірнеше жолында жасау  ұсынылады. 
Бірақ тәжірибеде олай жасау мүмкін емес. Олай болса, жадыны 
қашан және қалай бөліп босату қажет екенін мұқият жоспарлау 
қажет. Жадыны барлық жерде коды немесе енгізілген функциясы 
бойынша кездейсоқ ерекшелеуге болмайды, себебі бұл ерекше-
ленген жадыны бақылап отыру қиынға соғады.          

 
Жадының азаюы 
Программада delete қосылмаса және әрбір программада бо-

латын шақыру new операторы арқылы орындалатын болса, онда 
жүйе өз жұмысын тоқтатады, яғни жүйе бос сақтау орнындағы 
жадыны толтырады. Мұндай формадағы қателікті жадының 
азаюы деп атайды және оны байқау өте қиын болады. Жадының 
азаюындағы бір функция орындалып отырған программаны 
кенеттен тоқтатады.    

  

 
 

5.22-листинг 
 
5.22-листинг С++ тілінде жазылған бағдарламада жадыда бос 

орынның жоқ екендігі туралы хабарлама беріліп тұр.  
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Қайта жазу 
С++ тілінде нұсқауыштармен жұмыс істеу барысында 

жадыны қайта жазуға тура келеді. Қайта жазу динамикалық жа-
дымен жұмыс істегенде қиындық тудырады, яғни динамикалық 
жадыны басқару үшін массивте сақталған ақпараттарды бұзуға 
тура келеді. Қайта жазу қателіктер тудырмайтын болғандықтан, 
оларды байқау өте қиын. Қайта жазу программа жұмысын кеші-
гіп тоқтатуы мүмкін. Ең қиыны сырт көзге программа бұзылған 
деректерді пайдаланып, өз жұмысын істеп тұруы мүмкін. Тө-
менде келтірілген программалық код өте қарапайым, бірақ 
жадыны қайта жазу барысындағы қателік ретінде кең таралған. 
Қайта жазулар таңбаларды дұрыс қолданбайды, мысалы,  9-жол-
да <  таңбасының орнына  <=  таңбасы қолданылған. Код циклде 
массивтің бір бөлігі болып табылмайтын жадыны қайта жазуға 
мәжбүрлеп жатыр.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 

// Input size from user 
int size = 0; 
cin >> size; 
 
// Allocate the array 
int* ptr = new int[size]; 
 
// Initialize the elements 
for (int i = 0; i <= size; i++) { 
    ptr[i] = 0; 
} 

5.23-листинг 

 
Босатылған жадыны қолдану 
Динамикалық жадыға байланысты көп кездесетін қателік-

тердің бірі – босатылған жадыға сілтеме жасау. Босатылған жады 
адресінде сақталған нұсқауыштарды қолдану барлық кезде  
қауіпсіз бола бермейді. Delete операторы тиімділік себебіне бай-
ланысты босатуы керек жадыдағы ақпараттарды тазаламайды. 
Бұл жадыны босатқаннан кейін де ол жерде қандай да бір ақ-
параттардың қалғанын білдіреді.  
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6-дәріс 
 

КОДТАРДЫ, ФУНКЦИЯ ШАБЛОНДАРЫН,  
ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІ ӨҢДЕУДІ  
ҚАЙТА ҚОЛДАНУ МЕХАНИЗМІ 
 
 
 
Мұрагерлік  
С++ тілінде мұрагерлік код пен абстракцияны қайта қолда-

нуды жеңілдететін механизм болып табылады. Мұрагерлік про-
граммадағы кластар арасындағы байланысты орнатады. Мұра-
герлікті қолдану арқылы жаңа кластар ескі кластар негізінде 
еншілес кластарға деректер элементтерін және мұралаушы 
кластағы функцияларды бірге қолдануға мүмкіндік бере отырып 
құрылуы мүмкін. Мұралаушы/еншілес қатынастарын белгілеу 
үшін қос нүкте (:) қолданылады. 

  
1
: 
2
: 

class Employee { /* declaration of 
parent */ }; 
class Manager : Employee { /* 
declaration of child */ }; 

 

6.1-листинг 
 
6.1-листингте "is-a"-қатынасына енгізілген, яғни мұралау мо-

делі "parent" және "child" терминдерін қолданатын кластармен 
жұмыс істеу үшін class Employee класы және class Manager класы 
хабарланады.  

C++ тілінде еншілес класс деректердің барлық non-private 
элементтерін конструкторды қоса алғанда мұралайды. 

6.2-листингте ата-ана класындағы әдістер қалай шақы-
рылатынын көрсететін С++ тілінде мұрагерлік мысалы кел-
тірілген. Бұл листингте SavingsAccount класы BankAccount кла-
сының мұрагер класы болып табылады. SavingsAccount класы 
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ағымдағы тіркеу парақшасындағы ақшаға қол жеткізу тәсілін 
көрсетеді. 23-жол ата-ана класындағы конструкторды шақы-
рады.  

  

 
 

6.2-листинг 
 
Полиморфизм 
Тізбектелген кластардың бір ерекшеліктері тізбектелген 

кластағы нұсқауыштар типі бойынша базалық кластағы нұс- 
қауыштармен сәйкес келеді.  

6.3-листингте  main функциясында CPolygon (ppoly1 және 
ppoly2) класы объектісіне нұсқайтын екі нұсқауыш құрылған. 
Содан соң rect және trgl сілтемелерін нұсқауыштарға меншіктей-
міз, себебі ол екеуі де CPolygon алынған еншілес кластар және екі 
меншіктеу де – орынды операциялар. *ppoly1 және *ppoly2 
нұсқауыштарын rect және trgl объектілерімен бірге қолданудағы 
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жалғыз шектеу *ppoly1 және *ppoly2 нұсқауыштары CPolygon* 
типіне ие болады, сондықтан біз CPolygon-нан мұраланған 
CRectangle және CTriangle элементтеріне қайту үшін тек осы 
нұсқауыштарды ғана қолданамыз. Сондықтан біз area() элемент-
терін программа соңында шақырамыз, біз rect және trgl объекті- 
лерін *ppoly1 және *ppoly2 нұсқауыштарымен бірге қолдануы-
мыз тиіс еді. 

 

 
 

6.3-листинг 

 
Виртуалды элементтер 
Кластың туынды кластарында қайта қаралатын класс эле-

менттерін виртуалды элементтер деп атайды. Класс элементін 
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виртуалды элемент ретінде хабарлау үшін біз оны virtual кілттік 
сөзі арқылы хабарлауымыз керек: 

 

 
 

6.4-листинг 
 
Енді үш класс (CPolygon, CRectangle және CTriangle) бір- 

дей элементтерден тұрады: width, height, set_values() және  
area(). 

area() класының функция мүшесі базалық класта виртуалды 
болып хабарланады және ол әрбір туынды класта қайта қара-
лады.  Егер, мысалы, CPolygon үшін area() хабарламасында virtual 
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кілттік сөзін өшірсек, содан соң программаны орындау үшін 
қайта іске қоссақ, келесі нәтижеге ие боламыз: 

  

 
 

6.5-листинг 
 
Абстрактілі базалық кластар 
Абстрактілі базалық кластар алдыңғы мысалдағы CPolygon 

класына ұқсас болып келеді. Негізгі ерекшелігі біз өткен мысал- 
да CPolygon класында болатын area() объектісіне арналған мүм-
кін болатын функцияны анықтадық, олай болса, абстрактілі 
базалық класта area() функция мүшесін түрлендірмеуге мүм-
кіндігі бар. Тек area() функция мүшесін нөлге теңестіру жет-
кілікті, мысалы: 
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6.6-листинг 
 
Функцияның мұндай типі дәл виртуалды функцияны шақы-

рады, кемінде бір нақты виртуалды функциядан тұратын барлық 
кластарды абстрактілі базалық класс деп атаймыз. 

Регулярлы полиморфты кластар мен абстрактілі базалық клас-
тар арасындағы негізгі айырмашылық абстрактілі базалық клас-
тардың кемінде бір элементінде программаны өңдеу барысында 
қиындықтар туындайды. Бірақ объектілерге бағынбайтын класс 
толығымен қажетсіз емес, оларға нұсқауыштарды құрып, олардың 
полиморфты мүмкіндіктерін толығымен қолдануға болады. 

 

Шаблондар 
Функция шаблондары программистке функция логикасын 

қолдануға мүмкіндік береді. С++ тілінде функцияны хабарлау 
оның параметрлерінің деректер типімен анықталады.  Мысалы, 
екі шаманың максимумын анықтау үшін біз функцияның барлық 
типтері үшін, яғни integers, floats немесе strings типтері үшін 
есептеуді қайталауымыз керек. Шаблонды функциялар мүмкін-
дік программалаушыға мәліметтер типі мен параметрлерінен 
тәуелсіз функция құруға мүмкіндік береді.     

 
1: 
2: 
3: 

int max(int x, int y) { return x < y 
? y : x;} 
float max(float x, float y) { return 
x < y ? y : x;} 
string max(string& x, string& y) { 
return x < y ? y : x;} 

6.7-листинг 
6.7-листинг функцияларды құрудың ең тиімсіз тәсілі болып 

келеді. Бірақ программаға функциялар шаблонын құру арқылы 
мәселені жеңілдетуге болады. Мысалы: 
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1:
2:
3:
4:

template <typename T>
T my_max(T x, T y) {
    return x < y ? y 
: x; 
} 

6.8-листинг 

 
6.8-листингтің бірінші жолында функцияның шаблонды 

екенін нұсқайтын template кілттік сөзі қолданылады.  Бұрыштық 
жақшаға деректер типінің әмбебап есімі енгізіледі. Компилятор 
бұл есімді программада қолданылатын анықталған деректер 
типімен алмастырады. С++ программалау тілінде typename 
кілттік сөзінің орнына class кілттік сөзін қолдануға мүмкіндік 
береді.       

 

 
 

6.9-листинг 
 
6.9-листингте компилятор деректердің кез келген типі  

үшін функцияның көптеген нұсқаларын дайындайтын болған- 
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дықтан функцияны "template" ретінде хабарлаймыз. Жоғарыда 
келтірілген программаны компиляцияға жіберсек, компилятор 
функцияның үш нұсқасын, яғни int, float және string типтері 
үшін  my_max функциясын құрайды. Сонымен қатар шаблон-
дық функциялар бірнеше әмбебап деректер типін қолдана 
алады.  

 

 
 

6.10-листинг 
 
6.10-листинг екі әмбебап типтен тұратын қарапайым шаб-

лонды функцияны анықтайды. Бұл функция екі параметрді өң-
дейді. Алғашқы параметр әмбебап X типінен, ал екінші параметр 
әмбебап Y типінен тұрады.  

 
Кластар шаблондары 
Функцияларды шаблон бойынша өңдеу үшін шаблондық 

кластарды да құруға болады. С++ тілінде шаблондық кластар 
анықтауышы анықталған деректер типінен тәуелсіз класс болып 
табылады. Мысалы, бірдей integers, floats, characters, strings 
типтерін қабылдай алатын Array класының шаблонын және 
сонымен қатар класты қолданушы арқылы анықталған кластар 
шаблонын анықтайық.  
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: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 

template <typename ElementType> 
class Array { 
 
private: 
    ElementType arr[SIZE]; // fixed size 
array 
 
public: 
    // Constructor 
    Array(ElementType e) { 
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
            arr[i] = e; 
        } 
    } 
 
    // Element access 
    ElementType& operator[](int i) { 
        assert (0 <= i && i < SIZE); 
        return arr[i]; 
    } 
}; 

6.11-листинг 

 
6.12-листинг шаблондық кластардың сатылы байланысын 

көрсетеді.  
 

1
:
2
:
3
: 

Array<int> i(10); 
Array<float> f(22.5); 
Array<string> 

s("initial value"); 

6.12-листинг 
 
template кілттік сөзі класс анықтауышы сыртындағы функ-

ция мүшесінің кез келген анықтауышын префикс арқылы жаб-
дықтайды.  

  
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 

template <typename ElementType> 
class Array { 
 
private: 
    ElementType arr[SIZE]; // fixed size array
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6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 

 
public: 
    Array(ElementType e); 
    ElementType& operator[](int i); 
}; 
 
template <typename ElementType> 
Array<ElementType>::Array(ElementType e) { 
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) { 
        arr[i] = e; 
    } 
} 
 
template <typename ElementType> 
ElementType& 
Array<ElementType>::operator[](int i) { 
    assert (0 <= i < SIZE); 
    return arr[i]; 
} 

6.13-листинг   
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7-дәріс 
 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІ ӨҢДЕУ  
 
 
 
Негізгі қағидалары  
С++ тілінде ерекшеліктерді өңдеу try және catch кілттік сөз-

дерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Программалаушы try 
блогының аймағында ерекшелікті меншіктейтін кодты енгізе 
алады. Бір немесе бірнеше catch блогы try блогынан соң орын-
далады. Try блогында ерекшелік жүзеге асырылғаннан соң про-
грамманың орындалу нүктесі catch блогының берілген ерекше-
лікке сәйкес келетін типіне беріледі. Catch блогы ерекшелік 
шарттарын қалпына келтіруге қажетті мәселелерді орындайды. 
Басқаша айтар болсақ, ол ерекшелікті «өңдейді».    

 

 
 

7.1-листинг 
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С++ тілінде кез келген деректер типінің айнымалылары throw 
операторын қолдану арқылы ерекшелік ретінде генерациялана 
алады. С++ тілі қолданушы арқылы анықталған класс объек-
тілерін, стандартты класс (string класы секілді) объектілерін, де-
ректердің фундаментальды типін генерациялай алады.  

Функция орындау амалын өзге функциядағы catch операто-
рына бере алады. Мұндай амал әдетте функция өзге функциядағы 
try блогының ішінен шақырылатын жағдайда орындалады.  

 

 
 

7.2-листинг 

 
C++ тілі мүмкін болатын барлық типтердегі ерекшеліктерді 

алу механизмін қамтамасыз етеді. Параметрі алмастырғыш бел-
гісіне ие  catch блогы барлық ерекшеліктерді ұстайды.   
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1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 

int main(int argc, char* argv[]) { 
    try { 
        if (argc == 1) { 
            throw runtime_error("runtime error"); 
        } 
        if (argc == 2) { 
            throw out_of_range("out of range"); 
        } 
        if (argc == 3) { 
            throw length_error("length error"); 
        } 
        return EXIT_SUCCESS; 
    } 
    catch (...) { 
        cerr << "An exception was caught!" << endl;
    } 
    return EXIT_FAILURE; 
} 

7.3-листинг 
 
C++ тіліндегі ерекшелік иерархиясы 
С++ тілінің стандарт кітапханасы ерекшелік класының стан-

дартты иерархиясын қамтамасыз етеді және қолданады. Бұл 
кластағы иерархия С++ тілінің әртүрлі компоненттері арқылы 
жүзеге асырылады. 7.1-суретте ерекшеліктің стандартты иерар-
хиясы бейнеленген.     

Bad_alloc және out_of_range ерекшеліктері екі стандартты 
ерекшеліктер болып табылады.  Bad_alloc ерекшелігі жадыда 
орын болмаған жағдайда барлық кезде new операторы арқылы 
беріледі. out_of_range ерекшелігі функция элементі, индексі s  
диапазонында қателіктерді анықтағанда вектор типі мүшесінің 
функциясы ретінде беріледі.  

Ерекшеліктің сандартты объектілерін сілтеме арқылы алу 
программалаушыға ерекшелікті полиморфты өңдеуге мүмкіндік 
береді. Бұл catch блогына ерекшеліктің стандартты иерархия-
сындағы бүкіл ерекшеліктер тобын өңдеуге мүмкіндік берген-
діктен тиімді болып келеді. Мысалы, runtime_error класын сілте-
мелі ерекшеліктер арқылы алу runtime_error типінің барлық ағы-
нына және runtime_error типіне тиімді болады. Exception класын 
сілтеме арқылы алатын catch блогы барлық ерекшелікті оның 
стандартты иерархиясынан алады. 
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7.1-сурет 
 

Иерархияның стандартты кластарына арналған интерфейс-
тер  what мүшелік функциясынан тұрады. Бұл функция шақыру 
ерекшелігінің объект типін сипаттайтын қатарын қайтарады.  
What мүшелігі функциясының тиімділігін көру үшін 1-лис-
тингтегі мысал программасын орындап көріңіз.  

 
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

try { 
 
    // some code ... 
 
} 
catch (runtime_error& e) { 
    // catch all runtime errors
    cerr << e.what() << endl; 
} 
catch (logic_error& e) { 
    // catch all logic errors 
    cerr << e.what() << endl; 
} 
catch (exception& e) { 
    // catch all the rest of the 
exceptions 
    cerr << e.what() << endl; 
} 

7.4-листинг 
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Программалаушы ерекшеліктің стандартты кластарының 
бірінен мұралаған ерекшеліктің меншікті кластарын анық- 
тай отырып, ерекшеліктің стандартты иерархиясын кеңейте 
алады. 

 

: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

class DivideByZeroException : public logic_error { 
 
public: 
    DivideByZeroException(const string& what_arg ) 
throw() 
            : logic_error ("divide by zero: " + 
what_arg) {}} 
; 

 

7.5-листинг 

 
Ерекшеліктің стандартты иерархиясын кеңейтетін ерекше-

ліктің қолданушы класын құра отырып, программалық жабдық-
тамаларды өңдеу көзқарасымен алсақ, онда бұл жақсы тәжірибе 
болар еді. Ерекшеліктер бірдей интерфейсті қолданатын бол-
ғандықтан бұл программалаушыға қолданушы арқылы анықтал-
ған ерекшелікті және стандартты ерекшелікті дәл сондай  тәсіл-
мен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Қолданушы арқылы анық-
талған ерекшеліктер класы программаның қалып-күйі туралы 
ақпараттарды сақтау үшін арнайы программаланғандықтан тиім-
ді болады.   

Ерекшелік спецификациясы функцияны беретін ерекшелік 
типтеріне кепілдік береді. С++ тілінде функция бір немесе бір-
неше анықталған ерекшеліктерді, ерекшеліктің барлық типтерін 
немесе бірде бір ерекшелікті босататынын анықтай аламыз. 
Келесі тізім ерекшелік спецификациясының әртүрлі қолданылу 
түрлерін бейнелейді.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 

// Some function declarations 
void f() throw();   // throws no exceptions 
void g() throw(out_of_range);  // throws one 
void h() throw(out_of_range, bad_alloc); // throws two
void i();  // can throw any exception (the default) 

 
7.6-листинг 
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Аралық өңдеуді қолдану. 
Ерекшелікті аралық өңдеушілер ерекшеліктерді алатын, 

кейбір ресурстарды босататын және ерекшелікті қайта босататын 
өңдеушілер болып табылады. Ерекшелікті аралық өңдеушілер 
бөлген жадының барлығы, тіпті программа өңдеушіге ерекше-
лікті басқаруды жіберген жағдайда да босатылуы тиіс екеніне 
кепілдік беру үшін  қолданылады.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <stdexcept> 
 
using namespace std; 
 
void method_two() { 
    throw out_of_range("out of range"); 
} 
 
void method_one() { 
    int *array = new int[100]; 
    method_two(); 
    delete [] array; 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    try { 
        method_one(); 
        return EXIT_SUCCESS; 
    } 
    catch (exception& e) { 
        cerr << e.what() << endl; 
    } 
    catch (...) { 
        cerr << "Unknown exception!" << endl; 
    } 
 
    return EXIT_FAILURE; 
} 

7.7-листинг 

 
Жоғарыда аталған тізім жадыны айқын басқару ерекшелік-

терін өңдеу қиындығын бейнелейді. Бұл тізімдер жадыда бүтін 
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мәнді массивті бөлетін method_one функциясын енгізеді. 
method_one массивті босатпас бұрын  method_two функциясын 
шақырады. method_two функциясы бірден ерекшелікті береді. 
Сол кезде басқару сәйкесінше ең жақын  catch блогына көшеді. 
Бұл catch блогы  main функциясында болады. Басқаруды қайда 
блогына беру method_one-да delete [] операторының орындалуын 
өткізеді. Бұл жадының жұмысын тоқтатады.   

Ерекшелікті аралық өңдеуші 7.1-листингте көрсетілген 
жадының жұмысын реттеуі мүмкін. Мұндай өңдеушіні беру кез 
келген method_two арқылы берілген ерекшелікті табуы қажет. 
7.8-листингте осындай өңдеушілер көрсетілген.  

  
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <stdexcept> 
 
using namespace std; 
 
void method_two() { 
    throw out_of_range("out of range"); 
} 
 
void method_one() { 
 
    int *array = new int[100]; 
 
    try { 
        method_two(); 
        delete [] array; 
    } 
    catch (...) { 
        delete [] array; 
        throw; // rethrow exception 
    } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    try { 
        method_one(); 
        return EXIT_SUCCESS; 
    } 
    catch (exception& e) { 
        cerr << e.what() << endl; 
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33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 

    } 
    catch (...) { 
        cerr << "Unknown exception!" << endl;
    } 
 
    return EXIT_FAILURE; 

} 

 
7.8-листинг 

 
7.8-листингтен байқайтынымыз,  throw операторын қолдану 

арқылы генерацияланады. 
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8-дәріс  
 
СЫЗЫҚТЫ ҚҰРЫЛЫМДАР,  
STL ЖӘНЕ БАЗАЛЫҚ КОНТЕЙНЕРЛЕР 
 
 
 
С программалау тілінің стиліндегі қатарлар 
C-style strings  механизмін қарастырайық. C-style қауіпсіз де, 

string class-та қолданылатындай қарапайым да болып табыл-
майды. Ол С++ тілінде кездесетін болғандықтан оны қарасты-
рамыз.  

С тілінде сhаr типті массивтер символдық қатарлардан тұ-
рады. С++ тілінде бұл механизм C-style strings деп аталады. 
Төменде  C-style strings-тің "apple" сөзінің жеке символдарының 
қалай жазылғаны көрсетілген. 

 

 
 

8.1-сурет 
 
Оның басты ерекшелігі массив соңында C-style strings-тің 

аяқталғанын білдіретін арнайы Null character немесе null 
terminator символы бар. Сондықтан C-style strings жадыдан 
символдық қатарлар санына қосымша бір байт орынды талап 
етеді. Мысалы, "apple" сөзіндегі бес әріпті сақтау үшін C-style 
strings 6-ұяшықты қолданады, бір ұяшық нөлдік символды сақтау 
үшін қолданылады.  

Осы курстың соңына дейін біз стандартты string класын 
қолданамыз. C-style strings-ді string объектісіне көшіру string кла-
сының конструкторы арқылы жүзеге асырылады. 1-листинг 
осындай конструкторды бейнелейді.  
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 

int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    string s1(argv[0]);  // convert from char* 
 
    char apple[] = "apple"; 
    string s2(apple);    // convert from char[]
 
    cout << s1 << endl; 
    cout << s2 << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
8.1-листинг 

 
String класының қосымша операциялары   
String класы символдар қатарының кеңейтілген қолданысын 

қамтамасыз етеді. String класы қатарлармен жұмыс істеуге қа-
жетті күрделі деңгейлі функциялар жиынтығымен жұмыс істеуге 
мүмкіндік береді.   

‒ erase -string символдар тізбегін жояды;  
‒ find-string-ті басқа string негіздейді; 
‒ substr- string-ті басқа string-тің бөлігі ретінде қайта- 

рады; 
‒ Replace қатардағы символдарды өзге қатардың символы-

мен алмастырады; 
‒ insert   бір string-ті басқа string-ке қояды. 
Төменде жоғарыда аталған функция мүшелерінің тізімі көр-

сетілген. 
  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 

string s1("Demonstrating all the advanced");
string s2("string functions!!!"); 
 
// erase the exclamation marks 
s2.erase(16, 3); 
 
// replace 'all the' with 'some' 
s1.replace(14, 7, "some"); 
 
// insert a space at the beginning of s2 
s2.insert(0, " "); 
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13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

// extract everything after "some" from s1 
int index = s1.find("some"); 
string s3 = s1.substr(index); 
 
cout << s1 << s2 << endl << s3 << endl; 

 
8.2-листинг 

 
Standard Template Library-ге кіріспе  
Стандартты С++ тілі көптеген кітапханадан, соның ішінде 

Standard Template Library (STL) тұрады. STL программалаудың 
жалпыланған есептерін орындауға арналған жалпы компонент-
термен жабдықтайды. Бұл компоненттер өзінің икемділігімен, 
тиімділігімен және теориялық негізделгендігімен сипатталады. 
Кітапхана негізгі үш абстракциядан тұрады.      

– контейнерлер;  
– итераторлар;  
– алгоритмдер.  
Контейнерлер strings, vectors, lists, sets, stacks, және т.б. тұра-

ды. Контейнерлер тәуелсіз кластар жиыны ретінде ұйымдасты-
рылған. STL контейнердегі барлық кластар кластардың шаблон-
дары болып табылады және кез келген типтегі items-ті орната 
алады. Бірақ жеке кластардың қолданушы интерфейсінде кон-
тейнерлер аз болады.  Оның орнына көптеген есептерді шығаруға 
мүмкіндік беретін үлкен және жақсы ұйымдастырылған STL 
алгоритмдер коллекциясы бар. Мысалы, контейнерлердің барлық 
түрімен жұмыс істейтін remove() әмбебап функциясы бар. STL 
концепциясының тағы ерекшелігі итератор алгоритмдері мен 
контейнерлер арасында байланыспен қамтамасыз етеді. Контей-
нерлердің басқа кітапханалардан айырмашылығы алгоритмдік 
абстракцияларда жинақталады. STL компоненттерінің тиімділігі 
дәстүрлі С++ тілінің кодтары арқылы құрылған компоненттер 
концентрациясына тең болады. 

С++ тілінде жұмыс істейтін программалаушының STL жақсы 
меңгеруі тиіс және бір себеп,  STL теориялық негіздерден тұрады 
және қолданушы анықтаған деректер құрылымы мен алгоритм-
дерді жүзеге асыруға бағыттауыш ретінде қолданылуы мүмкін 
концептуалды біліммен қамтамасыз етеді. STL-де құрылатын 
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идеялар көп жағдайда басқа мақсатта қолданылуы мүмкін. 
Мысалы, кейбір кластарда сақталған элементтерге колжетімді 
болу үшін  итераторларды қолдану дәстүрлі әдістерге қарағанда 
тиімді шешім болып келеді. 

Ақпараттарды итератор арқылы алып, алгоритмдерді құру 
көп жағдайда оны икемді етеді және кодтарды жөндеу барысында 
тиімді болып келеді: итеративті тәсіл алгоритмдерді сипаттауыш 
ерекшеліктерін көруге мүмкіндік береді.    

 
Контейнерлер 
Стандартты контейнерлер атаулары сәйкесінше контей- 

нерлердің типтерімен берілген келесі файлдар арқылы қолже-
тімді. 

  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 

#include <string>       // strings 
#include <vector>       // arrays 
#include <list>         // cyclic doubly linked lists
#include <deque>        // hybrid list/array 
#include <queue>        // queue 
#include <stack>        // stack 
#include <bitset>       // bit-vectors 
#include <set>          // general sets 
#include <map>          // associative arrays  

8.3-листинг 
 

Сандық есептеулер келесі түрде орындалады. 
 
: 
2: 
3: 
4: 

#include <complex>      // complex numbers 
#include <valarray>     // numerical arrays 
#include <numeric>     // numerical algorithms
#include <cmath>        // math functions  

 
8.4-листинг 

 
Өкінішке орай, қазіргі уақытта С++ тілінің барлығында  

STL толығымен орнатылмаған, мысалы, заманауи қолданыс-
тағы С++ тілінде  болмауы мүмкін. Бір жағынан, STL орын-
далатын кейбір амалдар төмендегідей кеңейтілімдерде қосыл-
ған.   
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: 
2: 
3 
: 

#include <hash_set>     // hash set
#include <hash_map>     // hash map
#include <slist>        // singly 

linked list  

8.5-листинг 
 

Олар стандартты кітапхана бөлігі болып табылмайды және 
оларды қолдану барысында абай болған жөн.  

 

Итераторлар 
Итераторлар STL-дегі алгоритмдер мен контейнерлер ара-

сындағы жалғыз интерфейс болып табылады.  Итераторлар С++ 
тіліндегі нұсқауыштарға ұқсас болып келеді. Мысалы, төменде 
келтірілген стандартты идиомалар контейнер құрамына кіреді 
және оның элементтерін жазады.   

 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

string A = "This is a string"; 
 
string::iterator it;   // create iterator 
for (it = A.begin(); it != A.end(); ++it) { 
    cout << *it << endl; 
} 

8.6-листинг 
 

Мұндағы it А контейнерінің итераторы болып табылады. 
A.begin() және A.end() функция – мүшелері А бірінші элементінің 
алғашқы нұсқауыштары, ал қалғандары "one-past-the-end" нұс-
қауыштары, яғни егер контейнерге соңғы элемент енгізілген бол-
са, онда осы элементтің гипотикалық позициясы болатынына 
назар аударыңыз.    

Итераторлар соңғы контейнерлердегі кейбір пунктерге қол-
жетімді болу үшін қолданылады.  

Олар, сонымен қатар  пунктер блогына қолжетімділік мүм-
кіндігін береді: біз кез келген уақытта итератор қадамдарының 
көмегімен қандай да бір бастапқы шамадан соңғы шамаға өте 
аламыз.  

 

1: 
2: 
3: 

for (it = A.begin(); it != A.begin() + 10; ++it) {
    cout << *it << endl; 
} 

8.7-листинг 
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Көптеген амалдар жекелеген элементтер және оның диапазон-
дары үшін қандай да бір мағынаны береді, сондықтан мұндай амал-
дарды орындау үшін итераторларды қолдану тиімді болып келеді. 

 
Алгоритмдер 
Алгоритмдердің жалпыланған жиыны STL ядросы болып 

табылады. STL итераторлары контейнерлер мен алгоритмдер 
арасындағы өзара байланыс формасы болғандықтан, алгоритм-
дер бос функция ретінде құрылған. Функция – мүшесінің орнына 
бос функцияларды қолдану олардың сандарын қысқартуға тиімді 
болып келеді. Кейбір ерекше жағдайларда итераторлар тиімділік 
параметрі бойынша қажетті ақпараттарды бермейтіндіктен, 
функция мүшелерді қолдануға болмайды. 

String контейнерлері үшін replace және reverse функцияларын 
оқыған жөн. Replace функциясы барлық енгізілген элементтерді 
басқа шамамен алмастырады. Төменде қатардағы символдардың 
барлығы дефиспен алмастырылған. Reverse функциясы контейнер-
дің бір бөлігін өзгертеді. Төменде тізімде бүкіл қатарды өзгертеді. 

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 

#include <string> 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <algorithm> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    string s = "This is a test"; 
    cout << s << endl; 
 
    // replace spaces with hyphens 
    replace(s.begin(), s.end(), ' ', '-');
    cout << s << endl; 
 
    // reverse the string 
    reverse(s.begin(), s.end()); 
    cout << s << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

8.8-листинг 
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STL vector Container-ін қолдану 
Vector класы массивтерді қауіпсіз және көпфункционалды 

альтернативпен жабдықтайды. Массив секілді вектор – бұл бір-
дей деректер типінен тұратын объектілердің тізбегі. STL контей-
нері секілді vector класы жалпыланған программалауда қолданы-
лады.  Массивтерді қолдану қауіпті болуы мүмкін. Ал векторлар 
жоғары деңгейлі есептерді шығаруға мүмкіндік беретін функция 
мүшесі болғандықтан осы массивтердің қауіпсіз альтернативі 
болып келеді.  

  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 

#include <string> 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <vector> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    vector<int> v1; 
    vector<double> v2; 
    vector<bool> v3; 
    vector<string> v4; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

8.9-листинг 

 
8.9-листинг vector класының объектілер деклорациясын 

көрсетеді. Vector типті объектілерді қолдану үшін вектор класын 
анықтайтын кітапхананы қосуымыз керектігіне назар аударыңыз. 
Бұл 4-жолда көрсетілген.  

Біз векторды вектор объектісінің ішінде жариялай аламыз. 
Бұл матрица секілді екіөлшемді деректер қорында көрсетілген. 
8.10-листингте вектор ішінде хабарлау көрсетілген.   

   
1: vector<vector<int> > matrix;

 
8.10-листинг 
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Vector класы программалаушы вектордың алғашқы өлшемі 
мен элементтерді бастапқы мәнін беру үшін қолдана алатын 
конструкторлар жиынынан тұрады. 8.11-листинг осының мысалы 
болып табылады.   

  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 

#include <string> 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <vector> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    vector<int> v1;       // initially empty 
    vector<int> v2(5);    // 5 elements, initialized to 0
    vector<int> v3(10, 1);// 10 elements, initialized to 1
    vector<int> v4(v3);   // v4 is a copy of v3 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 

8.11-листинг 
 

Векторда сақталған элементтерге әртүрлі тәсілмен қол 
жеткізуге болады. Бірінші vector класында overloads operator[] 
операторы бар. Ол массивке қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 
Шекараларын тексеруді талап етпейді. Массивтің алғашқы және 
соңғы элементтеріне қол жеткізудің бірнеше тәсілдері бар. Олар 
8.12-листингте көрсетілген.  

 

1:
2:
3:
4:
5: 

vector<int> v(10); 
 
v[1] = 2; 
v.at(2) = 45; 
v.front() = v.back();

 
8.12-листинг 

 
push back әдісі деректер элементтерін вектордың соңына 

енгізеді. Бұл әдіс жаңа элемент енгізу үшін вектордың өлшемін 
автоматты түрде өзгертеді. pop_back әдісі кері есептерді шыға- 
рады. Бұл функция вектордың өлшемін 1-ге кемітіп, оның соңғы 
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элементін өшіреді.  Егер вектор нөлдік элементтерден тұрса, онда 
еmpty функциясы true мәнін береді, кері жағдайда false мәнін 
береді.  

 
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

// An initially empty vector 
vector<int> v; 
 
// push elements in 
for (int i = 0; i < 5; i++) { 
    v.push_back(i); 
    cout << "Size: " << v.size() << endl;
} 
 
// pop elements off 
for (int j = 0; j < 5; j++) { 
    v.pop_back(); 
    cout << "Size: " << v.size() << endl;
} 
 
cout << endl << v.empty() << endl; 

 
8.13-листинг 

 
STL контейнер ретіндегі вектор  
Программалау барысында бір векторды немесе векторлар 

жиынтығын қолдану жиі талап етіледі. Vector класы жиі қолда-
нылатын STL контейнерлерінің бірі болып табылады. STL кон-
тейнері ретінде vector класы итератор арқылы оның элемент-
теріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 

vector<int> v; 
 
for (int i = 0; i < 10; i++) { 
    v.push_back(i); 
} 
 
// Iterate though elements 
vector<int>::iterator it; 
for (it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
    cout << *it << endl; 
} 

 
8.14-листинг 
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8.15-листингте векторда сақталған элементтерді көру үшін 
итератордың қолданылуы көрсетілген. Цикл вектордың мазмұ-
нын стандартты шығым ағынына шығарады. Vector класы begin 
және end функция мүшесін қолданады. Begin функциясы итера-
торды вектордың алғашқы элементіне айналдырады, ал end функ-
циясы итераторды вектордың соңғы элементінің шегіне қайтара-
ды. 8.15-листингте циклде begin функциясы арқылы қайтарылған 
it итератор үшін меншіктеледі. Циклдің әрбір итерациясы сайын 
it айналады. Бұл векторды қарайды. Қарау тек итератор end мә-
ніне тең болғанда ғана тоқтайды.  

 
1: 
2: 

ostream_iterator<int> out(cout, "\n"); 
copy(v.begin(), v.end(), out); 

 
8.15-листинг 

 
copy STL функциясы элементтер тізбегінің көшірмесін құ-

райды. Итераторды бірінші және екінші параметрлері тізбекті 
шектейді, ал үшінші параметр көшірілетін тізбектің қайда екенін 
анықтайды. 

Егер вектор элементтерін кері бағытта шығарғымыз келсе, 
онда итераторды қайта қосу қажет. Келесі листинг rbegin және 
rend функцияларын begin және end функцияларының орнына 
қолданады. rbegin және rend функциялары итераторға соңғы 
элементті және сәйкесінше бірінші элементтің алдындағы  
1 позицияны қайтарады.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 

vector<int> v; 
 
for (int i = 0; i < 10; i++) { 
    v.push_back(i); 
} 
 
ostream_iterator<int> out(cout, "\n"); 
copy(v.rbegin(), v.rend(), out); 

     
8.16-листинг 

 

Vector класы вектордың кез келген нүктесіндегі элементтерді 
өшіруге және қосуға мүмкіндік береді. insert және erase функция- 
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лары вектор итераторларын параметр ретінде қабылдайды. Бұл 
итераторлар элементтерді қосуды немесе өшіруді нұсқайды.  

  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 

// A vector with 10 elements 
vector<int> v(10); 
 
// Insert an element at the beginning 
v.insert(v.begin(), 50); 
cout << v[0] << endl; 
cout << v.size() << endl; 
 
// Erase the last five elements 
vector<int>::iterator it = v.end() - 5;
v.erase(it, v.end()); 
cout << v.size() << endl; 

 
8.17-листинг 

 
insert және erase функцияларының мүмкіндіктерін бағалау 

үшін бұл функциялардың атқаратын қызметін талдайық. 8.2-су-
реттегі векторға және орындалатын амалға назар аударайық, 
insert функциясы элементті вектордың бірінші позициясына  
(5 шамасымен) қояды.  

 

 
 

8.2-сурет 
 
Өлшем және сыйымдылық – вектордың екі әртүрлі қасиеті. 

Вектордың өлшемі – бұл үш элемент. 8.5-суретте осы векторға 
жаңа элементтің қосындысы бейнеленген. Жадыда резервтелген 
орындар саны және өлшемі потенциал деп аталады. Вектордың 
сыйымдылығы 7-ге тең. Сыйымдылықтың оның өлшемінен 
артық болуы  insert немесе push_back амалдары секілді процесті 
жадыдан қосымша орын бөлмей-ақ өшіруге мүмкіндік береді. 
Жадыдан орын бөлу тек резервтелген ұяшықтар толығымен 
пайдаланылған жағдайда ғана орындалады.   

Бірінші элементті жаңа ұяшыққа нұсқайтын болсақ, онда  
insert функциясы жаңа элементке орын босату үшін ұяшықтағы 
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элементтерді оңға жылжыту үшін көшіреді. 8.3-сурет осы амал-
дың орындалуын көрсетеді.     

 

 
 

8.3-сурет 
 
8.3-сурет функцияларды көшіріп, оң жақтан 1 орын босат-

қаннан кейінгі вектордың күйін бейнелейді.    
 

 
 

8.4-сурет 
 
Шамасы 5-ке тең жаңа элемент содан соң бос ұяшыққа 

көшіріледі.  
 

 
 

8.5-сурет 
 
Өшіру функциясы осыған ұқсас орындалады. Вектордың ал-

ғашқы элементін өшіру үшін қалған элементтерді сол жаққа кө-
шіру қажет. Егер вектор элементтерінің саны көп болса, онда кө-
шіру болады.  

  
STL deque Container қолдану 
Deque типті объект элементтердің сызықты тізбегін сақтай 

және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ете алады. Осыған орай, 
deque векторға ұқсас болып келеді.  

 
 1: 
 2: 
 3: 

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <vector> 



80 

 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 

#include <deque> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    vector<int> v(10, 1); 
    deque<int> d(10, 1); 
 
    v[9] = 2; 
    d[9] = 2; 
 
    cout << v.front() << " " << v.back() << endl;
    cout << d.front() << " " << d.back() << endl;
 
    v.push_back(3); 
    d.push_back(3); 
 
    v.pop_back(); 
    d.pop_back(); 
 
    cout << v.size() << endl; 
    cout << d.size() << endl; 
 
    ostream_iterator<int> out(cout, " "); 
    copy(v.begin(), v.end(), out); 
    copy(d.begin(), d.end(), out); 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
8.18-листинг 

 
Жоғарыдағы тізімнен біз екі клас та бірдей конструкторға ие 

екенін, қолжетімділік элементі, әдістерді енгізе және өшіре ала-
тынын және сүйемел итераторы екенін көре аламыз. Қос жақты 
кезектер мен векторлар әртүрлі, бірақ сәйкесінше құрылымның 
алдыңғы бөлігінің элементтерін енгізе және өшіре алады. Vector 
класында вектор соңына элементтерді енгізу және өшіру 
push_back және pop_back функциясының көмегімен орындалады. 
Сондықтан векторларда push_front және pop_front әдістері 
болмайды. Оның орнына программалаушы insert және erase 
класының  vector функция мүшесін қолдануы тиіс.  
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 

deque<int> d(10);  // 10 elements, initialized to 0
 
d.push_front(2); 
cout << d.front() << endl; // Outputs "2" 
 
d.pop_front(); 
cout << d.front() << endl; // Outputs "0" 

 
8.19-листинг 

 
Қандай да бір қасиетке ие элементтердің санын есептеуді 

count және count_if функцияларының көмегімен жасауға болады. 
Келесі листинг count және count_if функцияларының deque-де 
қалай қолданылатынын бейнелейді.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 

// a predicate 
bool is_odd(int i) { 
    return ((i % 2) == 1); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    deque<int> numbers; 
    for (int i = 0; i < 20; i++) { 
        numbers.push_back(i); 
    } 
 
    cout << count(numbers.begin(), numbers.end(), 10) 
<< endl; 
    cout << count_if(numbers.begin(), numbers.end(), 
is_odd) 
    << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
8.20-листинг 

 
Жүзеге асыру  
deque және vector кластары орындалуына қарай ерекше-

ленеді. Vector класы қауіпсіз және көпфункционалды интер-
фейстпен жабдықтай отырып массивті қысқартады. Элемент-
терді алдыңғы жағынан немесе соңынан өшіру немесе енгізу 
үшін deque қолданылады.  
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8.6-сурет 
 
8.6-суретте элементтердің векторда қалай сақталатыны 

көрсетілген. Бұл суретте боялған шаршылар вектор элементтерін 
бейнелейді және боялмаған шаршылар қорғалған жадыларды 
бейнелейді.  Сонымен, вектор үш элементтен және төрт қорғал-
ған ұяшықтан тұрады.  

 

 
 

8.7-сурет 
 
Deque-де жадының резервтелген ұяшықтар массивтің алды-

нан да соңынан да кездеседі. Суретте векторлар мен қос бетті 
кезек арасындағы айырмашылық бейнеленген. Резервтелген жа-
ды құрылымның алдынан және соңынан элементтерді тиімді өші-
руге және енгізуге мүмкіндік береді.   

 
  



83 

 
 
 

9-дәріс  
 

БАЙЛАНЫСҚАН ТІЗІМДЕР, TEMPLATE LIST CLASS,  
STL LIST CONTAINER-ДІ ОРЫНДАУ 
 
 
 
Байланысқан тізімдер 
Байланысқан тізімдер – элементтердің сызықты тізбегі. 

Байланысқан тізімдер мен операцияларды қолданып элементтер 
тізімін құруға, басқаруға болады. Векторлар да элементтер тізімі 
болып келеді. Векторлар мен байланысқан тізімдер арасында 
ұқсастық көп болып келеді. Мысалы, векторлар мен байланысқан 
тізімдер деректер құрылымы элементтерді өшіру және енгізу 
қызметтерін атқарады.   

Бірақ  амалдарды орындау тиімділігі әртүрлі болып келеді. 
Мысалы, алғашқы элементті өшіру амалы векторға қарағанда 
байланысқан элементтерде тиімді орындалады. Бірақ кездейсоқ 
элементтерге қолжетімділік векторларда тиімді болып келеді. 
Тиімділіктің айырмашылықтары деректер құрылымының жады-
да сақталуына тікелей байланысты болады. Векторлар үзіліссіз 
орналасады, ал байланысқан элементтер кездейсоқ орналасады.   

  

 
9.1-сурет. Векторлардың жадыда орналасуы 

 
Байланысқан тізімдер элементтерді жадыда бірнеше аралас-

паған бөліктерде сақтайды. Яғни бұл араласқан элементтер жа-
дыда кездейсоқ сақталатынын көрсетеді.  

 

 
9.2-сурет. Байланысқан тізімдердің жадыда орналасуы 
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Егер әрбір элемент келесі элементке сілтеме жасайтын болса, 
онда бірнеше араласпаған жады ұяшықтарында элементтерді 
сақтауға болады. 9.2-суретте элементтер арасындағы сілтеме нұс-
қауышқа байланысты жүзеге асырылады. Байланысқан тізімдер 
шамасы 1-ге тең элементтен басталады. Бұл элемент келесі  
2-элементке сілтеме жасайды, ал ол сәйкесінше 3-элементке сіл-
теме жасайды.  Сілтемелерді "linked list" атауын беретін "link" 
деп белгілейді. Ескеретін жайт, жады тізімдегі әрбір элементке 
сілтемені қосымша сақтауы тиіс. Осы векторлар мен байла-
нысқан тізімдер арасындағы негізгі айырмашылық болып табы-
лады. 

Бір-бірімен араласпаған бөліктерден тұратын элементтерді 
жадыда сақтау кейбір амалдардың тиімділігіне әсер етеді. Бір-
бірімен араласпаған бөліктерден тұратын элементтерді жадыда 
сақтаудың өзіндік артықшылығы мен кемшіліктері болады. Бай-
ланысқан тізімдердің бір артықшылығы элементтерді сілтеме-
лерін өзгерту арқылы өшіріп енгізе алады. Мысалы, 9.2-суреттегі 
екінші элементті оңай өшіре аламыз. Ол үшін бір элемент үш 
элементіне нұсқайтын сілтемені жаңғыртамыз. Егер екі элементі 
динамикалық (using new) ерекшеленген болса, онда біз ол жады-
ны босатуымыз керек.      

 

 
 

9.3-сурет 
 
Байланысқан элементтер  
Жоғарыда айтқанымыздай, байланысқан элементтер үшін 

элементтердің деректерін жадыда сақтау жеткіліксіз. Әрбір эле-
мент келесі элементтің жадыда қай жерде орналасқанын нұсқауы 
тиіс.    

 

 
 

9.4-сурет 
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Суреттен көріп тұрғанымыздай, тізім 5 элементтен тұрады. 
Бір элементтің деректері келесі элементпен нұсқауыштар арқылы 
байланысады.  Сонымен қатар  соңғы элементпен байланысқан 
нұсқауыш нөлдік нұсқауышта орнатылады. Бұл – тізімдегі соңғы 
элементті білдіретін стандартты әдіс.  

Байланысқан тізімдегі түйін ақпараттарды тізім түрінде 
көрсету үшін бір элементтің деректерін сақтайды. 4-суретте түйін 
тізімдегі келесі элементтің нұсқауышынан тұрады. Мұндай құ-
рылым әрбір түйінде тек бір сілтемеден тұрғандықтан, singly-
linked list  деп аталады.     

Кез келген бағытта тізімдерді айналуды жеңілдету үшін әр-
бір түйінге қосымша нұсқауыш қосуға болады.   

 

 
 

9.5-сурет 
 
5-суретте әрбір түйінге бір нұсқауыш қосылған. Бұл қосыл-

ған жаңа нұсқауыш алдыңғы тізімдегі түйінге сілтеме жасайды. 
Мұндай тізімдерді байланыстыру типі doubly-linked list деп ата-
лады. Doubly-linked list тізім бойынша алға және артқа қозғалуға 
мүмкіндік береді.     

 
Template List Class 
Байланысқан тізімдер кластарды жүзеге асыру кодын құра-

мыз. Байланысқан тізімдерде LinkedList деп аталатын құрылған 
класс тізімді тікелей аралап шығуы тиіс деп тұжырымдайық. 
Сондықтан біз оны singly-linked list ретінде жүзеге асыруымыз 
керек. Сонымен қатар біз LinkedList класы элементтерді тізімнің 
соңына немесе алдыңғы бөлігінен өшіру және енгізу амалдарын 
орындауы тиіс деп тұжырымдайық. Кластың мүмкіндіктерін 
кеңейте отырып, класқа integers, floats, strings және өзге де дерек-
тер типін сақтауға мүмкіндік береміз. Сондықтан ол шаблонды 
класс болуы тиіс.  

С++ тілінде жазылған төмендегі программа жоғарыда атал-
ған ерекшеліктердің барлығын орындайды.  
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 

template <typename T> 
class LinkedList { 
 
public: 
    LinkedList();   // Default constructor 
    LinkedList(const LinkedList <T>& src);  // Copy 
constructor 
    ~LinkedList();  // Destructor 
 
    T& front();  // Element access for front of list 
    T& back();   // Element access for back of list 
    int size();  // count of elements in list 
    bool empty(); // Size > 0 
 
  void push_front(const T&);//Insert element at beginning
    void push_back(const T&);   // Insert element at end 
    void pop_front();  // Remove element from beginning 
    void pop_back();  // Remove element from end 
    void dump();  // Output contents of list 
}; 

 

9.1-листинг 
 

Node ұсынысы 
Кластарды функция  мүшелерімен орындау коды бар болған 

жағдайда байланысқан тізімде түйіндер қалай бейнеленетінін 
көрсетеміз. Түйін байланысқан тізімдер құрылымын қолдау үшін 
қажетті элементтер деректерін және ақпараттарды сақтауы тиіс.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 

template <typename T> 
class LinkedList { 
 
private: 
    class Node { 
        T data; 
        Node* next; 
    }; 
 
public: 
    // rest of public members ...

 

9.2-листинг.  Class Node 
 

Жоғарыда аталған класс singly-linked list-тегі түйін үшін 
жеткілікті ұсыныс болып табылады. Ол мәліметтерді түйін мен 
нұсқауыштар бойынша келесі түйінге сақтау үшін класс функция  
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мүшеден тұрады. Байланысқан тізімдер класының текстінде 
Node класы бірнеше функциялар арқылы кеңейтілген болуы тиіс. 
Біріншіден, біз берілген кластың элементтерін меншіктейтін кон-
структорды қосамыз. Сонымен қатар Node класы деректерінің 
элементтеріне қолжетімді болатын  LinkedList класының friend 
операторын енгіземіз.  

 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

template <typename T> 
class LinkedList { 
 
private: 
    class Node { 
        friend class LinkedList<T>; 
 
    private: 
        T data; 
        Node* next; 
 
    public: 
       Node(T d, Node* n = NULL) : data(d), next(n) {}}
    ; 

9.3-листинг 
 
9.3-листинг Node класын LinkedList класының шегінде толы-

ғымен анықтайды. Node типті объектілерді қайта-қайта анықта-
мас үшін арнайы осылай жасалған. Бұл листингте Node класын 
анықтау конструкторды қосады және деректер элементтерінің 
private және public айқын операторларын енгізеді. Сонымен қатар 
friend операторы LinkedList класы объектілерінің private элемент-
теріне қол жетімді болады.  

 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

template <typename T> 
class LinkedList { 
 
private: 
    class Node { 
        friend class LinkedList<T>; 
 
    private: 
        T data; 
        Node* next; 
 
    public: 
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18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 

       Node(T d, Node* n = NULL) : data(d), next(n) {}}
    ; 
 
    Node* head;  // Beginning of list 
    Node* tail;  // End of list 
    int count;   // Number of nodes in list 

 
9.4-листинг 

 
Функцияның қарапайым мүшелері 
Енді біз LinkedList класының қарапайым функция мүшелерін 

жүзеге асыра аламыз. 9.5-листинг үнсіздік front, back, size және 
empty функция мүшелері бойыша конструкторларды жүзеге 
асырады. 

 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
41: 
42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
47: 
48: 
49: 
50: 
51: 
52: 
53: 

// Default constructor 
LinkedList(void) : head(NULL), tail(NULL), count(0) 
{} 
 
// Returns a reference to first element 
T& front(void) { 
    assert (head != NULL); 
    return head->data; 
} 
 
// Returns a reference to last element 
T& back(void) { 
    assert (tail != NULL); 
    return tail->data; 
} 
 
// Returns count of elements of list 
int size(void) { 
    return count; 
} 
 
// Returns whether or not list contains any elements
bool empty(void) { 
    return count == 0; 
} 

9.5-листинг 
 

Үнсіздік конструкторы деректердің үш элементін head, tail  
және count меншіктеуі тиіс.  Екі нұсқауыш head және tail алдымен 
ешқайда нұсқамайтынын білдіру үшін нөлдік нұсқауыш ретінде 
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жазылған. Count деректерінің элементтері тізімде элементтердің 
жоқтығын білдіру үшін 0 ретінде меншіктеледі. front and back 
функциясының мүшелері сілтемені тізімдегі алғашқы және 
соңғы элементтерге қайтарады. Соңында тізімдегі элементтердің 
өлшемі size  қайтарады, ал empty функция мүшесі тізімде қандай 
да бір элементтердің бар-жоғын көрсетеді. 

 

Inserting and Removing from the Beginning 
Тізімнің басына элементті орнату салыстырмалы түрде тіке-

лей процесс болып табылады. Келесі мәселелерден тұрады:  
1. Node  жаңа объект құру.  
2. Жаңа түйінді тізім басымен байланыстыру.  
3. Жаңа тізімді бейнелеу үшін head нұсқауышын позициялау.  
4. Элементтер санын бірге арттыру.   
Тізім соңына нұсқауышты орнатуымыз қажет болғандықтан, 

бос орынға тізімге элемент енгізгенде ерекше жағдайлар туын-
дауы мүмкін. Мұндай жағдайда біз енгізген элемент тек тізім 
басындағы элемент қана емес, сонымен қатар тізім соңындағы 
элемент те болып табылады. Мұндай жағдайды шекаралық шарт 
деп атайды. Шекаралық шарт нүкте немесе басқаша өңделуі тиіс 
алгоритмдегі жағдай болып табылады. 9.6 және 9.7-суреттер осы 
амалды бейнелейді.  

 

 
9.6-сурет 

 
1-сурет жоғарғы бөлігінде нұсқауышы бар бес байланысқан 

элемент тізімін бейнелейді. 
 

 
 

9.7-сурет 
 

Бұл түйін (9.7-сурет), бір жағынан, тек бір ғана элементтен 
тұрады. Мұндай жағдайда жалғыз элемент тізімнің бастапқы 
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және соңғы элементі болып табылады. Бұл 9.7-суретте көр-
сетілген. 9.6-листинг осы ерекше жағдайды қарастыратын 
push_front әдісін орындайды. 

 
85: 
86: 
87: 
88: 
89: 
90: 
91: 
92: 
93: 
94: 
95: 
96: 
97: 
98: 
99: 

// Insert an element at the beginning 
template <typename T> 
void LinkedList<T>::push_front(T d) { 
 
    Node* new_head = new Node(d, head);
 
    if (this->empty()) { 
        head = new_head; 
        tail = new_head; 
    } 
    else { 
        head = new_head; 
    } 
    count++; 
} 

 
9.6-листинг 

 
push_front әдісіне ұқсас болып келетін pop_front әдісін орын-

дау барысында шекаралық шарттарды ескеру қажет. Бұл әдісте 
ерекше жағдайлар тізімнің өлшемі шекаралық шартқа тең бол-
ғанда кездеседі.  

 
118: 
119: 
120: 
121: 
122: 
123: 
124: 
125: 
126: 
127: 
128: 
129: 
130: 
131: 
132: 
133: 

// Remove an element from the beginning
template <typename T> 
void LinkedList<T>::pop_front(void) { 
 
    assert(head != NULL); 
 
    Node* old_head = head; 
 
    if (this->size() == 1) { 
        head = NULL; 
        tail = NULL; 
    } 
    else { 
        head = head->next; 
    } 
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134: 
135: 
136: 

    delete old_head; 
    count--; 
} 

 
9.7-листинг 

 
pop_front әдісі push_front әдісі орындайтын есепке кері есепті 

шығаруы тиіс. pop_front әдісі түйін объектісіне жады бөлудің 
орнына түйін объектісінің жадысын босатады. Бұл әдіс элемент-
тердің санын бірге қысқартады.  

 
Inserting and Removing from the End 
Тізімге элемент қосу (push_back) амалын орындау қарасты-

рылған амалға (push_front) ұқсас болып келеді. Операцияда қол-
данылатын нұсқауыштар әдістің жалғыз айырмашылығы болып 
табылады. push_back біз түйінді tail нұсқауышымен байла-
ныстыра отырып жаңа элемент қосамыз. 

   
101: 
102: 
103: 
104: 
105: 
106: 
107: 
108: 
109: 
110: 
111: 
112: 
113: 
114: 
115: 
116: 

// Insert an element at the end 
template <typename T> 
void LinkedList<T>::push_back(T d) { 
 
    Node* new_tail = new Node(d, NULL);
 
    if (this->empty()) { 
        head = new_tail; 
    } 
    else { 
        tail->next = new_tail; 
    } 
 
    tail = new_tail; 
    count++; 
} 

 
9.8-листинг 

 

pop_back әдісі бір жағынан біз осы уақытқа дейін қарасты-
рып келген өзге әдістердің ешқайсысына ұқсамайды. Операция-
ның аяқталуы үшін қажетті қадамдар төмендегідей:  

1. Соңғы элементтің нұсқауышы соңғы элементке дейін 
түйінге позицияланады. 
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2. Тізімдегі соңғы түйінге дейін қолданылатын жады боса-
тылады.  

Жоғарыда аталған бірінші қадам қайтадан нұсқауышты 
тізім соңына орнатады, амалдың орындалуына кейбір қиын-
дықтарды енгізеді. Қайта орналастыру соңғы элементке нұс-
қауыш орнатуымызды талап етеді. Әрбір түйінде келесі эле-
ментке тек бір ғана нұсқауыш болғандықтан біз бұл әдісті 
pop_front әдісіндегі элементті өшіру амалы секілді орындай 
алмаймыз. Соңғы элементтің алдындағы түйіндерге нұсқа-
уыштарды алудың жалғыз тәсілі біз бүкіл тізімді бір айналып 
өтуіміз қажет, бұл тәсіл келесі мысалдың 154-156 жолдарында 
көрсетілген.  

 
138: 
139: 
140: 
141: 
142: 
143: 
144: 
145: 
146: 
147: 
148: 
149: 
150: 
151: 
152: 
153: 
154: 
155: 
156: 
157: 
158: 
159: 
160: 
161: 
162: 
163: 
164: 
165: 

// Remove an element from the end 
template <typename T> 
void LinkedList<T>::pop_back(void) { 
 
    assert(tail != NULL); 
 
    Node* old_tail = tail; 
 
    if (this->size() == 1) { 
        head = NULL; 
        tail = NULL; 
    } 
    else { 
 
       // Traverse the list to node just before tail
        Node* current = head; 
        while (current->next != tail) { 
            current = current->next; 
        } 
 
        // Unlink and reposition 
        current->next = NULL; 
        tail = current; 
    } 
 
    delete old_tail; 
    count--; 
} 

 
9.9-листинг 
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Деструктор 
Біздің класқа арналған деструктор біз ерекшелеген кез келген 

жадыны босатуы тиіс. Біз қарапайым деструктордың тиімді орын-
далуы үшін pop_front әдісінің орындалуын күрделендіре аламыз.  

 
76: 
77: 
78: 
79: 
80: 
81: 
82: 
83: 

// Destructor 
template <typename T> 
LinkedList<T>::~LinkedList(void) {
    while (! this->empty()) { 
        this->pop_front(); 
    } 
} 

9.10-листинг 
 

pop_front әдісі pop_back әдісінің орнына кездейсоқ таңдалған 
жоқ.  

  
Көшірме конструкторы 
Байланысқан тізімдегі класс жадыны динамикалық бөлетін-

діктен біз көшірме конструкторын құруымыз керек. Бұл тізім-
дердің көшірмесі жасалып жатқанда осы тізімдер туралы дерек-
тердің де көшірмесі жасалып жатқанына кепілдік беруі тиіс. Кері 
жағдайда бір тізім басында екі нұсқауыш болар еді.  

 

: 
64: 
65: 
66: 
67: 
68: 
69: 
70: 
71: 
72: 
73: 

// Copy constructor 
template <typename T> 
LinkedList<T>::LinkedList(const LinkedList<T>& src) :
count(0), head(NULL), tail(NULL) { 
    Node* current = src.head; 
    while (current != NULL) { 
        this->push_back(current->data); 
        current = current->next; 
   } 
 
} 

9.11-листинг 
 

Тізімнің құрамын бейнелеу 
LinkedList класы үшін құрылған соңғы мүше функциясы 

print_list әдісі болып табылады. Бұл әдіс тізімнің құрамын эк-
ранға шығарады.  
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167: 
168: 
169: 
170: 
171: 
172: 
173: 
174: 
175: 
176: 
177: 
178: 
179: 
180: 
181: 
182: 
183: 
184: 
185: 

// Display the contents of the list 
template <typename T> 
void LinkedList<T>::dump(void) { 
 
    cout << "("; 
 
    Node* current = head; 
 
    if (current != NULL) { 
 
        while (current->next != NULL) { 
            cout << current->data << ", ";
            current = current->next; 
        } 
        cout << current->data; 
    } 
 
    cout << ")" << endl; 
} 

9.12-листинг 
 
Using the STL list Container 
List контейнері STL байланысқан тізімнің класы болып 

табылады. Class list контейнері тізімнің алдыңғы және соңғы 
бөліктеріне элементтерді қосуды және өшіруді қамтамасыз етеді. 
Class list-те push_front, pop_front, push_back және pop_back мүше-
лерінің функциясы осы амалдарды орындайды. Class list, соны-
мен қатар әдістің алғашқы және соңғы бөліктері арқылы дерек-
тердің алғашқы және соңғы элементтеріне қолжетімді болады. 
LinkedList класы секілді size әдісі тізімдегі элементтердің санын 
қайтарады.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 

#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cstdlib> 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    list<int> l1; 
    l1.push_front(10); 
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12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 

    cout << l1.size() << endl; // count of 1 
 
    list<string> l2(10); 
    cout << l2.size() << endl; // count of 10 
 
    list<double> l3(1, 2.3); // initial value of 2.3
    cout << l3.back() << endl; 
    l3.pop_back(); 
    cout << l3.empty() << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
9.13-листинг 

 
Үнсіздік бойынша STL тізімдер класы конструкторға тізім-

нің бастапқы элементтерінің санын анықтайтын қосымша кон-
структормен қамтамасыз етеді.  

 
Тізім бойынша шолу  
Тізімдегі элементтер бойынша шолу жасау итераторды 

жалпылама қолдану  болып табылады. Iterator цикл конструк-
торын қолданып, тізімдегі барлық элементке шолу жасауға бо-
лады.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 

// Populate 
list<int> l; 
for (int i = 1; i <= 10; i++) { 
    l.push_back(i); 
} 
 
// Traverse 
list<int>::iterator it; 
for (it = l.begin(); it != l.end(); it++) {
    cout << *it << endl; 
} 

 
9.14-листинг 

 
STL тізімі қос бағытты байланысқан тізім болып табылады. 

Бұл тізім тура және керу шолу жасауы тиіс дегенді білдіреді. Кері 
шолу төмендегідей жүргізіледі.  
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 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:
11:
12:
13:
14:

// Populate 
list<int> l; 
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    l.push_back(i); 
} 
 
// Reverse Traverse 
list<int>::iterator it; 
it = l.end(); 
do { 
    --it; 
    cout << *it << endl; 
} 
while (it != l.begin()); 

 
9.15-листинг 

 
9.15-листингте бүкіл тізім керісінше жүргізіледі, бірақ  

бұл тура шолу секілді айқын көрінбейді. Кері шолуды оқу 
ыңғайлы болуы үшін тізімдегі соңғы элементке және бірінші 
элементтің алдындағы позицияға нұсқайтын итераторлар бо-
луы қажет.   

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 

// Populate 
list<int> l; 
for (int i = 1; i <= 10; i++) { 
    l.push_back(i); 
} 
 
// Reverse Traverse 
list<int>::reverse_iterator it; 
for (it = l.rbegin(); it != l.rend(); it++) {
    cout << *it << endl; 
} 

 
9.16-листинг 

 
begin and rend are reverse iterators функциясы арқылы қайта-

рылған итераторлар кері шолу үшін қолданылады. Реверс 
iterators қарапайым iterators секілді басқарылады, сонымен қатар 
олар инкрементті операцияларды керісінше орындайды. Реверс 
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iterator-ы ақырындап көбейе отырып, тізім арқылы кері аралас-
тырады.   

 
Элементтерді қосу және өшіру 
Байланысқан тізімдер тізімдегі элементтердің позиция-

сынан тәуелді элементтерді тиімді қосуды және өшіруді орын-
дайды.  Бұл құрылымдардың сипаттамасынан тікелей тәуелді 
болады. Insert and erase мүшелерінің функциясы STL тізімдер 
класында орындайды. Элементтердің диапазонын нұсқау үшін 
бұл екі функцияда iterators-ты қолданады. Жою функциясы 
элементке нұсқайтын өшіру үшін бір параметрді және эле-
менттер диапазонын нұсқайтын екі параметрді алады. 9.1-лис-
тинг жою функциясының жалғыз параметрін қолдануды бей-
нелейді.  

 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 

// Erase the second element from a list
list<int> l(10); 
list<int>::iterator second = l.begin();
second++; 
l.erase(second); 

 
9.17-листинг.  Using function erase 

 
Енгізу әдісі жою әдісіне ұқсас қолданылады. 18-листинг 

мәні 5-ке тең элементті тізімнің бірінші элементінен кейін 
енгізеді.   

   
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 

// Insert an element after the first element
list<int> l(10); 
list<int>::iterator it = l.begin(); 
it++; 
l.insert(it, 5); 

 
9.18-листинг.  Function insert 

 
Енгізу функциясын  қолдана отырып, біз тізімге элементтер 

тізбегін енгізе аламыз. 9.1-листинг функцияның осындай қолда-
нылуын бейнелейді.  
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1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 

// Insert a range of elements 
list<double> l1(10, 2.14); 
list<double> l2(5, 0.0); 
 
list<double>::iterator it = l1.begin();
it++; 
 
l1.insert(it, l2.begin(), l2.end()); 
cout << l1.size() << endl; 

 
9.19-листинг 
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10-дәріс  
 

FIFO, LIFO, STL STACK ADAPTER-ДІ ҚОЛДАНУ  
 
 
 
Бірінші кірді, бірінші шықты (FIFO). 
Кезектер first-in, first-out сызбасын қолданатын деректердің 

сызықты құрылымы болып табылады. First-in, first-out  кезекте 
енгізілген бірінші элемент  кезектен өшірілетін бірінші элемент 
болып табылатынын білдіреді, яғни элементтер кезек басынан 
өшіріліп кезек соңына енгізіледі.  

Курстың басында біз кітапханадағы кезекті талқылаған  
болатынбыз. Ол тек кезек қана болып табылатын. Адамдар 
кезекке артынан кіріп, кезектен тек кезек басына жетіп билет-
терін сатып алғаннан кейін ғана өшірілетін. Ұшақтар аэропорттар 
ұшуы немесе қонуы үшін өз кезектерін күтеді. Кез келген жерде 
"First Come, First Served" кездесетін болса, онда кезек жұмыс іске 
қосылатынын айтуға болады.      

Программалық жабдықтамаларды өңдеу және информатика-
да кезектің әртүрлі қосымшалары кездеседі. Queue буфер ретінде 
қолданылуы мүмкін. Буфер кейінірек өңделуі тиіс ақпараттарды 
уақытша сақтау орнымен  жабдықтайды. Маршрутизаторлардың 
желілік буфері алдымен маршрутизаторларға шығыс мәлімет-
терді жүзеге асыру үшін мәліметтердің кіріс пакеттерін кезекке 
қояды.  Операциялық жүйелер жоспарлау саясатын жүзеге асыру 
үшін кезектерді қолдануы мүмкін. Ағындық аудио және видео 
интернет арқылы пакеттердің шамалы санын уақыттық шектеуде 
байланыстыру жылдамдығын ескеру үшін кезекке буферлейді.      

 
Queue (кезектер) адаптері   
STL контейнерлер үшін интерфейспен жабдықтайтын адап-

терлерден тұрады. Queue (кезектер) адаптері queue деректер 
құрылымына сәйкес келетін интерфейспен жабдықтайды және 
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deque контейнерінде үнсіздік бойынша негізделеді.  Queue типті 
объект deque типті объектісін қолданғанда интерфейс арқылы 
кезекке тиімді болып қашықталады. 1-листинг queue адаптерлі 
интерфейсін бейнелейді.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 

#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cstdlib> 
#include <queue> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) {
 
    queue<int> q; 
 
    // push and pop 
    q.push(1); 
    q.pop(); 
 
    // front and back 
    q.push(1); 
    q.push(2); 
    cout << q.front() << endl; 
    cout << q.back() << endl; 
 
    // size and empty 
    cout << q.size() << endl; 
    cout << q.empty() << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
10.1-листинг 

 
Queue адаптерлі интерфейстермен жұмыс істейтін алты 

функция мүшелері бар. Push және pop әдістері элементтерді ке-
зекке енгізеді және өшіреді, кезектің басы мен соңында сақтала-
тын деректерге қолжетімділікті қамтамасыз етеді. STL контейне-
ріндегі size әдісі кезекте сақталған элементтер санын қайтарады 
және егер кезек бос болса, онда empty әдісі true болады, кері жағ-
дайда false болады. Жоғарыда келтірілген мысалдың 4-жолында 
queue адаптерін қолдану үшін  <queue> кітапханасы енгізілген.     
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Queue адаптерінің кемшілігі iterators-ты қолдануы болып 
табылады. Тек iterators көмегімен queue адаптері queue-де сақтал-
ған бүкіл элементті аралауы мүмкін. Шын мәнінде queue өзінде 
сақталған алғашқы және соңғы элементтен басқасын жасырады. 
Егер қосымша queue-ні, бірақ сонымен қатар кезекте сақталған 
элементтерге қол жетімділікті талап етсе, онда  орнына deque 
қолданған жөн. 10.1-кестеде queue класының функция мүшелері 
және олардың deque-дегі эквиваленттері бейнеленген.   

    
 10.1-кесте 

 
queue member deque equivalent 

push push_back 

pop pop_front 

front front 

back back 

size size 

empty empty 

 
Соңынан кірді, бірінші шықты  
Стек соңғы енгізілген элементке ғана қолжетімділікпен жаб-

дықтайтын деректердің сызықты құрылымы болып табылады. 
Стекте элементтер тек бір шетінен ғана енгізілуі және жойылуы 
мүмкін, яғни элементтерді енгізу және өшіру саясаты – «Last-in, 
First-оut". Басқаша айтқанда стектен өшірілуі мүмкін келесі 
элемент барлық уақытта стекке соңғы енгізілген элемент болып 
табылады. Біз стекке элементтерді енгізе аламыз, бірақ элемент-
терді өшіру кезінде біз тек соңғы енгізілген элементті ғана өшіре 
аламыз.  

Асханадағы тәрелкелер мен подностар стектің деректер 
құрылымына мысал болып табылады. Подностар стегі қалай 
қолданылатынын қарастырайық. Поднос қажет болған жағдайда 
барлығы оны стектің жоғарғы жағынан бастап алады.  Подносты 
төменгі жағынан алу қауіпті, ол стектегі бүкіл ыдысты бүлдіруі 
мүмкін. Подностарды жинақтағанда олар стектің жоғарғы жа-
ғына орналастырылады. Алдымен бос стекке бірнеше элементті 
қосуды қарастырып көрейік. 1-мәніне тең элементті енгіземіз.  
10.1-сурет осы мысалды бейнелейді.     
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10.1-сурет 
 
Әрі қарай стекке екінші элементті қоямыз. 10.2-сурет стекке 

2 мәніне тең элементті енгізгеннен кейінгі күйін көрсетеді.  
 

 
 

10.2-сурет 
 
Сұр түске боялған элемент стектің жоғарғы жағында орна-

ласқан. Екінші элементті қосу бірінші элементті толығымен жа-
сырады, себебі екінші элемент жойылуы тиіс жалғыз элемент 
болып табылады. Сонымен қатар қолжетімді болатын стектегі 
жалғыз элемент. Бұл – стектің векторлар мен қосбетті кезек-
терден айырмашылығы. Стекте деректер құрылымында сақтал-
ған элементтерге қолжетімділік бар, бірақ олардың мәндеріне 
қолжетімсіз болып келеді. Біз стекті және тек жоғарғы бөлігінде 
ғана тұрған элементтің мәнін көре аламыз.     

 

 
 

10.3-сурет 
 
10.3-сурет үшінші элемент қосылғаннан кейінгі стекті көр-

сетеді. Енгізілген элементтің мәні 3-ке тең. Егер стектен элемент 
өшіру қажет болса, онда стек 9.2-суреттегі бейнеге енеді.  

 
STL stack Adapter-ін қолдану 
STL стек адаптері стек ретінде қолданылатын интерфейспен 

жабдықтайды.  
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  1:
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 

#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cstdlib> 
#include <stack> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) {
 
    stack<int> s; 
 
    // push and pop 
    s.push(1); 
    s.pop(); 
 
    // top 
    s.push(10); 
    s.push(11); 
    cout << s.top() << endl; 
 
    // size and empty 
    cout << s.size() << endl; 
    cout << s.empty() << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
10.2-листинг 

 
Стек адаптері интерфейсімен жұмыс істейтін алты функция  

мүшелер бар.  push and pop  әдістері стектегі сәйкесінше элемент-
терді енгізеді, жояды, top әдісі стектің жоғарғы жағында сақ-
талған ақпараттарға сілтеме жасайды. Queue адаптері секілді size 
әдісі стекте сақталған элементтерді қайтарады және empty әдісі 
true мәнін береді, егер стек бос болса, кері жағдайда false мәнін 
береді.    

Программада STL стек адаптерін қолдану үшін программа-
лаушы <stack> кітапханасын қосуы керек. Бұл 1-листингтің  
4-жолында көрсетілген. 2-листинг стек адаптерінің тәжірибеде 
кездесетін формасын көрсетеді. Бұл тізімдер текстік файлдар 
қатарын кері ретпен экранға  шығарады. Стек бұл мәселені шешу 
үшін деректер құрылымымен қамтамасыз етеді.  
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 

// open file specified by command-line argument 
ifstream inf(argv[1]); 

if ( !inf ) { 
cerr << "cannot open " << filename << "for input"<< endl; 
return EXIT_FAILURE; 

} 

stack<string> s; 
string line; 

// read file line by line 
while (getline(inf, line)) { 
   s.push(line); 

} 

inf.close(); 

// print lines in reverse 
while (!s.empty()) { 
   cout << s.top() << endl; 
   s.pop(); 

} 

10.3-листинг 
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11-дәріс  
 

РЕКУРСИЯ, РЕКУРСИВТІ ФУНКЦИЯЛАР,  
СТЕКТІ ШАҚЫРУ 
 
 
 
Рекурсивті функциялар 
Рекурсивті функция – өзін-өзі шақыра алатын функция. Ре-

курсивті функцияларды қолдану күрделі есептерді шешуге мүм-
кіндік береді. С++ тілі өзге көптеген тілдер секілді рекурсиямен 
жұмыс істейді. 

Өзін-өзі шексіз шақыратын функция құрылмас үшін рекур-
сивті функцияларды абайлап қолдану ұсынылады. Типтік рекур-
сияның псевдокоды келесі түрде болады. 

 

if (simplest case) then 
    solve directly 
else 
    make recursive call to a simpler case 

 

11.1-мысал 
 

Тиімді рекурсияларды құру және қолдану бұл үлкенді кішіге 
бөлу болып табылады. Нәтижесінде проблема рекурсияны қол-
данбай шығаруға мүмкіндік беретіндей қысқарады. Ол base case 
шақырады.   

Факториалды шешу рекурсияны шешудің мысалы болып та-
былады. N санының факториалы N-нен 1-ге дейінгі сандардың 
көбейтіндісіне тең. Мысалы, 5 санының факториалы келесідей 
болады 5 * 4 * 3 * 2 * 1. Ол 120-ға тең. 3 санының факториалы 
келесідей болады 3 * 2 * 1. Ол 6-ға тең. Леп (!) белгісі факториал 
санын береді.   

11.2-мысалда бірнеше бүтін сандардың факториалдарын 
есептеу тәсілдері келтірілген. Нөлдің факториалы ерекше жағдай 
болып табылады, ол барлық уақытта 1-ге тең. 



106 

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 
3! = 3 * 2 * 1 = 6 
2! = 2 * 1 = 2 
1! = 1 
0! = 1 

             
11.2-мысал 

 
Факториалдарды рекурсивті түрде бейнелейік. Мысалы, 5 са-

нының факториалын табайық. 
2-мысалдан 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 екенін көреміз. Бірақ 4 саны 

үшін  4! = 4 * 3 * 2 * 1 болатынын білеміз. Олай болса, рекурсивті 
түрде 5! = 5 * 4! жазуға болады. 3-мысалда 2-мысалдағы сандар-
дың рекурсивті анықталуы бейнеленген. Біз нөлдік факториалды 
рекурсивті бейнелей алмағандықтан, ол  – base case. 

 
5! = 5 * 4! 
4! = 4 * 3!  
3! = 3 * 2!  
2! = 2 * 1! 
1! = 1 * 0! 
0! = 1 

 
11.3-мысал 

  
11.1-листинг С++ тілінде факториалды рекурсивті есептеу 

коды берілген. 

  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
int factorial(int n) { 
 
    if (n == 0) { 
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10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 

        // base case 
        return 1; 
    } 
    else { 
        // recursive call 
        int value = factorial(n - 1); 
        return n * value; 
    } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    cout << factorial(5) << endl; 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
11.1-листинг 

 
11.1-листинг нәтижесінде экранға 120 санын шығарады. 

Бірақ шығарылу жолы түсініксіз, сондықтан экранға шығару 
операторын енгіземіз. 2-листинг факториалдың жаңартылған түрі 
болып табылады.  

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 

int factorial(int n) { 
 
    cerr << "factorial(" << n << ") begin" << endl; 
 
    if (n == 0) { 
        cerr << "factorial(" << n << ") returns 1" << endl;
        return 1;  // base case 
    } 
    else { 
     int ret = n * factorial(n - 1); // recursive call 
     cerr << "factorial(" << n << ") returns "<< ret << endl;
     return ret; 
    } 
} 

 

11.2-листинг 
 
11.1-сурет 2-листингтің нәтижесінен тұрады. 
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factorial(5) begin 
factorial(4) begin 
factorial(3) begin 
factorial(2) begin 
factorial(1) begin 
factorial(0) begin 
factorial(0) returns 1 
factorial(1) returns 1 
factorial(2) returns 2 
factorial(3) returns 6 
factorial(4) returns 24 
factorial(5) returns 120 
120 
 

 
11.1-сурет

 
Нәтижесінен көріп тұрғанымыздай, программа алдымен па-

раметрі 5-ке тең factorial функциясын шақырады. Main функция-
сы алғашқы осы шақыруды орындайды. Орындалу барысында 
factorial (5) аргументі 4-ке тең factorial функциясын шақырады. 
factorial (4) орындалып, factorial (3)-ті шақырады, дәл осылай 
factorial (0) шамасы 1-ге тең мәнді қайтарғанша алоритм жалғаса 
береді. Содан соң factorial (1) factorial (2)-ге шамасы 1-ге тең мән-
ді, factorial (2) factorial (3)-ке шамасы 2-ге тең мәнді қайтарады, 
дәл осылай factorial (5) main функциясына 120 мәнін қайтарғанша 
цикл жалғаса береді   

 
Стекті шақыру  
Call Stack – орындалатын функцияларды және кезекте тұрған 

өзге де операциялардың орындалуын басқару үшін қолданатын 
программаның жады аймағы. 3-сурет «кезектегі функцияны ша-
қыру» деп аталатын түсінікті бейнелейді. 1-суретте параметрі  
5-ке тең factorial функциясының көшірмесі программаның орын-
далуының алғашқы және соңғы нүктесі болғаны көрініп тұр. 
Программа factorial (5) орындауын factorial (4) функциясы жұмы-
сын аяқтағаннан соң тоқтатады. Сол секілді  factorial (4) функ- 
циясы factorial (3) функциясының орындалып біткенін күтеді. 
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Осы амалдардың барлығы стекті шақыру арқылы басқарылады. 
Мысал ретінде С++ тілінде жазылған келесі программаны қа-
растырайық:  

 
 

 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
 
using namespace std; 
 
void method3(void) { 
    cout << "Method 3" << endl; 
} 
 
void method2(void) { 
    method3(); 
} 
 
void method1(void) { 
    method2(); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
    method1(); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
11.3-листинг 

 
Функцияларды шақыру арқылы амалдары орындау барысын-

да программадағы шақыруларды басқару үшін программа стекті 
шақыруды қалай қолданатыны 3-листингте  көрсетілген. С++ ті-
лінде орындалатын алғашқы амалдардың барлығы main функция-
сында жүзеге асырылады. 1-а  суретте main функциясы жұмысын 
бастап method1 функциясын шақырғанға дейінгі стектің қалып  
күйін бейнеленген. Main функциясы ішкі программа болғандық-
тан және орындалып жатқандықтан ол бірінші ақпаратты оқиды,  
бұл – стекті шақыру шегінде тұрған функция. Функцияның ло-
кальды айнымалыларын қосатын ақпаратты белсенділік жазуы 
деп атайды.    
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11.2-сурет 
 
main функциясы method1 шақырғанда орындалу уақытының 

жүйесі стекті шақыру шегінде method1-ге жазуды белсенді етеді. 
Содан соң орындалу уақытының жүйесі method1 аяқталуын күтіп 
main функциясының орындалуын  тоқтатады. 11.2-ә суретте про-
грамманың осы нүктесіндегі стектің күйін бейнелейді. Содан соң 
method1функциясы method2 функциясын шақырады. method1 
функциясының жұмысы method2 функциясының жұмысының 
аяқталғанын күтеді. Бұл 1-б суретінде бейнеленген. method2 
функциясы жұмысын аяқтағаннан соң method3 функциясын ша-
қырады, ол 11.2-в суретінде бейнеленген.   

Стектерді шақыру рекурсивті функциялармен осы әдіспен 
жұмыс істейді. Стектерді шақыру рекурсивті factorial функция-
сымен басқарылатындықтан стекті шақыруды қайталайық. Про-
грамманың орындалуы main функциясынан басталады. Main 
функциясы параметрі 5-ке  тең factorial функциясын шақырады. 
Жүйелі run-time орындалуы параметрі 5-ке тең факториалды 
стектің жоғарғы жағынан бастауы тиіс. Осы нүктедегі стек 
шақыруы 11.3-суретте бейнеленген.  

 

 
 

11.3-сурет 
 
factorial (5) функциясын шақыру өз кезегінде factorial (3) 

функциясын шақыратын factorial (4) функциясын шақырады, дәл 

а) ә) б) в) 
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осылай factorial (0) функциясы өз жұмысын бастағанша жалғаса 
береді. Стекті осы нүктеде шақыру 4-суретте бейнеленген.  

 

 
 

11.4-сурет 
 
factorial (0) функциясы base case рекурсия болып табылады. 

Функцияның бұл көшірмесі жұмысын аяқтағаннан соң ол өзінің 
төменгі жағында орналасқан жазу белсенділігіне 1 сан мәнін қай-
тарады, содан соң орындалу уақытының жүйесі жазу белсен-
ділігін factorial (0) жылжытып, factorial (1) функциясын орын-
дауға кіріседі. Осылайша, main функциясы жұмысын аяқтағанша 
цикл жалғаса береді, яғни программа аяқталады. 11.5-суретте 
стекті шақырудың мысалы болып табылады.  

 

 
 

11.5.-сурет 
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Рекурсияны алмастыру 
Рекурсия өзіндік шешімге ие, яғни орындалу уақытының 

жүйесі күрделі стек шақырулардан тұрады, жоғарғы жағынан 
функцияны қарапайым бағалау орындалуы қажет. Көп жағдайда 
рекурсияны жүйеден орындалу уақытын талап етпейтін итера-
циялармен алмастырған тиімді болап келеді.  

Мысалы, циклде негізделген факториал  функция рекурсияға 
қарағанда жылдам орындалып жадыдан аз орынды қолданады. 
 

 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:

int factorial(int n) { 
 
    int x = 1; 
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        x *= i; 
    } 
    return x; 
} 

11.4-листинг 
 
Барлық уақытта (кез келген жағдайда) рекурсияны алмас-

тыруға болады, және ең жақсы алмастыру ол рекурсияны цикл-
дермен амастыру болып табылады. Бірақ кейбір жағдайларда 
рекурсия үстем әдіс болып табылатынын  есте сақтаған жөн.  

 

Рекурсиялы есептерді шығару 
«Бөлшекте және басқар» идеясы есептерді ұсақ бөліктерге 

бөліп есептеу әдісін қолданып рекурсияда шығару үшін жақсы 
бейімделген. Base case рекурсия есептің ең кіші бөлігін шыға-
рады. Әдіс алынған шешімдерді біріктіріп, соңғы нәтижені бер-
геннен соң «Басқару»  орындалады.     

 

 
 

11.6-сурет 
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Әдетте «бөлікте және басқар» алгоритмі рекурсивті функ-
циялардың екі шақыруын қолданады. Екі рекурсивті функция 
есепті екі үзіліссіз бөлікке бөледі. 11.6-сурет осы амалды бейне-
лейді. Рекурсия base case шегіне жеткенде есептер шығарылады. 
Осы есептердің шығарылуы біріктіріліп, соңғы нәтижені береді. 
11.7-сурет осы есептердің біріктіріліп, шығарылғанын бейне-
лейді.  

 

 
 

         11.7-сурет 
 
Бүтін сандар диапазонындағы сандардың квадраттарының 

қосындысын есептеу мәселесін қарастырайық. Біз диапазонды 
есептеуге оңай болғанша қысқарту үшін бөліктеу әдісін қолдана-
мыз. 11.1-листинг осы тәсілдің мысалы болып табылады.   

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
 
using namespace std; 
 
int ssq(int m, int n) { 
 
    if (m == n) { 
        return m * m; // base case 
    } 
    else { 
       int middle = (m + n) / 2; 
       // recursive divide 
       return ssq(m, middle) + ssq(middle + 1, n);
    } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    cout << "ssq(1,10) = " << ssq(1, 10) << endl;
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 

11.5-листинг 
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11.6-листингте қарапайым және тиімді алгоритм мысалы 
берілген.   

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
 
using namespace std; 
 
int find_smallest(int a[], int size) { 
 
   if (size == 1) { 
        return a[0]; // base case 
   }  
   else { 
 
    //Search the first half of the array for the smallest element.
      int s1 = find_smallest(a, size / 2); 
 
    //Search the second half of the array for the smallest element.
    int s2 = find_smallest(a + size / 2, size - size / 2); 
 
        return (s1 < s2) ? s1 : s2; 
    } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
  int arr[] = {13, 19, 12, 11, 
               15, 19, 23, 12, 
               13, 22, 18, 19, 
               14, 17, 23, 21}; 
 
  cout << "smallest: " << find_smallest(arr, 16) << endl; 
 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 

11.6-листинг 
 
find_smallest функциясы массивті үзіліссіз өте ұсақ бөлік-

терге бөле отырып массивте сақталған ең кіші элементті анық-
тайды. Ол бөліктер жеткілікті ұсақ болғанда, яғни тек бір ғана 
элементтен тұрса, сол кезде алгоритм екі бөлікте сақталған эле-
менттерді бір-бірімен салыстырып, ішіндегі кішісін қайтарады. 
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12-дәріс  
 
СҰРЫПТАУ ЖӘНЕ ІЗДЕУ  
СҰРЫПТАУДЫҢ НЕГІЗГІ АЛГОРИТМДЕРІ 
 
 
 
Іздеу: Жалпы есебі 
Деректерді іздеу әлемде ерекше орынға ие алгоритм есебі 

болып табылады.  Есептің негізінде векторда сақталған элементті 
іздеу жатыр, яғни деректер жиынында сақталған қажетті дерек-
терді табу талап етіледі, мысалы, телефон кітапшасына адам-
дарды іздеу.  

Информатика саласында да, шынайы өмірде де іздеу про-
цестері ізделінді мәліметтерді табу шарттарына сәйкес әдістер 
бойынша ерекшеленеді. Егер деректер арнайы реттілікпен орна-
ласпаса, онда мәліметтерді іздеудің ең тиімді тәсілі деректер 
жиынын іріктеу арқылы іздеу болып табылады. Ол ізделінді 
деректі тапқанша жиындағы (front-to-back) әрбір элементті зерт-
тейді. Егер деректер жиыны аз болса онда мұндай шешім тиімді 
болып келеді. Толықтай араластырылған карта ішінен белгілі бір 
картаны алу қажет деп тұжырымдайық. Тек елу екі картаның 
барлығын кезекпен оң қаратып, іріктеп (front-to-back) қажетті 
картаны табуға болады.  Бірақ деректердің үлкен жиыны іздеу 
тәсілінің тиімді әдістерін қолдануды талап етеді.  

 Мысалы, адамдардың тізімі кездейсоқ ретпен орналасқан 
телефон кітапшасынан адамдардың телефон нөмірін іздеу қажет 
деп тұжырымдайық. Әрбір тізімді зерттеп отырсақ, бірнеше күн 
кетуі ықтимал. Сондықтан бұл тиімді тәсіл болып табылмайды 
және телефон кітапшасында адамдардың есімдерінің алфавит 
бойынша орналасуының себебін түсіндіреді. Телефон кітап-
шасында тізімнің орналасу ретін білгендіктен біз іздеудің тиімді 
әдістерін қолданамыз. Бұл іздеу әдісі телефон кітапшасын ашып 
кітап парақшасындағы тізімді ізделінді дерекпен салыстырамыз. 
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Егер біз "Doe, John-ды" іздеген болсақ, ал біз ашқан кітап 
парақшасы тек "Smith" тізімінен тұрады, олай болса, біз ізделінді 
есімге жақын парақшаны ашамыз, осылайша ізделінді ақпаратқа 
жеткенше іздеуді жалғастыра береміз. Осы екі әдіске инфор-
матикада сәйкесінше ізде алгоритмдер құрылады. front-to-back 
тізбегін сызықты іздеу (linear search) алгоритмі деп атайды. 
Іздеудің кең таралған алгоритмдерінің бірі – бинарлы (екілік) 
іздеу алгоритмі (binary search).   

 
Сызықты іздеу алгоритмі 
Сызықты іздеу алгоритмі қажетті элементтерді тізбектей 

реттілікпен сұрыптай отырып табатын іздеудің қарапайым ал-
горитмі болып табылады. Сондықтан сызықты іздеу тәсілін кей 
жағдайда тізбектей іздеу әдісі деп атайды. С++ тілінде сызықты 
іздеуді бірнеше программалық кодтарды теріп, цикл көмегімен  
орындай аламыз.   

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 

// Finding an element in a vector using linear search
template <typename T> 
int linear_search(const vector<T>& v, const T& item) {
 
    for (int i = 0; i < v.size(); i++) { 
        if (v[i] == item) { 
            return i; // item found 
        } 
    } 
    return -1; // item not found 
} 
                     

12.1-листинг 

 
Алгоритмнің орындалуының қарапайымдылығынан бөлек, 

сызықты іздеу алгоритмінің негізі ерекшелігі ол деректердің 
сұрыпталуын талап етпейді. Егер сақталған деректер жиыны жа-
дыда кез келген ретпен орналасса да сызықты іздеу алгоритмі өз 
жұмысын орындайды. Сызықты іздеу алгоритмі қажетті мәліметке 
жеткенше әрбір элементті іріктейді. Мұндай іздеу алгоритмінің 
кемшілігі, ол тек аз мәліметтер жиыны үшін тиімді орындалады.  

STL find функциясы сызықты іздеуді контейнерде жүзеге 
асырады. Бұл функция үш параметрден тұрады. Алғашқы екі 
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параметр диапазонды анықтайтын iterators болып табылады. 
Үшінші параметр функция табуға тырысып жатқан шама болып 
табылады. Бұл функция ізделінді шама сақталған бірінші пози-
цияны iterator-ды  қайтарады. Егер амал сәтсіз орындалса, онда 
find функциясы екінші позицияға тең iterator-ды  қайтарады.  

 
Binary іздеу алгоритмі 
Binary іздеу алгоритмі жылдам іздеу алгоритмі болып табы-

лады және кез келген өлшемді деректер жиыны үшін тиімді 
орындалады. Сызықты іздеу алгоритмінен айырмашылығы үлкен 
өлшемді деректерді де жылдам іздей алады, тағы бір айырма-
шылығы ізделінетін деректердің сұрыпталғанын талап етеді.   

Келесі вектордағы элементтерді іздеу мысалын қарасты-
райық.  

 

 
 

12.1-сурет 
  
9-ға тең болатын элементті табу керек. Барлық бинарлы іздеу 

қадамы деректер жиынының ортасында тұрған элементті іздеу-
ден басталады.  Бұл мысалда ондай элемент 21-санына тең болып 
келеді.  

 

 
 

12.2-сурет 
 
Біз іздеп отырған шама 9-ға тең. 9 саны 21-ден кіші болған-

дықтан оның орта шама орналасқан орынның сол жағында сақ-
талуы тиіс екенін білеміз. Сондықтан бір вектордың оң жақ бөлі-
гін жоққа шығарып, сол жақ бөлігін сұрыптауға кірісеміз. 3-сурет 
векторларды бөліктеу мысалы болып табылады.   
 

 
      

 12.3-сурет 
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Вектордың сол жағын орта шамасы бойынша бөлеміз. Ол  
5 санына тең.  5 саны 9-дан кіші болғандықтан оның орта шама 
орналасқан орынның оң жағында сақталуы тиіс екенін білеміз. 
Сондықтан бір вектордың сол жақ бөлігін жоққа шығарып, оң 
жақ бөлігін сұрыптауға кірісеміз. Осылайша, қажетті элементті 
табамыз.  

 

 
 

12.4-сурет 
 
9 элементтен тұратын берілген векторды қажетті элементті 

табу үшін тек үш салыстыру жасалды. Вектордың сол жағынан 
бастап сызықты ізде у алгоритмі де үш салыстыру жасауы тиіс. 
Екілік іздеу алгоритмінің артықшылығы үлкен деректер типімен 
жұмыс жасағанда көрінеді. Келесі кестеде бинарлы алгоритм 
әртүрлі типтегі элементтерді табуы үшін максималды салыстыру 
амалдарын орындайды.    

 
12.1-кесте 

 
Size of vector Max comparisons 

10 4 

100 7 

1,000 10 

10,000 13 

100,000 17 

1,000,000 20 

10,000,000 23 

100,000,000 27 

1,000,000,000 30 

 
Тіпті миллиард элементтен тұратын вектор үшін де бинарлы 

іздеу алггоритмі максимум отыз салыстыру амалын жасайды. Би-
нарлы іздеу алгоритмінің орындалу програмасы төменде келті-
рілген.  
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 

// Finding an element in a vector using binary search 
template <typename T> 
int binary_search(const vector<T>& v, const T& item) { 
 
    int low = 0; 
    int high = v.size() - 1; 
    int mid; 
 
    while (low <= high) { 
 
        // find the midpoint 
        mid = (low + high) / 2; 
 
        if (v[mid] < item) { 
            low = mid + 1; // look in upper portion 
        } 
        else if (v[mid] > item) { 
            high = mid - 1; // look in lower portion 
        } 
        else { 
            return mid; // found it! 
        } 
    } 
 
    return -1; // item not found 
} 

12.2-листинг 
 

Екілік іздеу алгоритмінің кемшілігі ізделінетін деректер 
сұрыпталған болуы тиіс. Егер мәліметтер сұрыпталмаса онда 
нәтижесі дұрыс болмас еді.  

С++ тілінде STL binary_search функциясын қолдану ұсыны-
лады. STL binary_search функциясының интерфейсі find функ-
циясының интерфейсіне ұқсас болып келеді. Айырмашылығы 
binary_search функциясы нәтижесі дұрыс болса bool мәнін береді.  

 
Сұрыптаудың негізгі алгоритмдері 
Сұрыптаудың көптеген алгоритмдері кездеседі. Әрбір алго-

ритмнің өзіндік сипаттамалары, орындалу тәртібі және талабы 
бар. Мысалы, бір есепті шығару үшін бір алгоритм екінші алго- 
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ритмге қарағанда аз салыстыру жасауы мүмкін. Немесе орындалу 
барысында бір алгоритм деректер элементтерінің қатарын екінші 
алгоритмге қарағанда аз шақыруы мүмкін.    

 
Selection Sort. 
Selection sort алгоритмі итерация арқылы немесе деректерді 

сұрыптау арқылы орындалатын сұрыптаудың негізгі алгоритмі 
болып табылады. Әрбір сұрыптау барысында бір элементті өз 
орнына дұрыс тасымалдауға алып келеді. Нәтижесінде әрбір ке-
лесі тасымал сайын алдыңғы тасымалға қарағанда бір элементке 
кем зерттеу жасауға мүмкіндік алады. 

 

 
 

12.5-сурет 
 

 
                                                     

12.6-сурет 
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Сегіз элементтен тұратын сұрыпталмаған массив қарасты-
райық, осы элементтерді сұрыптау үшін selection sort алгоритмі 
жеті тасымал орындауы тиіс. Әрбір тасымал бір элементті дұрыс 
позицияға орналастырады. Алғашқы екі сандар ұяшығы алғашқы 
екі тасымалды орындайды. Әрбір қатардағы боялған бағыттауыш 
толтырылуы тиіс позицияны нұсқайды.  Әрбір тасымал кезінде 
алгоритм ең кіші қалдырылатын элементті іздейді. Барлық бағыт-
тауыш боялған кезде алгоритм тоқтайды.  

Бірінші тасымалдан соң ең кіші шама массивтің бірінші пози-
циясына орналастырылады. Келесі тасымал 12.7-суретте көрсе-
тілгендей екінші ең кіші элемент массивтің екінші позициясына 
орналастырылады.  

 

 
 

12.7-сурет 
 
Selection sort алгоритмі алдыңғы қадамға қарағанда бір 

тасымалды кем жасайды. Барлық элементтер қарастырылғанша 
массивтерді сұрыптау жұмысын жалғастыра береді. Selection sort 
алгоритмінің С++ тілінде орындалу коды 3-листингте бейнеленген.  
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  1
: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

// Sorting using selection sort 
template <typename T> 
void selection_sort(vector<T>& v) { 
 
    for(unsigned int i = 0; i < v.size() - 1; i++) { 
        unsigned int best = i; 
        for (unsigned int j = i + 1; j < v.size(); 
j++) { 
            if (v[j] < v[best]) { 
                best = j; 
            } 
        } 
 
        if (best != i) { 
            T temp = v[i]; 
            v[i] = v[best]; 
            v[best] = temp; 
        } 
    } 
} 

 

12.3-листинг 

 
Сұрыптаудың жылдам алгоритмдері 
Бұрын қарастырылған алгоритмдерден ерекше сұрыптаудың 

бірнеше алгоритмдерінің тізбегі бар. «Жылдам» сұрыптау ал-
горитмдері quicksort және Shellsort бірігуінен сұрыптайды. 
Quicksort алгоритмі кең таралған алгоритм болғандықтан, осы 
алгоритмді терең зерттейміз.  

  
Quicksort 
Quicksort алгортмі divide-and-conquer (бөлікте де басқар) 

проблемасын қолданатын сұрыптаудың жылдам алгоритмі бо-
лып табылады. Quicksort алгоритмі – массив элементтерін қара-
пайым түрге келтіретін рекурсия, яғни массивтерді ұсақ бөлік-
терге бөлу алгоритмі. Quicksort алгоритмі ұсақ массивтерді сұ-
рыптайды және оларды ағымдағы массивтің сұрыпталған нұсқа-
сына біріктіреді. Рекурсивті сипаттамаларына қарай quicksort 
алгоритмін түсіну қиын болып келеді. Алгоритмді орындамас 
бұрын оның идеясын қарастырайық.  

Quicksort алгоритмі келесі төрт негізгі қадам арқылы алы-
нады.  
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1. Егер массив өлшемі нөлге тең болса немесе бір элемент-
тен тұрса, онда массив сұрыпталған. Бұл негізгі жағдай болып 
табылады.  

2. Массивтің ортасынан элемент таңдаймыз және оны мас-
сив центрі ретінде қолданамыз. Бұл центрді таңдау қадамы болып 
табылады. 

3. Екі жаңа массив құрылады. Центр элементінің сан мәні-
нен кем болатын элементтерді сол жаққа бір массивке, ал центр 
элементінің сан мәнінен артық болатын элементтерді оң жаққа 
бір массивке жинақтаймыз. Бұл – бөліктеу қадамы.  

4. Центр элементінен кем элементтерден тұратын массивті 
тағы да екі массивке бөлеміз. Бұл – бөлудің рекурсивті қадамы.  

Есептің шешімін мысал ретінде қарастырайық. 12.8-суретке 
назар аударайық.   

 

 
 

12.8-сурет 
 
12.8-суреттегі массив элементтерінің саны бірден артық 

болғандықтан quicksort алгоритмі 2-қадамнан, яғни элементтер 
центрін табудан бастайды. Элемент центрін табудың біз қолдана 
алатын көптеген қағидалары бар. Ең қарапайым қағидасы 
берілген массивтің орта элементін массив центрі ретінде аламыз. 
Бұл сан мәні 33-ке тең элемент. Элемент центрі таңдалған соң 
quicksort алгоритмі массивті екіге бөледі. Бір массив сан мәні  
33-тен кем болатын бөліктелген массивтің элементтерінен 
тұрады, ал екіншісі сан мәні 33-тен артық болатын бөліктелген 
массивтің элементтерінен тұрады. 12.9-сурет бөліктеу қадамын 
бейнелейді. Суреттегі шеңбер элемент центрін білдіреді.  

 

 
 

12.9-сурет 
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Бөліктелген бірінші массивті ұсақ екі бөліктелген массивке 
бөлеміз. Quicksort алгоритмі осы бөліктелген массивтерді рекур-
сивті шақырады. Бұл екі массив те екі немесе одан да көп эле-
менттен тұратынын ескерсек, онда алгоритм әрбір массивтің 
центріндегі элементті таңдап қалған элементтерді екі массивке 
бөледі. Бөліктеу нәтижесі 12.10-суретте көрсетілген.  

 

 
12.10-сурет 

 

 
12.11-сурет 

  
Quicksort алгоритмі элементтерді бір элементтерден артық 

элементтері бар центрден алады. Енді массивтер 4 бөлікке бөлін-
ді, олар 12.10-суреттің төменгі қатарында орналасқан. Сандарды 
солдан оңға қарай санап, бірінші массив сан мәні 3-ке тең 
болатын бір элементтен тұратынын көреміз. Екінші масссив сан 
мәні 12 және 21-ге тең элементтерден тұрады, ал үшінші массив 
сан мәні 52 және 53-ке тең элементтерден тұрады. Төртінші 
массив нөлдік элементтерден тұрады. Quicksort алгоритмі бірінші 
және төртінші массив екіден кем элементтен тұрғандықтан 
оларға тиіспейді (1-қадам). Бұл нүктеде осы екі массив сұрып- 
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талған деп есептеледі. Екінші және үшінші массивтерде екіден 
көп элемент болғандықтан, оларды сұрыптау қажет. Quicksort 
алгоритмі оларды массив бөліктеріне бөліп қайта сұрыптайды, 
11-суреттің төменгі қатарын қараңыз.       

Quicksort алгоритмінің рекурсивті ерекшелігі ағымдағы мас-
сивті ұсақ ішкі массивтерге бөлеміз. Массивтерді бөліктеу арқы-
лы сұрыпталған ізделінді массивті аламыз. Рекурсия ағымдағы 
массивті ұсақ массивтерге бөледі. Соңында массвитерді бөлу 
бүкіл массивті сұрыпталған массивке айналдырады. Төмендегі 
12.12-сурет сұрыпталған массивтің мысалы болып табылады.  

 

 
 

12.12-сурет 
 
Жүзеге асыру. quicksort  алгоритмінің орындалу алгоритмі 

12.4-листингте көрсетілген.  
 

 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 

template <typename T> 
void quick_sort(vector<T>& v, int low, int high) { 
 
    // Do not solve recursively when faced with 
    // only 1 or 2 elements 
    if (low == high) { 
        return ; 
    } 
    else if (low + 1 == high) { 
        if (v[low] > v[high]) { 
            swap(v[low], v[high]); 
            return ; 
        } 
    } 
 
    // select pivot 
    int middle = (low + high) / 2; 
    T pivot = v[middle]; 
    swap(v[middle], v[high]); 
 
    // partition 
    int i; 
    int j; 
    for (i = low, j = high - 1; ;) { 
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26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
41: 
42: 
43: 
44: 
45: 
46: 
47: 
48: 
49: 
50: 
51: 
52: 
53: 
54: 

        while (v[i] < pivot && i < j) i++; 
        while (pivot < v[j] && i < j) j--; 
 
        if (i < j) { 
            swap(v[i], v[j]); 
        } 
        else { 
            break; 
        } 
    } 
 
    // place pivot in correct location 
    if (i != high - 1 && j != high - 1) { 
        swap( v[i], v[high]); 
    } 
 
    // quicksort sub-vectors 
    if (i == low && j == low) { 
        quick_sort(v, low + 1, high); 
    } 
    else if (i == high - 1 && j == high - 1) { 
        quick_sort(v, low, high - 1); 
    } 
    else { 
        quick_sort(v, low, i - 1); 
        quick_sort(v, i + 1, high); 
    } 
 
} 

12.4-листинг 
 

Орташа элементті табу үшін центрін таңдаудың негізгі стра-
тегиясын қолданады. Бұл есептің шешімін алудың қарапайым 
тәсілі және кей жағдайларда тиімділік проблемасына алып келуі 
мүмкін, сол кезде алгоритм центр ретінде ең үлкен немесе ең кіші 
элементті таңдайды. Мұдай жағдайда quicksort алгоритмі рекур-
сивті тек бір ғана массив элементін алатындықтан алгоритмнің 
өнімділігі екі есе төмендейді.  

 
STL сұрыптау функциясын қолдану 
Шаблондардың стандартты кітапханасы программалаушы мас-

сивтер контейнерін сұрыптау үшін қолданатын функцияны енгізеді. 
Осындай функциялардың бірі – sort функциясы. Sort функциясы 
контейнерде жылдам сұрыптау (quicksort) қызметін атқарады.  
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <ctime> 
#include <vector> 
#include <algorithm> 
#include <iterator> 
 
using namespace std; 
 
int random_less_than_50(void) { 
 
    return (rand() % 50); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    // seed the random number generator 
    srand( time(0) ); 
 
    // create a vector with ten random elements(all less than 50)
    vector<int> v; 
    back_insert_iterator< vector<int> > back_itr(v); 
    generate_n(back_itr, 10, random_less_than_50); 
 
    // display its contents 
    ostream_iterator<int> out(cout, " "); 
    copy(v.begin(), v.end(), out); 
 
    // sort the vector 
    sort(v.begin(), v.end()); 
 
    // display its contents, sorted 
    cout << endl; 
    copy(v.begin(), v.end(), out); 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

12.5-листинг 

 
12.5-листинг басқаша функцияларды қолданады. Біріншіден, 

векторды он кездейсоқ шамалармен толтыру үшін STL generate_n 
функциясын қолданады. Генерацияланған элементтер бірінші пара-
метрде анықталған iterator шығысына орналастырылады. Мұндай 
жағдайда iterator шығысы v векторы үшін back_insert_iterator болып 
табылады. Осылайша, үшінші параметрде генерацияланған бар-
лық элементтер v векторының соңына орналастырылады.     
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 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 
41: 
42: 
43: 
44: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <ctime> 
#include <list> 
#include <algorithm> 
#include <iterator> 
 
using namespace std; 
 
int random_less_than_50(void) { 
 
    return (rand() % 50); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    // seed the random number generator 
    srand( time(0) ); 
 
    // create a list with ten random elements 
    // (all less than 50) 
    list<int> ls; 
    back_insert_iterator< list<int> > back_itr(ls); 
    generate_n(back_itr, 10, random_less_than_50); 
 
    // display its contents 
    ostream_iterator<int> out(cout, " "); 
    copy(ls.begin(), ls.end(), out); 
 
    // sort the list 
 
    // The following can NOT be used since lists 
    // do not provide random access iterators 
 
    // sort(ls.begin(), ls.end()); 
 
    ls.sort(); 
 
    // display its contents again 
    cout << endl; 
    copy(ls.begin(), ls.end(), out); 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

12.6-листинг 
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13-дәріс  
 
АСИМПТОТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ.  
BIG-OH НОТАЦИЯСЫ  
 
 
 
Күрделілік  
Күрделілік кейбір ресурстарды қолдану өлшемі болып табы-

лады. Бұл ресурсқа жадыда немесе уақыт бойынша сақтау талабы 
қойылуы мүмкін. Ереже бойынша алгоритм құртатын уақыт- 
тың саны қиындық контекстіндегі маңызды  ресурс болып табы-
лады. 

 
Асимптотикалық талдау 
Асимптотикалық талдау – алгоритм арқылы қолданылатын 

ресурстардың сандық бейнеленуі. Ресурс көп жағдайда алгоритм-
нің орындалу уақытын білдіреді. Программаның орындалу 
уақыты физикалық параметр болып табылады. Негізінде про-
грамма орындалуы үшін  қанша уақыт кететінін  анықтау үшін 
секундомерді қолдану жеткілікті. Компьютерлік жүйелердің бар-
лығында ішкі сағаттары бар болғандықтан қол сағатын қолда-
нудың қажеті жоқ. Бірақ программаның орындалу уақыты қатаң 
бекітілген параметр болып табылмайды; программаның орын-
далу уақыты енгізілген деректердің көлемінен тікелей тәуелді 
болады. Мысалы, бір миллион саннан тұратын тізбек үшін сұ-
рыптау алгоритмін орындау жүз элементтен тұратын тізбек үшін 
сұрыптау алгоритмін орындауға қарағанда ұзақ уақытты алады. 
Программаның орындалу уақыты мәліметтерді енгізу функциясы 
болып табылады. Программаның орындалу ұзақтығына әсер 
етуші және бір фактор ол қолданылып отырған компьютердің 
типіне де байланысты болады. Осы секілді көптеген қиындық-
тардан құтылу үшін алгоритмдегі қадамдар санын көрсететін 
логикалық орындалу уақыты өлшемін қолдану ұсынылады.   
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Қадамдар санын есептеу алгоритмнің орындалуының тиімді 
өлшемі болып табылады. Сонымен қатар алгоритм белгілі бір 
компьютерде орындалуы тиіс болса, онда бірнеше жағдай үшін 
кететін физикалық уақытты өлшеу қажет. Теориялық талдаулар 
арқылы деректерді кездейсоқ енгізулер үшін алгоритмдердің 
орындалуының дәл уақыты жеткілікті болып  келеді.    

 
Алгоритмнің орындалуының логикалық уақытын 

анықтау 
Үлкен көлемді есептерде алгоритм қадамдарын қалай санау-

ға болады? Ол үшін ұсақ детальдарға назар аудармай үлкен 
мәселелерді ғана шешу керек. Мысал ретінде selection sort 
алгоритмін қарастыруға болады.  

 Локальды айнымалылар кішкентай, тұрақты қадамдар саны-
нан тұрады. Сыртқа циклдің денесі v.size () – 1 жағдайы туын-
дағанша орындалады, v.size ()  вектордағы элементтер саны. Ішкі 
циклде орындалатын қадамдар саны сыртқа циклдің әрбір итера-
циясы сайын төмендейді. Талқылауға тиімді болуы үшін вектор-
дағы элементтер санын n-ге теңестіреміз. Бірінші программаның 
орындалуы барысында ішкі цикл (n – 1) итерация орындайды, 
екінші программаның орындалуы барысында ішкі цикл (n – 2) 
итерация орындайды. Ішкі циклдің денесі  "if" операторынан 
тұрады. Бұл оператор тұрақты уақыт шамасында орындалуы 
мүмкін. Сонымен бізде selection sort орындалатын операциялар 
қосындысы белгілі. Бұл қосындыдағы әрбір n сыртқы циклде 
орындалатын итерациялардың қадамдарының санын береді.   

 
(n - 1) + (n - 2) + (n - 3) +... + 3 + 2 + 1 

 

13.1-мысал 
 

Бұл өрнектің мәні (n2 - n) / 2-ге тең. Сонымен қатар selection 
sort қосындысы квадрат алгоритмін береді. Кіріс өлшемдерінің 
ортаквадраттық көбеюі алгоритмнің орындалу барысында төрт 
есе көбеюіне алып келеді. 

Квадраттық алгоритмге қарама-қарсы алгоритм ол лога-
рифмдік алгоритм болып табылады. Лагорифмдік алгоритмде қа- 
дамдар саны аса көбеймейді. Лагорифмдік алгоритм мысалы 
ретінде екілік іздеу алгоритмін алуға болады.     
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О-үлкен нотациясы   
«О-үлкен» программаның орындалу барысында алгоритм-

дерді салыстыру тәсілдерімен жабдықтайды. «О-үлкен» негізгі 
қасиеті ол тұрақтылар мен төменгі ретті дәрежелерді ескермейді. 

   
500n3 + 10n2 + 17n + 121345 = O (n3) 

 
13.2-мысал 

 
Жоғарыда келтірілген мысалда теңдеудің ең жоғарғы дәре-

жесі 500n3-не тең. Тұрақтылар мен төменгі дәрежелерді ескерме-
сек онда программаның орындалу уақыты O (n3)-ке тең.  

Программаның орындалуы барысындағы алгоритмдер тө-
мендегі кластардан алынады.  

– O(1) – constant time  
– O(log(n)) – logarithmic time  
– O(n) – linear time  
– O(n log(n)) – "n-log-n" time  
– O(n2) – quadratic time  
– O(n3) – cubic time  
– O(2n) – exponential time  
Орындалу уақыты O(n log(n)) болатын алгоритмдер үлкен 

көлемді есептерді шығару барысында тиімді болып келеді. Өлше-
мі 1000-ға тең ақпаратты енгізу барысындағы 1 секунд уақытты 
алатын  O(n log(n)) алгоритмін қарастырайық.  

 
13.1-кесте  

 
input size running time 
1000 1 second 
2000 2,2 seconds 
5000 6,2 seconds 
10000 13,3 seconds 
100000 2,77 minutes 
106 33,3 minutes 
107 6,48 hours 
 
Салыстыру үшін өлшемі 1000-ға тең ақпаратты енгізу ба-

рысындағы 1 секунд уақытты алатын квадраттық алгоритмін 
қарастырайық.  
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13.2-кесте 
O (n2) алгоритм 

 
input size running time 
1000 1 second 
2000 4 seconds 
5000 25 seconds 
10000 1,66 minutes 
100000 2,77 hours 
106 11,5 days 
107 3,25 years 

  
Үлкен көлемді деректерді енгізу барысында квадраттық ал-

горитм тиімсіз болып табылады. Квадраттық алгоритмдер экс-
поненциалды деректерді енгізу барысымен салыстырғанда жақ-
сырақ алгоритм болып табылады. Салыстыру үшін өлшемі  
100-ге тең ақпаратты енгізу барысындағы 1 секунд уақытты ала-
тын  экспоненциалды алгоритміне мысал қарастырайық. 

 
                                                                                    13.3-кесте  

O (2n) алгоритм 
 

input size running time 
10 1 seconds 
15 32 seconds 
20 17,1 minutes 
25 9,1 hours 
30 12,1 days 
35  1,09 years  
40 34,9 years 
50 35700 years 
100 4,02 1019 years 

 
Алгоритм көріп тұрғанымыздай, 30 өлшемін енгізу кезінде 

ақ тиімсіз болып табылды.  Өкінішке орай, кейбір есептер экспо-
ненциалды алгоритммен шығаруды талап етеді.  

 
Негізгі ережелер 
Біз тұрақтыларды ескермегендіктен негізгі тұжырымдардағы 

кез келген тізбек 1)  selection sort меншіктеу немесе 2) selection 
sort орындалатын операциялар (O (1)) уақытты талап етеді.  
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Сонымен қатар функцияларды шақыру жеке ескерілуі тиіс. 
Біріншіден, (O (1)) функциясын шақыруды ұйымдастыру шығы-
ны. Егер шақыру сан мәніне сәйкес жүргізілетін болса, онда 
енгізу көшірмесін де ескеру қажет.    

Ескерілетін уақыт циклі t (0) + t (1) +... + t (n-1) тең. Мұндағы 
t (k)- i=k  болғандағы цикл денесіне қажетті уақыт  

 
for (int  i = 0; i < n; ++i)  { 
body 
} 

 

13.3-мысал 
 
Егер программа денесі O (1) уақытты алса, ол O (n) сәйкес 

келеді. Бірақ  егер программа денсесі O (i)  уақытты алса, ол  
O (n2) сәйкес келеді.  Егер программа денесі O (i2 уақытты алса, 
ол O (n3) сәйкес келеді. Циклдің өзге құраушылары осыған ұқсас 
құрылады.  

 
Хеш функциялар 
Хэштеу – бұл анықталған типтегі және кез келген ұзындық-

тағы мәліметтердің кіріс массивін белгіленген ұзындықтағы шы-
ғыс биттік қатарға түрлендіру. Сонымен қатар мұндай түрлен-
дірулерді хэш   функциялар деп, ал олардың нәтижелерін хэштер, 
хэш   код, хэш кестелер деп атаймыз.   

Хэштеу мәліметтерді салыстыру үшін қолданылады: егер екі 
массивтің хэш коды әртүрлі болса, онда массивтер әртүрлі бо-
лады, ал егер бірдей массивтер болса, олар бірдей болады.   

Әртүрлі сипаттамадағы көптеген алгоритмдер бар. Хэш 
функцияларды таңдау орындалатын есептің спецификасына бай-
ланысты анықталады. 

Хэштеу идеясын бірінші рет 1953 жылы қаңтарда ішкі IBM 
меморандумын құру барысында Г.П. Ханс Петер Лун тізбектер 
әдісімен шешу үшін айтқан болатын.  

Осы уақытта IBM-нің тағы бір қызметкері ашық сызықты 
адрестеуді қолдану идеясын айтқан болатын.  

Ең алғаш рет ашық баспадағы хэштеуді хэш адресі ретінде 
қарапайым санға бөлу қалдығын қолдану ыңғайлы екенін көрсете 
отырып, Арнольд Думи (1956 ж.) сипаттап берген болатын.   
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Хэш кесте – бұл ассоциативті массивтің интерфейсін жүзеге 
асыратын мәліметтер құрылымы, яғни ол «кілт-мағына» түрін-
дегі жұпты сақтауға мүмкіндік береді және келесі үш операцияны 
орындайды: 

– жаңа жұпты қосу операциясы; 
– іздеу операциясы; 
– кілті бойынша жұптарды өшіру операциясы. 
Хэш кестелер хэш функциялардың белгілі бір тәртібімен қа-

лыптасатын массив болып табылады. Келесі шарттарды қанағат-
тандыратын функцияларды жақсы хэш функциялар деп атаймыз:  

– есептеуіш көзқараспен қарағанда функция қарапайым 
болуы керек; 

– функция кілттерді хэш кестелерге бірқалыпты үлестіруі 
керек; 

– функция кілттердің мәні мен адрестердің мәнінің ара-
сында ешқандай байланысты бейнелемеуі қажет; 

– әртүрлі кілтке хэш  функцияның бір мәні сәйкес келген 
жағдайда функция коллозия санын минимумдауы қажет 
(кілттер мұндай жағдайда синоним деп аталады).   

Егер барлық мәліметтер кездейсоқ шамалар болса онда хэш 
функциялар қарапайым болар еді.  

Бірақ тәжірибе кездейсоқ мәліметтер сирек кездеседі және 
бүкіл кілттен тұратын функцияны құруға тура келеді. 

Егер хэш функция мүмкін болатын кілттер жиынтығын ин-
декстер жиынтығы бойынша бірқалыпты үлестірсе, онда хэштеу 
кілттер жинтығын  тиімді бөледі. 

 

 
 

 13.1-сурет 
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Кілттердің индекстердегі бейнесі 13.1-суретте келтірілген. 
Бұл жерде хеш функция ASCII кодының сан мәнінің оң жағын-
дағы цифрға, адамның атының екінші әрпіне негізделген ин-
дексті генерациялайды. Мысалы, "Hanson, Bob" атында екінші 
әріп «а» болып табылады. ASCII кодтағы «а» мәні 97-ге тең.  
97 оң жағындағы сан 7. Сондықтан "Hanson, Bob" хеш кестеде  
7 индексімен сақталған. 

  

 
 

13.2-сурет 
 

  
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

class hash_function { 

public: 

   unsigned int mm; 

   hash_function(unsigned int m = 6151) 
           : mm(m) {} 

   unsigned int operator()(const string& s) const {
       unsigned int res = 0; 
       for (unsigned int i = 0; i < s.size(); i++){
           res = res * mm + s[i]; 
       } 
       return res; 
   } 

}; 

13.1-листинг 
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13.2-суреттегі хеш кесте әрбір есімді өзіндік бейнеленген 
позициясында көрсетеді. Хеш кестенің артықшылығы жазбаны 
табу үшін кілтте жалғыз хеш функция болуы керек.  

Хэш   функцияларды қолданудағы кең таралған әдіс – division 
method. Барлық хеш функциялар секілді бөлімшелер кілтті хеш 
кестенің аймағында индекске  бейнелейді. Әдісті орындау үшін 
бөлімше кілтті unsigned int типті айнымалығы түрлендіруді қо-
сады. Содан соң  шамасын хеш функцияның өлшеміне бөледі. 
Осы бөлімшенің қалдығы индекс ретінде қолданылады.   

 
Хеш кестедегі қосымшалар 
Есептеулер жүргізу барысында y = f (x) функциясының мәнін 

есептеу қымбатқа түссе,  онда оны болашақта қолдану үшін 
сақтап қойған жөн. Яғни біз f (x) функциясын тек алғашқы кезде 
есептейміз, сол кезде х мәні талап етіледі. Содан соң (x, f (x)) мәні 
хеш кестеде сақталады. Болашақта кез келген уақытта f(x) мәнін 
хеш кестеден іздеу арқылы аламыз. Бұл әдісті memoizing деп 
атайды. Memorized функциясының құрылысы 4-мысалда келті-
рілген.  

  
Int f_memo(int x) { 
 
  if (there is an entry (x,y) in hash table) { 
    return  y; 
  } 
  else  { 
    compute  y = f(x) directly 
    store  (x,y)  in table 
    return  y; 
  } 
} 

 
13.4-мысал 

 
Хэш-кесте функцияларды шақыру арасында сақталуы тиіс 

болғандықтан, мұны қайта жүктеу операторы ретінде ұйымдас-
тырған жөн. 
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14-дәріс  
 

ДЕРЕКТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ РЕТІНДЕГІ АҒАШ. 
БИНАРЛЫ ІЗДЕУ АҒАШЫ 
 
 
 
Деректер құрылымы ретіндегі ағаш 
Ағаш бұл элементтерді енгізу және өшіру – қолжетімділікті 

сызықты құрылымға қарағанда аз уақытта орындайтын деректер 
құрылымы. Ағаштар келесі тәсілмен байланысқан түйіндерден 
тұрады: 

‒ бастапқы түйін  түбір болады; 
‒ әрбір түйіннің жеке тармағы болады; 
‒ әр түйіннен тізбектей түйінмен тармақты өту арқылы 

түбірді алуға болады.  
  

 
 

14.1-сурет. Базалық ағаш 
 

Барлық тармақты түйіндер  ата-аналық деп аталады, ал оған 
қосылған түйіндерді балалар деп атайды. Балалары жоқ түйін-
дерді  жапырақтар деп атаймыз. Ағаштың биіктігі деп түйіннің 
барлық деңгейінің санын айтамыз. 14.1-суреттегі ағаштың биік-
тігі  3-ке тең және 4 түйін  жапырақтан тұрады. 

Ағаштар компьютерлік ғылымдардың көптеген қосымшала-
рында қолданылады. Мысалы, онлайн кітап дүкендерінің катего- 
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риясын және ішкі категорияларын бейнелеу қажет болсын. Про-
граммалаушы оларды файлдық жүйеде бейнелеу үшін ағашты 
қолданады. Сонымен қатар ағаштарды  компиляторларды жүзеге 
асыру үшін және файлдарды алгоритмдік сығу үшін қолданы-
лады.         

 
Ағаштардың түрлері 
Программаларды орындау барысында ағаштардың кейбір 

сипаттамалары мен қасиеттерін ескере отырып, бірнеше типтерге 
бөлінеді. Ағаштардың саны бойынша классификациясы бала 
түйіннің максималды санымен анықталады. Егер балалардың 
қандай да бір түйіндегі максималды саны шектелмесе, онда мұн-
дай ағаштар жалпы иерархия классификациясына сәйкес келеді.  

   

 
 

14.2-сурет. Ағаштардың жалпы құрылымы 
 
Еншілес түйіндер санымен шектелген ағаштарды жүзеге 

асыру ағаштардың жеке класын бейнелейді. Олардың ішіндегі 
кең таралған типі орындалу барысында түйіндер санын 2-ге дейін 
шектейді. Ағаштардың бұл типі бинарлы ағаш деп аталады.    
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14.3-сурет. Бинарлы ағаш 
 
Бинарлы ағаштарды қосымша ағаш ішіндегі элементтерді 

реті бойынша классификациялауға болады. Төбе – бұл өспелі 
немесе кемімелі реттік нөмірлі элементтерден тұратын бинарлы 
ағаш, яғни төбенің әрбір деңгейінде түйін нөмірі оның астында 
орналасқан барлық түйндердің шамасынан артық немесе кем 
болады. Төбелердің екі типі бар: мин және макс төбе. Мин төбе 
ағаштың әр деңгейінде үлкен мәнге ие болатын элементтерден 
тұрады. Сондықтан ағаштың түбірлі түйіні ең кіші элементке тең 
болады. Макс төбеде түбірлі каталог барлық уақытта ең үлкен 
нөмірге тең, ал қалғандары сәйкесінше кемиді.     

 

 
 

14.4-сурет. Мин және макс төбелер 
 
Ағаштар іздеу құрылымы ретінде 
Іздеудің бинарлы ағашы. Бинарлы ағаштар элементтерге 

ағаштардың орналасу ретімен сипатталуы мүмкін, яғни олар 
элементтерді бекітілген ретпен сақтауы мүмкін. Сондықтан олар 
жеке элементтерді іздеу барысында тиімді болып табылады. 
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Бинарлы іздеу ағаштары бекітілген ретпен элементтерде сақ-
талады. Түбір элементінен кіші болатын барлық элементтер сол 
жақ child түбірінде сақталады. Түбір элементінен үлкен  болатын 
барлық элементтер оң жақ child тармақталуында сақталады.  
Бұл қағида ағаштағы барлық түйіндер үшін рекурсивті қолданы-
лады.            

  

 
 

14.5-сурет. Бинарлы іздеу ағашы 
 

 
 

14.6-сурет. Балансталмаған бинарлы іздеу ағаштары 
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Барлық бинарлы ағаштардың іздеу жапырақтары бір деңгей-
де орналаспайды. Бинарлы іздеу ағашы балансталмаған болуы 
мүмкін. Балансталмаған ағаштар – тармақтары бір деңгейге 
ерекшеленуі мүмкін ағаш. Бинарлы іздеу ағаштары элементтерін 
ағаш өлшеміне көбейтіп және төмендеткенде құрылымдарды 
қосымшалайды.      

Кейде бинарлы іздеу ағаштары тек бір child тармақтан тұруы 
мүмкін. Мұндай бинарлы іздеу ағаштарын толық емес ағаш деп 
атайды.   

 
 

 

 
14.7-сурет. Толық емес бинарлы іздеу ағашы 

 
Бинарлы іздеу ағаштарын қолдану 
Бинарлы іздеу ағаштарының деректер құрылымы реттел- 

ген элементтер жиынынан тұрады. Бинарлы іздеу ағаштары 
белгілі бір есептерді басқа деректер құрылымына қарағанда 
тиімді орындауы мүмкін. Мысалы, элементтерді сұрыптаудың 
тура ретімен қарау. Шеңбер бойымен іздеу бинарлы іздеу 
ағаштарын қолдануда оңай орындалатын есептердің бірі болып 
табылады. Бинарлы іздеу ағашының интерфейсін қарасты-
райық.  

14.1-листинг BSTree  класының декларациясынан тұрады. 
Бұл – элементтерді орналастыру, өшіру және қолжетімділік 
операциясынан тұратын бинарлы іздеу ағашының класы. Ол, 
сонымен қатар BSTree сақталған элементтер санын қайтаратын 
әдістен тұрады. 



142 

 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
 
22: 
23: 
 
24: 
25: 

template <typename T> 
class BSTree { 
 
protected: 
    BSTNode<T> *root;    // root of tree 
    int count;        // size of tree 
 
public: 
   BSTree() : root(NULL), count(0) {} 
   BSTree(const BSTree&); 
   virtual ~BSTree() {if (root) delete root;} 
 
   virtual int size() const { return count; } 
   virtual bool insert( const T& x ); 
   virtual const T* const search( const T& x ); 
   virtual bool remove( const T& x ); 
 
protected: 
   virtual BSTNode<T>* copy_tree(BSTNode<T>* nodep); 
   virtual bool insert_helper(BSTNode<T> *&nodep, const T &x); 
   virtual const T* const search_helper(BSTNode<T> * nodep, 
const T &x); 
   virtual bool remove_helper(BSTNode<T> *&nodep, const T &x); 
   virtual BSTNode<T>* remove_leftmost_child(BSTNode<T> 
*&nodep); 
 
}; 

14.1-листинг. The BSTree interface 
 

1: 
2: 
  
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

template <typename T> 
const T* const BSTree<T>::search_helper(BSTNode<T> *nodep, 
const T &x) { 
    if (nodep == 0) { 
        return NULL; 
    } 
 
    if (x == nodep->data) { 
        return &(nodep->data); 
    } 
 
    if (x < nodep->data) { 
        return search_helper(nodep->left, x); 
    } 
    else { 
        return search_helper(nodep->right, x); 
    } 
} 

14.2-листинг.  Internal use of operators of type T 
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BSTree класы template class болып табылады. Бұл әртүрлі 
деректер типін сақтайтын кластардың көшірмесін құруға мүм-
кіндік береді. Бірақ бұл класты қолданбас бұрын қолжетімділік, 
енгізу, өшіру элементтерін орындау үшін ==, < және > опера-
торларын қолдану қажет.  

 
Төбелерді қолдану 
Төбелер кез келген минималды және максималды жиынына 

тиімді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін қолданылады. Бұл 
функция приоритетті кезекпен жабдықтау үшін қолданылады. 
Приоритетті кезек push, pop, size және empty әдістерімен жаб-
дықталғандықтан регулярлы кезекті құрайтын деректер құры-
лымынан тұрады. Кезек приоритетінің қарапайым кезектерден 
ерекшелігі pop приоритет кезегі орнатылған приоритеттерден 
тәуелді өшіреді. STL priority_queue адаптерімен жабдықтайтын 
кезек приоритеті жиі қолданылады.  

 
Using the Tree Based STL Containers 
STL set контейнері элементтерді реттелген формада сақ-

тайды. Addition, removal және access есептері стандартты STL set 
арқылы кепілденеді. Бекітілген ретпен элементтерді қою BSTree 
кезінде операцияларды бұзбайды.  

Set класының объектілерін хабарлау STL контейнерлерінің 
басқа хабарламаларына ұқсас болып келеді. Программалаушы 
деректер типін шаблон парметрлері ретінде анықтайды. Set кон-
тейнерге қолжетімді болу үшін программалаушы <set> кітапха-
насын қосуы тиіс.  

  
 

1:
2: 

set<int> s1; 
set<int> s2; 

 
 

14.3-листинг. Берілген объектілерді хабарлау 
 
set элементін қосу insert функция мүшесінің көмегімен жүзе-

ге асырылады. 
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 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:

set<int> s1; 
set<int> s2; 
 
for (int i = 0; i < 20; i++) {
    s1.insert(i); 
    s2.insert(30 - i); 
} 

 
14.4-листинг. Жиынтыққа элементтерді қосу 

 
Size функция мүшесі комплектте сақталған бірліктер санын 

қайтарады. 
 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 

set<int> s1; 
set<int> s2; 
 
for (int i = 0; i < 20; i++) { 
    s1.insert(i); 
    s2.insert(30 - i); 
} 
 
cout << "size of s1: " << s1.size() << endl; 
cout << "size of s2: " << s2.size() << endl; 

 
14.5-листинг. Жиынтықта сақталған элементтердің саны туралы хабарлау 

 
Set функциясындағы find элементтерді іздеу. Бұл функция 

found item итераторын қайтарады. Егер элемент табылмаса, онда 
find функциясы end функциясы қайтарған итераторды қайта- 
рады.  

 
1: 
2: 
3: 

if (s1.find(10) != s1.end()) { 
    cout << "s1 contains 10\n";
} 

 
14.6-листинг. Жиынтықта элементтерді іздеу 

 
STL set контейнері жалпыланған STL алгоритмімен бірге 

қолданылуы мүмкін. STL generic алгоритмдерде төрт жиын- 
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тықты арнайы қолдануға арналған. Бұл set_intersection, set_union, 
set_difference және set_symmetric_difference функциялары. Келесі 
листинг осы функцияларды қолдануды және басқаруды бейне- 
лейді. Бұл төрт функция STL басқа контейнерлерінде де қолда-
нылатынын ескеру керек. Олар жиынтықтарды қолдану бары-
сында ғана тиімді болып табылады. STL set контейнері сұрып-
талған ретпен элементтерді сақтайтындықтан осы амал орында-
лады.     

 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 

ostream_iterator<int> out(cout, " "); 
 
// Set intersection 
cout << "\nset intersection: "; 
set_intersection(s1.begin(), s1.end(), 
                 s2.begin(), s2.end(), 
                 out); 
 
// Set union 
cout << "\nset union: "; 
set_union(s1.begin(), s1.end(), 
          s2.begin(), s2.end(), 
          out); 
 
// Set difference 
cout << "\nset difference: "; 
set_difference(s1.begin(), s1.end(), 
               s2.begin(), s2.end(), 
               out); 
 
// Set symmetric difference 
cout << "\nset symmetric difference: "; 
set_symmetric_difference(s1.begin(), s1.end(),
                         s2.begin(), s2.end(),
                         out); 

 
14.7-листинг. Орнатылған STL алгоритмдер 

 
Приоритетті кезектер 
STL priority_queue адаптері программалаушыға приоритетті 

кезек интерфейсімен жабдықтайды. Атауы айтып тұрғандай, 
приоритет кезек өздерін кезек ретінде ұстайды. Кезектің приори- 
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теті өздерінен жоғары тұрған приоритетті элементтерге қолже-
тімді болады.  

 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <queue> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    priority_queue<int> pq; 
 
    pq.push(1); 
    pq.push(4); 
    pq.push(2); 
 
    cout << pq.top() << endl; // outputs '4'
    pq.pop(); 
    cout << pq.top() << endl; // outputs '2'
    pq.pop(); 
    cout << pq.top() << endl; // outputs '1'
 
    cout << pq.size() << endl; // outputs '1'
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

 
14.12-листинг.  priority_queue  негіздерін қолдану 

 
Элементтердің приоритет деңгейін анықтау үшін The 

priority_queue адаптері қандай да бір механизмді талап етеді. 
Үнсіздік бойынша priority_queue адаптері приоритеті мәселе- 
лерді анықтау үшін < элементтер операторын қолданады. Дерек-
тердің көптеген типтері және кластар осы операторды анық-
тайды, бірақ көптеген кластарға, әсіресе қолданушы кластар- 
ға бұл операторды анықтау қажет емес. < операторы анықтай- 
тын priority_queue объектісі үшін қолдану қарапайым болып 
келеді.  

Программалаушы priority_queue қолдану мақсатында жүзеге 
асыруы мүмкін альтернативті механизмдер кездеседі. Бұл меха-
низм салыстыру функциясымен priority_queue жабдықтамасын 
өзіне енгізеді. 
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1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 
39: 
40: 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <queue> 
 
using namespace std; 
 
class StringCompare { 
public: 
    bool operator()(const string& s1, const string& s2) {
 
        if (s1.length() < s2.length()) { 
            return true; 
        } 
        else { 
            return false; 
        } 
    } 
}; 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
 
    // Create a priority queue that assigns longer 
    // strings a higher priority. 
    priority_queue<string, vector<string>, 
StringCompare> pq; 
 
    pq.push("small string"); 
    pq.push("a slightly longer string"); 
    pq.push("another small string"); 
 
    cout << pq.top() << endl; 
    pq.pop(); 
 
    cout << pq.top() << endl; 
    pq.pop(); 
 
    cout << pq.top() << endl; 
 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

14.13-листинг. Қолданушы салыстыру функциясы 
 

priority_queue  функциясын салыстыру < операторы приори-
теттерін анықтау барысында қолдануға жарамсыз болған кезінде 
тиімді болып келеді. Жоғарыда келтірілген код осы концепцияны 
string  класымен бірге < операторын қолданбай бейнелейді.  
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15-дәріс 
 

ГРАФТАРҒА КІРІСПЕ.  
ГРАФТАРДЫҢ ІРГЕЛІ АЛГОРИТМІ, 
ЕҢ ҚЫСҚА ЖОЛДЫ ЕСЕПТЕУ 

 
 
 

Графтарға кіріспе 
 

Графтарды нақты өмірде қолданудың көптеген мысалдары 
бар. Осындай мсалдардың бірі – интернет. Интернеттегі желі-
лердің өзара байланысы граф деп аталады. Компьютерлер граф-
тардың түйіндері болып келеді, бірақ кез келген компьютер өзге 
машинаға тізбектей жалғанбағандықтан, машиналар арасындағы 
байланыс осы графтардың бір бөлігі болып табылады.  

Тағы да бір мысал келтірер болсақ, теміржол станцияларының 
арасындағы хабарламалар желісінің трафигі немесе ұшақтардың 
қалалар арасында ұшуы. Мысалдағы түйіндер – теміржол стан-
циялары және қалаларға байланыстар – рельстер және сапарлар.    

  

 
 

15.1-сурет 
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Анықталған графтар   
 
Бағытталған граф V төбе немесе түйіндер жиынынан және 

E қабырғалардан немесе доғалардан тұрады. Әрбір қабырғаның 
бастаушы және сынақ түйіні бар, сондықтан қабырға бойынша 
бастаушы түйіннен сыни түйінге дейін жүруге болады. 

 

 
 

 
15.2-сурет 

 

Жол – бұл қабырғалар арқылы байланысқан төбелердің кез 
келген төбелер тізбегі.  

 

 
 

15.3-сурет 
Графтардың ерекшелігі, оларды көрнекі түрде бейнелеуге болады және 
графтар есептің маңызды қасиеттерін сипаттауда тиімді болып келеді.  

 
s және t екі түйінді қарастырайық, s-тен t-ға баратын жолдың 

бар-жоғын анықтаймыз. Бұл мәселені жұптың бар болу мәселесі 
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деп атайды. Мұнымен графтың кез келген екі төбесі арасында 
жолдың бар-жоғын анықтайтын барлық жұптың бар болу мә-
селесі тығыз байланысты болып келеді. Компьютерлік желіде бұл 
бір компьютерден екінші компьютерге хабарлама тарату мүм-
кіндігін білдіреді.    

Практикада көп жағдайда кез келген қабырға әртүрлі бағыт-
тарда жылжуы мүмкін болатын бағытталмаған графтармен жұ-
мыс жасауға тура келеді. Бағытталмаған шектерді бағытталған 
қабырғалар жұбы ретінде қарастыруға болады, сондықтан біз 
бағытталған қабырғаларды терең қарастырамыз.   

 
Ені бойынша іздеу алгоритмі 
Ені бойынша іздеу алгоритмі граф түйіндерін бастапқы 

түйіннен қашықтығының өсу ретімен іздейді. Ені бойынша 
іздеу алгоритмі түйінге қолжетімділік сұрақтарына жауап 
ретінде қолданылады. Ені бойынша іздеу алгоритмін бастапқы 
түйіндерді анықтау үшін қолданамыз. Графтар өзге түйін-
дермен біріктірілмейтін түйіндерден тұруы мүмкін болған-
дықтан, бұл өте маңызды. 15.4-тен 15.8-ге дейінгі суреттер 
тізбегі ені бойынша іздеу алгоритмін қарапайым графтарда 
көрсеткен.  

 

 
 

15.4-сурет. Ені бойынша іздеу алгоритмінің басталуы 

 
Ені бойынша іздеу алгоритмінің бастапқы түйіні 15.4-су-

ретте боялған. Алгоритм осы түйіннен тараған әрбір қабырғаны 
қарастырудан басталады. Алгоритм осы қабырғаларды қарап 
болған соң ғана жаңа түйін табылады. Бұл «табылған» түйіндер 
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кезекте тұрады. Ені бойынша іздеу алгоритмі өз кезегінде жаңа 
түйінді анықтау үшін әрбір табылған жаңа түйінді  тексереді.  

 

 
 

15.5-сурет. 2-түйін ашық 
 
15.5-суреттен көріп тұрғанымыздай, алгоритм 0-түйінмен 

байланысқан қабырғаларды зерттеу арқылы 2-түйінді анықтады. 
Түйін анықталғаннан кейін ол табылған, бірақ әлі зерттелмеген 
түйін ретінде кезекке қойылады.  Содан соң қалған қабырғаларды 
зерттеу арқылы алгоритм аяқталады. Бұл шеттегі 1-түйінге алып 
келеді.   

 

 
 

15.6-сурет. 1-түйін ашық 
 
Егер графтағы қабырғалардың барлығы қарастырылса, онда 

түйін толығымен зерттелген болып саналады.  Алгоритм зерттеу 
үшін басқа түйінді таңдайды. Бұл таңдау кездейсоқ ретпен орын- 
далмайды. Таңдау кезектегі бірінші табылған бірақ әлі зерттел- 
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меген түйін ретінде анықталған. Дәл қазір бұл 2-түйін болып 
табылады. 7 және 8-суреттерде алгоритм осы түйінді зерттеп жат-
қанын көреміз.    

 

 
 
 

15.7-сурет. 4-түйінді анықтау 

 

 
 

15.8-сурет. 3-түйінді анықтау 

 
2-түйінмен байланысатын барлық қабырғаларды зерттеп 

болғаннан соң 1-түйінмен байланысатын қабырғаларды қарасты-
рамыз. Бірақ бұл бұрын зерртелген түйіндерге алып келгендіктен 
алгоритм қабырғаны 4-түйінге қосылған деп есептеп басқа түйін-
ге ауысады. 

4-түйінге 4 қабырға қосылған. Олардың ішінде екі қабырға 
бұрын зерттелген түйіндерге алып келеді. Алгоритм 5 және  
6-түйіндерге алып келетін қалған екі қабырғаны қарастырады.  
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Бұл екі түйін «ашық» болып белгіленіп, кезекке қойылады. Содан 
соң алгоритм 3-түйінге қосылған қабырғаларды зерттеуге кірі-
седі.         

 

 
 

15.9-сурет. 5-түйін табылды 
 

 
 

15.10-сурет. 6-түйін табылды 
 
Сонымен, алгоритм графтың барлық түйіндерін тапты. Біз 

мұны көре аламыз, себебі 10-суретте барлық түйінде штрихтел-
ген. Бірақ  алгоритм мұны білмейді. Ол әлі күнге дейін 3, 5-түйін-
дермен байланысқан қабырғаларды қарастырып жүр. Егер бұлар 
бастапқы қарастырылған түйінге келсе, алгоритм бітті деп есеп-
теледі.   

Ені бойынша іздеу алгоритмі 11-листингте келтірілген. Бұл 
программа 15.1-15.7 суреттеріндегі графиктерді талдайды. Бұл 
графтағы түйіндер сан түріндегі сілтеме болғандықтан, біз int 
типті вектор тізімін қолдана аламыз.  
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1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
 

21: 
 

22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 
34: 
35: 
36: 
37: 
38: 

void bfs(vector< list<int> >& adj_lists, int start_node) { 
 
  queue<int> not_yet_explored; 
   set<int> discovered; 
 
  // Mark the start node as being discovered, 
  // and place it in the queue of nodes to explore 
  not_yet_explored.push(start_node); 
  discovered.insert(start_node); 
 
  while (! not_yet_explored.empty()) { 
 
      // Get a node to explore. 
      int node_to_explore = not_yet_explored.front(); 
      not_yet_explored.pop(); 
 
     // Examine all the edges of the node 
     list<int>::iterator edges = adj_lists[node_to_explore].
begin(); 
     for ( ; edges != adj_lists[node_to_explore].end(); 
edges++) { 
 
         // See if the edge leads to a node that we 
         // have not yet discovered 
         if (discovered.count(*edges) == 0) { 
 
             // We have discovered a new node! 
             // Add this node to the queue of nodes 
             // to explore. 
             discovered.insert(*edges); 
             not_yet_explored.push(*edges); 
 
             cout << "Found " << *edges << 
             " from " << node_to_explore << endl; 
 
            } 
        } 
    } 
 
} 

15.11-листинг.  Ені бойынша іздеу алгоритмінің орындалуы 
 
Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмі 
Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмі граф түйіндерін түйін 

басынан бастап қашықтықтың өсуінің кері ретімен талдайды. 
Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмі граф тереңдігінен түйіндерді 
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зерттейді, содан соң ағымдағы түйінге жақын тұрған түйіннен 
бастап қайта зерттей бастайды. 

15.12-ден 15.18-ге дейінгі суреттер алдыңғы мысалда кел-
тірілген графты тереңінен іздеу алгоритмі бойынша зерттеуді 
бейнелейді. 

  
 

 
 
 

15.12-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмнің  
бірінші қадамы 

 
 
 

 
 
 

15.13-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу  
алгоритмнің екінші қадамы 
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15.14-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмнің үшінші қадамы 
 

 
 

15.15-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмнің төртінші кезеңі  
 

 
 

15.16-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмнің бесінші кезеңі 
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15.17-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмнің алтыншы кезеңі 

 

 

 
15.15-сурет. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмнің қорытынды кезеңі 
 
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, тереңдігі бойынша іздеу 

алгоритмінде түйіндер табылғанына қарай зерттеледі. Тереңдігі 
бойынша іздеу алгоритмі жаңадан табылған түйіндерді зерттейді.  
Қоданылмаған түйіндерді сақтау үшін стек қолданылады. Терең-
дігі бойынша іздеу алгоритміне түйіндерімен қайта оралу соңғы 
төбеден басталады. Мұндай стратегияны «соңғы енгізілген бі-
рінші зерттеледі» деп атайды. Ол dfs алгоритмінің итеративті 
нұсқасында қолданылатын айқын стекке және рекурсивті нұсқа-
лары арқылы генерацияланатын төбелердің айқындалмаған сте-
гіне сәйкес келеді. Бұл зерттелмеген түйіндерді сақтау үшін кон-
тейнерді қолдану қажеттілігін жояды.  
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void dfs_helper(vector< list<int> >& adj_lists, set<int>& 
discovered, int node) { 
 
    // Examine all the edges of the node 
    list<int>::iterator edges = adj_lists[node].begin(); 
    for ( ; edges != adj_lists[node].end(); edges++) { 
 
        // See if the edge leads to a node that we 
        // have not yet discovered 
        if (discovered.count(*edges) == 0) { 
 
            // We have discovered a new node! 
            // Add this node to the queue of nodes 
            // to explore. 
            discovered.insert(*edges); 
            cout << "Found " << *edges << 
            " from " << node << endl; 
            dfs_helper(adj_lists, discovered, *edges); 
        } 
    } 
} 
 
void dfs(vector< list<int> >& adj_lists, int start_node) {
 
    // Mark the start node as being discovered 
    set<int> discovered; 
    discovered.insert(start_node); 
    dfs_helper(adj_lists, discovered, start_node); 
} 

15.2-листинг. Тереңдігі бойынша іздеу алгоритмінің орындалуы 

 
Ең қысқа жолды есептеу. 
Ең қысқа жолды есептеу графтағы түйіндер арасындағы ең 

қысқа жолды анықтайтын алгоритмдер отбасымен жабдықтайды. 
Графтардың түрлеріне сәйкес әртүрлі тәсілдер талап етілгендік-
тен ең қысқа жолды табудың бірнеше алгоритмдері бар. Өлшеу-
сіз графтарда түйіндер арасындағы ең қысқа жолды табуды 
есептеу үшін ені бойынша іздеу алгоритмі қолданылуы мүмкін. 
Өлшемді графтар үшін әртүрлі және күрделі алгоритмдер қолда-
нылады. Егер өлшемді графтың салмағы оң болса, онда біз 
Дейкстра алгоритмін қолдана аламыз. Теріс салмақты қабырға- 
лары бар графтардың қысқа жолды анықтау мәселесін Беллман-
Форд алгоритмін қолданып шығарамыз.  
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