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Алғы сөз

«Миналарға қарамаңдар! 
Тек қана алға.»

- Адмирал Фаррагут1

Программалау – бұл есептерді компьютер шығара алатындай түрде өрнектеу тəсілі. 
Программалауда негізгі күш-жігер есептер шешімдерін табуға жəне олардың 
дəлдігін жоғарылатуға бағыттала ды. Көп жағдайда, тапсырманың шешімін толық 
түсіну программалау бары сында ғана мүмкін болып жатады. 

Бұл кітап программалаудан тəжірибесі жоқ болғанымен, оны игеру жолын-
да аянбай тер төгуге дайын оқырмандарға арналған. Ол сізге С++ тілінің негізгі 
қағидаларын меңгеруге жəне осы тілде программалаудан тəжірибе жинақтауға 
көмектеседі. Менің мақсатым – ең жақсы заманауи əдістерді пайдалана отырып, 
жеткілікті мəліметтер көлемімен таныстыру жəне сіздерге қарапайым əрі пай-
далы программалау есептерін шығаруды үйрету. Бұл қаншалықты ұзақ уақытқа 
созылмақ? Егер сіз университеттің бірінші курс студенті болсаңыз, бұл кітапты 
семестр бойы қолдануыңызға болады. Өз бетіңізбен оқыған жағдайда да бұдан 
аз уақыт жұмсаймын деп ойламаңыз (мүмкін, аптасына 15 сағаттан уақыт бөле 
отырып, 14 аптаның ішінде игере аларсыз). 

Үш ай ұзақ уақыт болып көрінуі мүмкін, алайда, курс айтарлықтай көлемді 
болғандықтан, алғашқы қарапайым программаларды жазудың өзіне  осы кітаппен 
бір сағаттан артық уақыт жұмыс істеу қажет болады. Оның үстіне, материал 
біртіндеп күрделене түседі: əрбір тарауда керекті жаңа  ұғымдар енгізіліп, олар 
мысалдармен көрсетіліп отырады. Өз ойларыңызды (идеяларыңызды) програм-
малау тілінде өрнектей білуіңіз – компьютерден не талап етілетінін түсіну – 

1 Фаррагут Давид Глазго – (1801-1870) АҚШ-тың алғашқы генералы, Азамат соғысының батыры, 
солтүстіктегілер үшін соғысқан. Мобил порты үшін болған айқаста өз кемесін миналанған өткелден 
алып шыққан – Аудармашыдан.  
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кітапты  оқу барысында біртіндеп дамитын болады. Мен еш уақытта «Теорияны 
бір ай оқып, тек содан кейін ғана оны тəжірибе жүзінде қолданып, қабілеттеріңізді 
тексеріңіздер», – деп айта алмаймын. 

Программалар не үшін қажет? Қазіргі өркениеттің өзі компьютерлік 
программаларға негізделген. Бұл программалардың қалай жұмыс істейтінін 
білмесеңіз, сізге оның «сиқырлылығына» сенуіңізге тура келеді де, оның 
көптеген қызықты əрі керекті, əлеуметтік жағынан да пайдалы қызмет түрлері 
сіз үшін жұмбақ күйінде қала береді. Мен программалау туралы айтқан кезде 
компьютерлік програм ма лар жұмысының толық спектрі туралы ойлаймын: оған 
қолданушының графикалық интерфейсі бар дербес компью тер лер программа-
ларынан, инженерлік есептеулер мен кірістірілген басқару жүйелері програм-
маларынан (мысалы, цифрлік бейнека ме ралардағы, автомо биль дердегі жəне 
ұялы телефондардағы) бастап, мəтіндермен жұмыс істеуге арналған қолданбалы 
программаларға дейін кіреді деуге болады. Математика тəрізді, программалау да 
– жоғары деңгейде орындалған жағдайда – адамның ойлану қабілетін шыңдайтын 
пайдалы интеллектуалдық жаттығу болып табылады. Алайда, компьютермен 
екі жақты байланыс орнатудың арқасында программалау ісі математиканың 
көптеген салаларына қарағанда, кез келген адам нақты түрде қол жеткізе алатын 
қарапайым сипатта болады. Програм малау арқылы дəулет жинауға жəне əлемді 
түрлендіріп, оны жақсы жағына қарай өзгертуге жол ашылады. Оның үстіне, про-
граммалау адамды айтарлықтай түрде қызықтыратын, көңілді жұмыс түрі болып 
табылады.

Енді неге C++ дейтін болсақ, оның себебі, қандай да бір программалау тілін 
білместен, программалауды үйрену мүмкін емес, ал C++ тілі нақты компьютерлік 
программаларда қолданылатын негізгі қағидалар мен əдістерді сүйемелдейді. 
С++ тілі барынша кең таралған программалау тілдерінің бірі болып табыла-
ды. Ол көптеген қолданбалы ғылым салаларында пайдаланыла тын болды. С++ 
тілінде жазылған программаларды мұхит түбіндегі батис кафтардан бастап, Марс 
бетіндегі ғарыштық аппараттарға дейін – барлық аймақтардан кездестіруге бола-
ды. Оның үстіне, С++ тілінің патентпен қорғалмаған, дəл əрі толық халықаралық 
стандарты бар. Бұл тілдің кез келген компьютер үшін сапалы жəне/немесе еркін 
түрде қолдануға болатын нұсқалары бар. Сіздердің С++ тілін үйрену арқылы 
игеретін  программалау қағидаларының басым көпшілігін С, C#, Fortran жəне Java 
сияқты басқа тілдерде де тікелей қолдануға болады. Оған қоса айтарым, маған 
осы тіл өз кодтарының жинақылығы мен тиімділігі үшін өте ұнайды. 

Бұл кітапты қарапайым программалауға кіріспе деп қарауға болмайды. Мұнда 
мен практикалық программалаудың əліппесі ретінде көмек көрсететін жеңіл əрі 
түсінікті кітап жазуға талпындым. Бұл айтарлықтай менмендік мақсат болар, 
себебі қазіргі программалық жабдықтамалардың басым бөлігі соңғы кездерде 
ғана шығарылған əдістерге негізделеді. 

Сіздер де басқа қолданушылар пайдалана алатын сапалы программалар 
жазуға жəне осы жолда жүйенің жоғары сапасын қамтамасыз етуге талпынатын-
дар қатарында деген ойдамын; басқаша айтқанда, сіздер белгілі бір деңгейдегі 
кəсіби дəрежеге қол жеткізуге тырысатындардың бірі болар деп үміттенемін. 
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Сол себепті, бұл кітап оқуға жеңіл тақырыптардан емес, іс жүзінде қажет бола-
тын мəліметтерден басталады. Мұнда дұрыс програм малау үшін қажетті əдістер 
сипатталып, солармен байланысты ұғымдар, тіл құралдары жəне тапсырмалар 
беріледі. Мен оқырмандар тапсырма ларды міндетті түрде орындайды деп үміт ар-
тамын. Тек жеңіл «қуыршақ» программаларға қызығушылық танытатын жандар 
кітапта берілген материал дардан көбісін игере алмайды. Екінші жағынан алғанда, 
практикада сирек қолданыс табатын мəліметтерге уақыт бөлу де дұрыс бола 
қоймас. Егер кітапта қандай да бір идея берілген болса, демек, мен оның нақты  
қолда нылатын программаларда қажет болатынына сенімдімін деген сөз.

Егер сіз басқа адамдар еңбегінің нəтижесін тиянақты түрде қарас тырмай жəне 
оған өз кодтарыңыздан бір жаңашылдық қоспай пайдалануды қалаған болсаңыз, 
бұл кітап сізге арналмаған. Ондай жағдайда, сіздің басқа кітапты жəне басқа про-
граммалау тілін таңдауыңыз керектігі жайлы ойлан ғаныңыз жөн. Сонымен қатар, 
осындай көзқарасты ұстану себебіңіз неде жəне ол сіздің қажеттіліктеріңізге сəйкес 
келе ме, ол жағына да көңіл бөлу і ңіз керек. Адамдар, көбінесе программалаудың 
күрделілігі мен оның құнын асыра бағалайды. Мен оқырмандардың талаптары 
мен кітаптың мазмұны арасындағы сəйкессіздіктер себебінен жағымсыз əсерлер 
тудырғым келмейді. «Ақпараттық технологиялар» əлемінің программалауды 
қажет етпейтін де салалары жетіп артылады. Ал бұл кітап білімді керек ететін 
программалар жазуға жəне соларды түсінуге талпынатындар үшін жазылған. 

Кітаптың құрылымы мен мақсатына байланысты, ол С++ тілінің негіздерін 
меңгерген немесе басқа программалау тілін білетін жəне С++ тілін үйренгісі 
келетін оқырмандар үшін де пайдалы болады. Егер сіз осы топтардың біріне жата-
тын болсаңыз, кітапты оқуға қанша уақыт қажет боларын алдын ала айту оңай емес, 
алайда, мен тапсырмаларды міндетті түрде орындау керек екендігін ашып айтқым 
келеді. Бұл кең тараған есептердің бірі болып табылатын, ескі стильде жазылған 
программаларды заманауи технологиялар талаптарына сай етіп жазып, заман тала-
бына бейімдеуге көмектеседі. Егер сіз оқудың дəстүрлі тəсілдерін қолдана отырып 
С++ тілін үйренген болсаңыз, онда осы кітаптың алғашқы алты тарауынан өзіңізге 
қызықты да əрі пайдалы материалдар табуыңыз мүмкін. Оларда «əкелеріміздің 
заманындағы С++» деп атауға келмейтін тақырыптар қарастырылады. 

 Программалауды меңгеру программалар құру əрекетінен тұрады. Осы 
қасиетіне қарай программалау ісі практикалық жаттығуларды қажет ететін басқа 
да жұмыс түрлеріне ұқсас болып келеді. Жүзуді, музыкалық аспапта ойнауды не-
месе автомобиль жүргізуді тек кітап оқу арқылы үйрену мүмкін емес, ол үшін 
нақты тəжірибе қажет. Дəл осындай еңбек етуді керек ететін программалау ісін 
де кітапты оқумен қатар өз қолыңызбен көптеген програм малар жазбай  үйрену 
мүмкін емес. Кітапта түсініктемелермен жəне диаг раммалармен толықтырылған 
программаларға аса назар аударылған. Сіз программалаудың идеяларын, қа-
ғи даларын жəне тұжырым дамаларын түсіне отырып, соларды өрнектеуге 
қажетті тіл құрылымдарын меңгеруіңіз керек. Бұл өте маңызды, алайда, олар 
программалаудың практикалық тəжірибесін бере алмайды. Мұндай тəжірибені 
жинақтау үшін программаларды түзету, компиляциядан өткізу жəне орындау 
құралдары арқылы жаттығулардың нəтижесін алу қажет. Сіз өзіңіз жіберген 

xv



16

қателерді жөндей отырып, білім алу ға тиістісіз. Өз программаларыңызды құру 
арқылы тəжірибе жинақтауды ешнəрсемен алмастыруға болмайды! Оның үстіне, 
бұл өте қызықты əрі тартымды жұмыс болып табылады. 

Басқа жағынан алғанда, программалау бірсыпыра ережелерді меңгеріп, 
анықтамаларды оқумен шектелмейді. Бұл кітапта С++ тілінің синтаксисіне ар-
найы көңіл бөлінбеген. Жақсы программалаушы болу үшін негізгі идея ларды, 
қағидаларды жəне əдістерді түсіну керек. Тек жақсы құрастырылған программалық 
код қана дұрыс əрі сенімді жұмыс істейтін, қолдануы да жеңіл болатын жүйенің 
бір бөлігі бола алады. Сонымен қатар, жұмыстың негізі дегеніміз – бұл қазіргі 
программалау тілдері мен құралдары  дамытыл ғаннан кейін немесе қолданыстан 
шыққан соң да есте сақталып қалатын ұғымдар, олар  өз маңызын жоғалтпайды. 

Компьютерлік ғылымдар, программалық жабдықтаманы құру, ақпарат-
тық технологиялар, т.б. туралы не айтуға болады? Осындай білім салалары 
программалауға келіп тіреле ме? Əрине, жоқ! Программалау – бұл компью терлерді 
қолданумен байланысты барлық салалардың негізінде жататын іргелі пəндердің 
бірі. Ол компьютерлік ғылымдар курсында өзінің заңды орнын алды. Мен 
кітапта алгоритмдерге, мəліметтер құрылымдарына, қолданушы интерфейстері 
мен программалық жабдықтамаларға байланысты негізгі ұғымдар мен əдістерге 
қысқаша шолу жасаймын. Солай бола тұра, бұл кітап осы тақырыптарға арналған 
тиянақты əрі нақты жазылған оқу лықтың орнын баса алмайды.

Программа əрі көркем əрі пайдалы да бола алады. Кітаптың осы ақиқатқа көз 
жеткізуге көмек беретініне сенім артамын. Мен қандай программаларды көркем 
деп атауға болатынын түсіндіруге, оларды құрудың негізгі қағидаларын көрсетіп, 
осындай программаларды құрудың практика лық дағдыларын меңгеруде көмек 
көрсетуге талпындым. Жұмыстарыңызға сəттілік берсін!

Студенттер назарына 
Осы кітап арқылы Техас агромəдениет жəне машина жасау универси тетінің (Texas 
A&M University) мыңнан астам студенті білім алды, оның шамамен 60%-ы про-
граммалаудан тəжірибесі бар студенттер болатын, ал қалған 40 пайызы осыған 
дейінгі өмірлерінде бір қатар да программа жазбаған еді. Олардың басым бөлігі 
оқуды сəтті аяқтады, сондықтан сіз де програм малауды игере аласыз деп ойлай-
мын.

Сіз бұл кітапты білім алу курсының бір бөлігі ретінде оқуыңыз міндетті 
емес. Бұл кітап өздігінен оқып үйренушілер үшін кең қолданыста болар. Алайда, 
университетте оқисыз ба, əлде өзіңіз білім аласыз ба, оған қарамас тан, бірнеше 
адам бірігіп, топ болып жұмыс істеуге тырысыңыздар. Программалауды жалғыз 
адамның жеке еңбегі деп санау дұрыс емес. Адамдардың көпшілігі ортақ мақсатты 
көздеген ұжымда бірігіп жұмыс істеп, жылдамырақ білім алады. Достармен 
бірігіп оқу мен тапсырмаларды ақыл даса отырып талдау оқытушыларды ал-
дау мақсатындағы программа алмасу болып табылмайды! Бұл – өзіндік кəсіби 
шеберлікті шыңдаудың барынша нəтижелі əрі ұнамды тəсілдерінің бірі. Соны-
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мен қатар, ұжымдағы жұмыс студенттерді өз идеяларын дұрыс айтып тұжырым 
жасауға үйретеді, бұл өзін-өзі тексеру мен еске сақтаудың барынша нəтижелі 
əдістерінің бірі болып табылады. Программалау тіліне немесе программаларды 
құру орталарының ерекшеліктеріне байланысты, бұрыннан белгілі есептердің 
шешімін жеке іздеп табуға талпыну міндетті іс емес. Алайда, жаттығуларды 
орындамай, өзіңізді өзіңіз алдаудың қажеті жоқ (оқытушы оларды тексермейтін 
жағдайда да). Программалау (басқа қасиеттерімен қатар) – бұл үйренуді қажет 
ететін практикалық дағды екенін есте сақтаңыз. Егер сіз программалар жазбайтын 
болсаңыз (яғни əрбір тараудың соңында берілген жаттығуларды орында масаңыз), 
онда кітапты оқу мəнсіз теориялық əрекет болып табылады. 

Студенттердің басым көпшілігінде – əсіресе, үлгілі студенттерде – осын-
шалықты ауыр жұмыс істеу қажет пе деген сұрақ туындайды. Егер сізде де осын-
дай сұрақ туындаса, үзіліс жасап, алғы сөзді қайтадан оқып шығып,  «Компью-
терлер, адамдар жəне программалау» атты бірінші тарауды жəне де «Идеалдар 
жəне тарих» атты 22-тарауды қарап шығыңыз. Осы тарауларда программалаудың 
мені неге таң қалдыратынын жəне əлемді жақсартудағы программалаудың негізгі 
орын алуының себебін түсіндіруге тырыстым. Егер сізді менің педагогикалық 
көзқарастарым қызықтыратын болса, «Оқыр мандар назарына» деп аталатын 
бөлімді оқып шығыңыз.

Мүмкін, сізге кітап тым көлемді болып көрінер. Мұның себебі – мен есептің 
шығару жолын «құрғақ» түрде баяндаумен қалдырып қоймай, түсін дірмелерін 
бірнеше рет қайталап келтіремін немесе оларды қосымша мысалдармен 
суреттеймін. Сонымен қатар, екінші бөлім анықтамалық мəлі мет терден тұрады 
да, олар программалаудың нақты салаларында, мысалы, біріктірілген программа-
лау жүйелері, мəтіндерді талдау немесе математи калық есептеулер салаларында 
оқырмандардың өз білімдерін тереңдетуіне мүмкіндік береді. 

Асықпай, сабырлылық танытыңыз. Жаңа идеяларды жəне маңызды 
практикалық дағдыларды меңгеру уақытты қажет етеді, алайда, нəтиже осыған 
тұрарлық болып табылады. 

Оқытушылар назарына 
Бұл кітап компьютерлік ғылымдардан (мысалы, АҚШ-тағы Computer Science 
101 пəні) берілетін дəстүрлі курс емес. Бұл кітап жұмыс істейтін программалық 
жабдықтамалар құруға арналған. Сондықтан, əдетте компьютерлік ғылымдарға 
арналған оқулықтың құрамына енгізілетін материалдың басым бөлігі (Тьюринг 
бойынша алгоритмдердің күрделілігі, шекті автоматтар, дискретті математика, 
Хомский грамматикасы, т.б.) кітап аясынан тыс қалды. Кітапта, тіпті, аппараттық 
жабдықтарға байланысты тақырып та берілмеген, себебі мен студенттер бала 
кездерінен компью терде жұмыс істеуді біледі деп санаймын. Бұл кітап програм-
малау тақырыбына (нақтырақ айтқанда, программалық жабдықтама құруға) 
арналған, сондық тан оның құрамында дəстүрлі оқулықтарға кіретін тақырыптар 
жоқ. Компьютерлік ғылымдарды бір курс аясында толық беруге бо лмайтын-
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дықтан, мен тақырыптарды шашыратпай, нақты бір саланы таңдадым. Егер сіз осы 
кітапты компьютерлік ғылымдар, электротехника (алғашқы студент тердің басым 
көпшілігі электротехника мамандығынан болатын), инфор матика немесе қандай 
да бір басқа ғылыми пəнде курстың бір бөлігі ретінде қолданатын болсаңыз, оны 
толыққанды кіріспе бөлім ретінде қарастыруды ұсынамын.   

Менің педагогикалық қағидаларымды, жалпы көзқарасымды түсіну үшін 
«Оқырман назарына» бөлімін оқып шығыңыздар. Сондағы идеяларды өз 
студенттеріңізге жеткізулеріңізді сұраймын.

Сүйемелдеу
Кітапты сүйемелдейтін арнайы веб-сайт бар: www.stroustrup.com/Prog ramming. 
Сонда кітапты қолдана отырып, программалауды үйренуге жəне оқытуға қажетті 
қосымша материалдар берілген. Уақыт өте келе бұл материалдар нақтыланатын 
шығар, ал қазіргі кезде оқырмандар сайттан:

• Осы кітап бойынша дəрістер слайдтарын;
• Оқытушының анықтамалығын;
• Кітапта қолданылған кітапханалардың тақырыптық файлдары мен жүзеге 

асырылғандарын;
• Кітапта мысалдар ретінде пайдаланылған программалар мəтіндерін;
• Таңдамалы жаттығулардың шешімдерін; 
• Пайдалануға болатын сілтемелерді;
• Табылған қателер тізімін таба алады.

Кітапты жетілдіруге байланысты кез келген ұсыныстар мен ескерт пелер 
ризашылықпен қарсы алынады.

Алғыстар
Мен əріптесім Лоуренс «Пит» Петерсенге (Lawrence “Pete” Petersen) мені осы салаға 
жаңадан келгендерді үйретуге ден қоюға шабыттандырғаны үшін жəне оқытудағы 
маңызды практикалық кеңестері үшін ерекше риза шылығымды білдіремін. Оның 
көмегінсіз бұл курстың алғашқы нұсқасы сəтсіз ұйымдастырылатын еді. Мен осы 
курсқа арналған кітаптың алғашқы нұсқасын құруда Петерсенмен қоян-қолтық 
жұмыс істедім, кейіннен жинақ таған тəжірибемізді ескере отырып, курсты ары 
қарай жетілдірдік. Кітапта қолданылатын «біз» есімдігі «Пит жəне мен» дегенді 
білдіреді. 

Осы кітапты жазуға ерікті əлде еріксіз түрде көмек көрсеткен Техас 
агромəдениет жəне машина жасау университетінің студенттеріне, ассис тенттері 
мен оқытушыларына (ENGR 112 курсы), сонымен қатар, осы курсты тыңдаған 
Уолтер Догеритиге (Walter Daugherity) алғысымды білдіремін. Бұған қоса, 
кітаптың қолжазбасына берген орынды ескертулері үшін Дэмиан Дечевке (Damian 
Dechev), Трейси Хэммондқа (Tracy Hammond), Арне Толструп Мэдсенге (Arne 
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Tolstrup Madsen), Габриэль Дос Рейске (Gabriel Dos Reis), Николас Страуструпқа 
(Nicholas Stroustrup), Дж. К. ван Уинкелге (J. C. van Winkel), Грэг Версундер-
ге (Greg Versoonder), Ронни Уардқа (Ronnie Ward) жəне Леор Зольманға (Leor 
Zolman) алғыс айтамын. Қозғалтқышты басқарудың программалық жабдықтама-
сының жұмыс істеу принциптерін түсіндіргені үшін Могенс Хансенге (Mogens 
Hansen), тағы да Эл Ахоға (Al Aho), Стивен Эдвардсқа (Stephen Edwards), Брайан 
Керниганға (Brian Kernighan) жəне Дэйзи Нгуенға (Daisy Nguyen) жазғы айларда 
кітап жазудан алаңдататын жағдайлардан қорғағандары үшін алғыс білдіремін.

Эддисон-Уэсли (Addison-Wesley) баспа үйі мен үшін іздеп тапқан сараптау-
шы рецензенттерге: Ричард Энбодиге (Richard Enbody), Дэвид Густафсонға 
(David Gustafson), Рон МакКартиге (Ron McCarty) жəне К. Нараянасвамиге (K. 
Narayanaswamy) алғыс айтамын. Олардың колледж деңгейінде С++ тілінен немесе 
Computer Science 101 курсы бойынша сабақ беру негізінде жасаған ескертпелері 
(комментарийлері) өте пайдалы болды. Сонымен қатар, мен кітап редакторы 
Питер Гордонға (Peter Gordon) көптеген түсініктемелері мен сабырлығы үшін 
өз ризашылығымды білдіремін. Кітап сапасын көтеру жолында көп еңбек еткен 
Addison-Wesley баспа үйінің техникалық қызметкерлері: корректор Джулия Грейди 
(Julie Grady), беттеуші Крис Кини (Chris Keane), суретші Роб Мохар (Rob Mauhar), 
техникалық редактор Джулия Нахил (Julie Nahil) жəне əдеби редактор Барбара 
Вуд (Barbara Wood) тəрізді мамандарға деген үлкен алғысымды білдіремін.

Менің программалар мəтіндерін тексеруге бағытталған жүйесіз талпыныста-
рыма қосымша Башар Анабтави (Bashar Anabtawi), Инан Фан (Yinan Fan), Юрий 
Солодкий (Yuriy Solodkyy) барлық программа үзінділерін Microsoft C++ 7.1 (2003), 
8.0 (2005) жəне GCC 3.4.4 компиляторларының көмегімен тексеріп шықты.

Сонымен қатар, мен Брайан Керниган (Brian Kernighan) мен Дуг Мак-Элройға 
(Doug McIlroy) программалау үшін бекіткен жоғарғы сапалы стандарттары үшін, 
Деннис Ритчи (Dennis Ritchie) мен Кристен Нийгардқа (Kristen Nygaard) програм-
малау тілдерін практикалық тұрғыдан құрудағы бағалы сабақтары үшін алғыс 
айтқым келеді. 
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Оқырмандар назарына 

«Егер карта аймаққа сəйкес келмесе,
аймақтың өзіне сеніңіз.»

 - Швейцариялық əскери мəтел

Бұл тарауда əралуан ақпарат берілген; оның мақсаты – кітаптың 

қалған бөлігінен күтуге болатын ақпарат туралы түсінік беру. Тарау-

ды қарап шығып, қызықты мəліметтерді оқып шығуларыңызды өтінемін. 

Оқытушылар үшін кітаптың басым бөлігі пайдалы болады. Ал егер сіз 

кітапты жақсы оқытушының көмегінсіз оқып отырсаңыз, онда осы тарау-

да берілген ақпаратты оқып, оны толығынан түсінуге талпынбаңыз; жай 

ғана «Кітаптың құрылымы» бөлімін жəне «Педагогикалық қағидалар» 

бөлімінің алғашқы бөлігін қарап шығыңыз. Мүмкін, сіз өз программа ла-

рыңызды жазып жəне орындап үйренген кезде осы тарауға оралып, қайта 

оқып шығуды қаларсыз.

1
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0.1 Кітаптың құрылымы

Кітап төрт бөлімнен жəне бірнеше қосымшалардан тұрады.

• I бөлім, «Негіздер», программаларды құруды бастау үшін қажетті 
кітапханалар жəне C++ тілінің мысалында программалаудың іргелі 
қағидалары мен əдістерін ұсынады. Бұл қағидаларға типтер жүйесі, 
арифметикалық операциялар, басқарушы конструкциялар (құрылымдар),  
қателерді өңдеу,  сонымен қатар, функциялар мен қолдану шылық типтерді 
құру, жүзеге асыру жəне пайдалану жатады. 

• II бөлім, «Енгізу жəне шығару», пернетақта мен файлдардан сандық жəне 
мəтіндік мəліметтерді енгізу, сондай-ақ нəтижелерді экран мен файлдарға 
шығару тəсілдерін сипаттайды. Сонымен қатар, онда сандарды, мəтінді 
жəне геометриялық фигураларды графикалық ақпарат түрінде қалай 
шығару, сондай-ақ программаға мəліметтерді графикалық қолданушы 
интерфейсі арқылы қалай енгізу қажеттігі көрсетілген. 

• III бөлім, «Мəліметтер жəне алгоритмдер» С++ тілі стандартты 
кітапханасының (STL, standard template library) контейнерлері мен 
алгоритмдеріне арналған. Онда контейнерлердің (vector, list жəне 
map сияқты) нұсқауыштар, жиымдар, динамикалық жады , аластама лар 
жəне шаблондар арқылы жүзеге асырылуы жəне қолданылуы сипатталған. 
Сонымен қатар, стан дарт ты кітапхана алгоритмдерінің (sort, fi nd, 
inner_product тəрізді) құрылуы мен қолданылуы көрсетілген. 

• IV бөлім, «Ой-өрісті кеңейту», матрицалық есептеулер, мəтінді өңдеу,  
тестілеу, сонымен қатар, С тілінің негізіндегі біріктірілген басқару 
жүйелерінің мысалдарында программалау идеяларын жəне тарихын 
баяндауға арналған. 

• Қосымшалар педагогикалық сипаттағы себептерге байланысты мəтінде   
орын алмаған пайдалы ақпаратты қамтиды. Дəлірек айтқанда, С++ тіліне 
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жəне стандартты кітапхана мүмкіндіктеріне қысқаша шолу жасала-
ды. Сонымен қатар, програм малар құрудың біріктірілген орталарымен  
(IDE, integrated development environment) жəне графикалық қолданушы 
интерфейсінің (GUI, graphical user interface) кітапханасымен жұмыс істеу 
қағидалары сипатталған.

Өкінішке орай, программалау əлемі осылайша төрт айқын бөлімге бөліне 
бермейді. Осы себептен кітаптың «бөлімдері» тек қана тақырыптардың курс 
бойынша жіктелуін сипаттайды. Біз бұл жіктеуді пайдалы деп санаймыз (кері 
жағдайда оны ұсынудың мəні болмайтын еді), алайда, оның дəлдігі жоғары емес. 
Мысалы, кітапта енгізу операциялары С++ тіліндегі стандартты енгізу/шығару 
ағымдарының толық сипаттамасынан əлдеқайда ерте қолданылады. Қандай да бір 
идеяны сипаттау үшін бірнеше тақырыпты сөз ету қажет болған жағдайларда біз 
оқырмандарға осы тақырып тардың толық баяндалуын кітаптың басқа бөлігінен 
іздеуге сілтеме беруді жөн санамаймыз. Оның орнына қажетті ақпараттың 
мүмкіндігінше аз бөлігін ұсынуға тырысамыз. Қатаң жіктеудің оқулықтарға 
қарағанда, анықтамалықтар үшін маңызы зор болып келеді.

Тақырыптардың баяндалу реттілігі тіл құрылымдары арқылы емес, програм-
малау əдістері арқылы анықталады; §0.2 қараңыз. Тілдің қасиет теріне шолу А 
қосымшасында келтірілген.

Шолуды жеңілдету жəне алғашқы рет оқу барысында, қандай ақпарат шын 
мəнінде, маңызды екенін əлі анықтамаған оқырмандар үшін біз «назар аудару 
белгілерінің» үш түрін беттердің шеткі бөліктерінде қолданамыз:

• Көк: концепциялар (тұжырымдамалар) жəне əдістер (осы бөлімде 
көрсетілгендей түрде)

• Жасыл: кеңес беру
• Қызыл: ескерту

0.1.1 Жалпы қағидалар
Бұл кітапта біз сізбен тікелей қарым-қатынас орнатамыз. Бұл ғылыми 
жұмыстардың басым бөлігінде орын алатын «кəсіби» түрде үшінші жақта жа-
зылумен салыстырғанда, жеңіл əрі түсінікті. «Сіз» сөзін «сіз, оқырман» деген 
мағынада қолданамыз, ал «біз» деп жазу арқылы «өзіміз, автор жəне оқытушы» 
мағынасына немесе бір мəселенің аясында бір бөлмеде отырғандай болып бірге 
жұмыс істейтін сіздер мен бізге сілтеме жасаймыз. 

Бұл кітап басынан соңына дейін тараулардың орналасу ретімен оқылатындай 
етіп құрастырылған. Көбінесе кітаптың кейбір бір бөлігіне қайтып оралып, оны 
екінші немесе үшінші рет қайта оқығыңыз келер. Кейбір мəліметтер есте сақтал-
май қалатындықтан, бұл шын мəнінде, ең дұрыс тəсіл болып табылады. Осын-
дай жағдайларда сіз, ерте ме, кеш пе, ұмытылған ақпаратты қайта оқуға тырыса-
сыз. Алайда, алға-артқа көлденең сілтемелер мен пəндік нұсқауыштың берілуіне 
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қарамастан, бұл кітаптың кез келген бетін аша салып, ары қарай оқуды жалғастыру 
жеміс бермейді. Əрбір бөлім мен тарауды түсіну үшін оның алдында орналасқан 
бөлімдер мен тарауларда берілген материалды жақсы білу керек.  

Əрбір тарау басқаларынан тəуелсіз бірлік болып табылады, яғни оны «бір 
отырғанның» (бір қолға алғанда) өзінде оқып шығуға болады (сабақ кестелері 
тығыз орналасатындықтан, бұл əрқашан мүмкін бола бермейді). Бұл – мəтінді 
жеке тарауларға бөлудің негізгі себептерінің бірі. Тағы бір себебі əрбір тарау өз 
мазмұнына байланысты жаттығулар мен тапсырмаларды қамтиды, олар біртұтас 
нақты тұжы рым ға, идеяға, яғни əдіске негізделеді. Кейбір тарау лар көлемдірек 
болып келеді, сондықтан «бір отырғанда» оны игеру сөзін тікелей қабылдамау 
керек. Нақтырақ етіп айтсақ, бақылау сұрақтары мен мысалдарды қарастыра оты-
рып, бірқатар жаттығуларды орындаған нан кейін, сіз кейбір бөлімдерді қайта 
оқып шығу керек екендігіне көз жеткізерсіз, ал оған бірнеше күн жұмсауыңыз 
мүмкін. Біз негізгі тақырыптарды қамтитын бөлімдерді бір тарауға біріктіруге 
тырыстық, мысалы, енгізу/шығару мəселелеріне бір бөлім берілген. Мұндай 
бөлімдер бақылау өткізу үшін ыңғайлы болып келеді. 

Оқулықтар туралы: «Ол менің барлық сұрақтарыма олар ойыма келгеннен-
ақ жауап қайтарды!» – деген сипаттама жиі айтылып жатады. Бұл жағдай жеңіл 
сұрақтар үшін орынды жəне кітап қолжазбасының алғашқы оқырмандары 
осыны байқады. Алайда, бұл қағида барлық жағдайға жалпы бола алмайды. 
Біз программалауға жаңадан ден қойған адамдардың ойында туындамайтын 
сұрақтарды сөзге тиек етеміз. Біздің мақсатымыз – өзге адамдарға арналған сапалы 
программаларды жазу үшін қажетті сұрақтарды қою жəне оларға жауап беру. Сту-
дент программалаушы ретінде ой қорыта бастауы үшін оған дұрыс (көп жағдайда 
күрделі) сұрақтар қоюды үйрету қажет. Айқын əрі қарапайым сұрақтарды қою 
өте ыңғайлы, бірақ бұл программалаушы болуда көмектесе алмайды. 

Біз сіздің ой-өрісіңізді бағалаймыз жəне жұмсаған уақытыңызды да еске-
реміз. Біз баяндауда кəсібилікті көркемдіктен жоғары қоямыз, сондықтан кейбір 
мəселелердің шет-жағасын ғана ашып кетеміз. Біз программалау əдістерінің немесе 
тіл құрылымдарының маңыздылығын асыра бағаламауға тырысамыз, бірақ «Бұл 
қасиет жиі пайдалы болып табылады» деген тəрізді тұжырымдардың маңызын да 
төмен санауға болмайды. Егер біз қандай да бір ақпараттың маңыздылығына баса 
назар аударсақ, сіз оны меңгермесеңіз, кейін басқа материалды түсінуге көп уақыт 
жұмсайтыныңызды көрсе теді. Біз қалағанымыздан аз қалжыңдаймыз, алайда, 
тəжірибе адамдардың əзілді түсінуі əралуан деңгейде болатынын байқатты, 
сондықтан қалжың дауға талпыну баяндауды одан əрі қиындатып жіберуі мүмкін. 

Біз идеяларымыз бен құралдарымыздың міні жоқ деуден аулақпыз. Ешбір 
құрал, кітапхана немесе əдіс программалаушының жолында туындайтын барлық 
қиындықтарды шеше алмайды. Олар тек сіздің шеші міңізді қалыптыстырып, 
жүзеге асыруы мүмкін. Біз «оңтайлы өтіріктен» де сақ болуға тырыстық, яғни 
түсінуге жеңіл, бірақ нақты тілдер мен есептерді  қарастыру кезінде дұрыс бол-
майтын түсіндірмелерден бас тарттық. Оған қоса, бұл кітап анықтамалық емес; 
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С++ тілінің дəл əрі толық сипаттамасы Bjarne Stroustrup, The C++ Programming 
Language, Special Edition (Addison-Wesley, 200) кітабында жəне ISO C++ стандар-
тында келтірілген.

0.1.2 Жаттығулар, тапсырмалар жəне т.с.с.
Программалау – бұл жай ғана интеллектуалдық əрекет емес, сондықтан бұл өнерді 
меңгеру үшін программа жазып үйрену қажет. Біз практикалық программалаудың 
екі деңгейін ұсынамыз:

• Тапсырмалар: Тапсырма практикалық, жалпы механикалық деп айтуға 
    болатын дағды ларды қалыптастыруға арналған қарапайым есеп тер 
           болып табылады. Тапсырмалар, əдетте, қарапайым програм маны түзетіп, 
    түрлендіру сатыларынан тұрады. Сіз əрбір тапсыр маны орындап 
         шығуыңыз қажет. Оларды орындау үшін терең түсінудің немесе ерекше 
     ынтаның қажеті жоқ. Біз оларды кітаптың маңызды бөлігі ретінде 
      қарастырамыз. Егер сіз тапсырмаларды орындап шықпасаңыз, кітапта 
             берілген материалды түсінбейсіз. 

• Жаттығулар: Кейбір жаттығулар өте оңай, басқалары қиындық тудырады, 
         бірақ олардың басым бөлігі сіздің ынтаңыз бен қабі летіңізді жетілдіруге 
     арналған. Егер сіз сабаққа салмақты қарайтын адам болсаңыз, тым 
                    болмағанда бірнеше жаттығуды орындап шыға сыз. Оларды, ең болмағанда, 
          сіз үшін қаншалықты қиын болатынын тексеру үшін орындап шығыңыз. 
        Содан кейін тағы да бірнеше жатты ғу орындаңыз. Осылайша біртіндеп 
           олардың басым бөлігін шығара тын дəрежеде боласыз. Бұл жаттығуларды 
           орындау үшін терең ойлау қабілеттеріңнен гөрі тапқырлық талап етіледі. 
              Бірақ олар сіздің на мысыңызды оятып, барлық бос уақытыңызды жұмсай -
      тындай деңгейде берілген деп үміттенеміз. Сіз барлық жаттығуларды 
             орындайды деп айта алмаймыз, алайда, тырысып көріңіз.

Сонымен қатар, сізге (əрбір студентке) кішігірім (уақыт жеткілікті болса, көлемді) 
жобаны орындап жүзеге асыруды ұсынамыз. Мұндай жобалар практикалық пай-
дасы бар, аяқталған программа жазуға арналған. Жобаларды орындаушы топтың 
мүшелері көп болмайды (мысалы, үш программалаушы), олар бірігіп бір ай ша-
масында жұмыс істеп, кітаптың үшінші тарауындағы материалды игеруі тиіс. 
Студенттердің басым бөлігі білім алуды жобалар арқылы жетілдіруді ұнатады, 
жобалар адамдарды бір-біріне жақындастырып байланыстырады. 

Кейбір жандар тарауды соңына дейін оқып шықпай-ақ, есептерді шыға руға 
кіріседі; ал басқалары оны аяғына дейін оқығаннан соң ғана программалауға 
кіріскенді дұрыс деп санайды. Бірден программалауға кірісетін студенттер-
ге қолдау көрсету үшін біз «Мынаны орындап көріңіз» деген тақырыпшамен 
берілген қарапайым практикалық тапсырмаларды ұсынамыз. Бұл тапсырмалар 
кітаптың табиғи құрамдас бөлігі болып табылады. Мəні бойынша мұндай тап-
сырмалар жаттығуларға жатады, алайда, олар тақырып ты тұжырымдаудан бұрын 
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қарастырылған сұрақтар аясында ғана шығаруға арналған. Егер сіз осындай 
тап сырманы қалдырып кетсеңіз – мысалы, жақын жерде компьютер жоқ неме-
се кітапты тезірек оқып шығуы ңыз келген болар – жаттығуларды талдау кезінде 
оларға қайтып оралыңыз; «Мынаны орындап көріңіз» деп берілген тапсыр-
малар жаттығулардың бір бөлігі болып табылады немесе оларды толықтырады. 
Əрбір тараудың соңында бақылау сұрақтары берілген. Олар тарауда түсіндірілетін 
негізгі идеяларды пысықтауға арналған. Бұл сұрақтарды жаттығуларға қосымша 
ре тінде қарастыруға болады. Есептер программалаудың практикалық мəсе-
ле лерін шешуге арналған болса, ал бақылау сұрақтары идеялар мен жасалған 
тұжырымдарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұнысымен олар интервьюді 
еске салады.  

Əрбір тараудың соңындағы «Терминдер» бөлімі программалау жəне C++ тілі 
бойынша сөздіктің бір бөлігі болып табылады. Адамдардың программа лау тура-
лы айтқан мəліметтерін түсініп, өз идея ларыңызды еркін түрде айтып беру үшін 
осы сөздердің мағынасын білгеніңіз жөн. 

Қайталау оқып үйренудің негізгі бір бөлігі болып табылады. Мінсіз студент 
əрбір маңызды идеяны кем дегенде екі рет қайталап шығып, содан кейін оны 
жаттығулардың көмегімен пысықтауы тиіс. 

0.1.3 Кітапты аяқтаған соң не болады?
Сіз осы кітапты оқып бітірген соң кəсіби программалаушы немесе C++ тілінің 
сарапшысы бола аласыз ба? Əрине, жоқ! Нағыз программалау – бұл білімді жəне 
техникалық дағдыларды талап ететін терең, нəзік əрі күрделі өнер. Төрт айдың 
ішінде программалаудың кəсіби маманы болуға үміттену жарты немесе бір жыл 
ішінде биология, математика немесе шет ел тілін (мы са лы, қытай, ағылшын неме-
се дат тілі) толық үйренуге немесе виолончельде ойнауды үйренуге үміттенумен 
бірдей. Егер кітапты барынша ынта қойып оқысаңыз, қарапайым пайдалы про-
граммалар жазуды, айта р лықтай күрделі программаларды оқуды үйренесіз жəне 
осыдан кейінгі жұмыс істеу үшін жақсы теориялық жəне практикалық негіздерді 
алатын боласыз.

Осы курсты тыңдап болған соң, нақты жоба орындап, оны жүзеге асыр  ған 
өте пайдалы болады. Жоба бойынша жұмыс істеумен қатар, кəсіби дең гейдегі  
қандай да бір кітапты (мысалы, Stroustrup, The C++ Programming language), сіздің 
жобаңызға қатысты кəсіби бағыттағы кітапты (мысалы, гра фи калық қолданушы 
интерфейсіне арналған Qt кітапханасы бойынша құжаттама немесе таралған 
программалауға арналған ACE кітапханасы бойынша анықтамалық сияқты) не-
месе С++ тілінің нақты бір мəселесіне арналған оқулықты (мысалы, Koenig and 
Moo, Accelerated C++; Sutter, Exceptional C++, Gamma жəне т.б., Design Patterns) 
оқығаныңыз жөн болады. Ұсынылатын кітаптардын толық тізімін 0.6-бөлімнен 
немесе кітап соңында ғы «Библиография» бөлімінен табуға болады.
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Ақырында, басқа программалау тілін үйренуге ден қоюыңызға болады. 
Программалау сіздің негізгі мамандығыңыз болмаған күнде де, программа лық 
жабдықтама бойынша кəсіби маман болу үшін бір ғана программалау тілін білу 
жеткіліксіз.

0.2 Оқыту жəне үйрену философиясы

Біз сізге нені оқуды үйретуге тырысамыз жəне оқыту процесін қалай 
ұйымдастырмақпыз? Біз тиімді түрде программалау үшін қажетті тұжырым-
дамалардың, əдістердің жəне құралдардың ең аз көлемін беруге тырыстық, олар:

• Программаларды ұйымдастыру;
• Жөндеп түзету жəне тестілеу;
• Кластарды құру;
• Есептеулер жүргізу;
• Функциялар мен алгоритмдерді құру;
• Графика (тек қана екіөлшемді);
• Қолданушының графикалық интерфейстері;
• Мəтінді өңдеу;
• Реттелген (регулярлы)  өрнектерді салыстыру; 
• Енгізу/шығару (I/O) файлдары мен ағымдары;
• Жадыны басқару;
• Ғылыми/сандық/инженерлік есептеулер;
• Жобалау жəне программалау принциптері (қағидалары) ;
• С++ тілінің стандартты кітапханасы;
• Программалық жабдықтаманы құру стратегиялары;
• С тілінде программалау тəсілдері.

Осы тақырыптар процедуралық программалауды (оған С тілі мысал бола алады) 
жəне де мəліметтер абстракциясын, объектіге бағытталған жəне жалпылама про-
граммалауды қамтиды. Кітаптың негізгі пəні программалау, яғни идеялар жəне 
оларды программалар көмегімен өрнектеудің əдістері мен құралдары болып та-
былады. Біздің негізгі құралымыз С++ тілі болып саналады, сондықтан біз оның 
көптеген мүмкіндіктерін айтарлықтай тиянақты түрде сипаттаймыз. Алайда, С++ 
тілі осы кітаптың негізгі оқу пəні емес, тек қана құралы екенін есте сақтау қажет. 
Басқаша айтқанда, С++ тілін азын-аулақ теория негізінде үйренуге емес, С++ 
тілінің көмегімен програм ма лауға арналған.

Біз қарастыратын əрбір тақырыпта екі мақсат көзделеді: əдісті, тұжырымдаманы 
немесе қағиданы сипаттау жəне, сонымен қатар, программалау тілін немесе 
кітапхана қасиетін сипаттау. Мысалы, кластар мен мұралау концепциясын көрсету 
үшін біз екіөлшемді графика жүйесін пайдаланамыз. Осы арқылы орын (əрі сіздің 
уақытыңыз да) үнемделеді, сонымен қатар, программалау есеп нəтижесін жылдам 
алу үшін код үзінділерін бір-бірімен жай ғана байланыстырумен шектелмейтінін 
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байқауға болады. Осындай «қосарлы мақсаттағы мысалдардың» қайнар көзі С++ 
тілінің стандартты кітапханасы болып табылады. Кейбір мысалдар тіпті, үш 
түрлі мақсатты көздейді. Мысалы, біз стандартты кітапханадағы vector класын 
қарастырамыз, оны жобалаудың пайдалы əдістерін суреттеу үшін қолданамыз 
жəне оны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін көптеген программалау тəсілдерін 
ұсынамыз. Мұндағы бірінші мақсат – кітапхананың  негізгі мүмкіндіктері қалайша 
жүзеге асырылғанын жəне олардың аппараттық жабдықтамаға тигізетін əсерін 
көрсету. Біз кəсіби маманның өз жұмысында қолданатын құралдарды «сиқырлы 
таяқша» санамай, олардың құрылымын түсінуін талап етеміз. 

Кейбір программалаушыларға бір тақырып басқаларынан гөрі қызық тау болып  
көрінуі мүмкін. Алайда, өз талабыңызды арба дөңгелегінің алдына салмай (бола-
шақта ненің қажет болатынын қайдан білесіз?), тым болмағанда, əрбір тарауды 
қарап шығуға кеңес береміз. Егер сіз кітапты өз бетіңізше оқу үшін емес, оқулық 
ретінде қолдансаңыз, оқытушыңыз қажетті тақырыптарды өзі таңдап береді.

Біздің мұндай тəсілімізді тереңдікке, нақтылыққа негізделген немесе концеп-
туалды деп атауға болады. Алғашқыда, 1-11 тарауларда кішігірім практикалық про-
граммаларды жазуға қажетті дағдылар жиыны сипатталған. Мұнда біз көптеген 
құралдар мен тəсілдерді тереңдетпей, үстіртін сипат таймыз. Нақты мəлімет аб-
страктылы мəліметпен салыстырғанда жылдам меңгерілетін боғандықтан, біз 
қарапайым нақты программаларға көбірек назар аударамыз. Көптеген адамдар дəл 
осы оқу тəсілін таңдайды. Оқудың бас жағынан-ақ барлық мəліметтерді тереңірек 
əрі толық түсінудің қажеті жоқ. Ашып айтар болсақ, жұмыс істеп тұрған «нəрсеге» 
сəл өзгерту енгізуге талпынған кезде, сіз «жұмбақ» құбылыстардың шыққанын 
байқайсыз. Мүмкін жасап көрерсіз! Əйтсе де біз ұсынған жаттығуларды орын-
дап, есептерді шығаруды ұмытпаңыз. Бастапқы кезде ненің қарапайым əрі жеңіл, 
ненің күрделі екенін түсінуге білім мен тəжірибенің жеткіліксіз болатынын есте 
сақтаңыз; кемшіліктерді анықтап, солар арқылы оқып үйреніңіз. 

Біз алғашқы кезеңнен жылдам өтеміз, өйткені сізді өзіңіз қызықты программа-
лар жаза алатын кезеңге барынша жылдам жеткізуге тырысамыз. Кейбір адамдар: 
«Біз баяу əрі абайлап қозғалуға тиіспіз; жүгіруден бұрын, жүруді үйрену керек!» 
– деп айтып жатады. Бірақ жүгіруді емес, жайлап жүруді үйренген баланы қайдан 
көрдіңіз? Негізінде, жас балалар өз жылдамдықтарын басқарып үйренгенше 
жүгіруге тырысады. Дəл осылайша, біз алдымен жылдамдата отырып, кейде 
аздаған кідірістермен, программалау тəсілін үйренеміз, содан кейін ғана барлық 
мүмкіндіктердің қалай жұмыс істейтінін тереңірек түсіну үшін оқуды баяулата-
мыз. Біз де жүруден бұрын, жүгіруді үйренуіміз керек!

Қандай жағдай болмасын, тілдің немесе əдістің қандай да бір қасиеттерін толық 
меңгеруге талпынып, тоқтап қалуға болмайды. Əрине, С++ тіліндегі барлық ішкі 
мəлімет типтері мен оларды қолданудың барлық ережелерін жаттап алуға да бо-
лады. Осыдан кейін өзіңізді саланың білгірін дей сезінерсіз. Алайда, бұл сізді про-
граммалаушы етіп шығармайды. Тереңірек танысуға біліміңіздің жеткілікті бол-
май жатқандығын сезінуіңіз мүмкін, алайда, бұл жақсы программалар жазудың 
ең жылдам тəсілі. Біздің осы тəсіл балаларға шетел тілдерін үйрету кезінде 
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қолданылатынына назар аударыңыз. Егер сіз тығырыққа тірелсеңіз, оқытушы-
лардан, достарыңыз бен əріптестеріңізден көмек сұраңыз. Алғашқы тарауларда 
күрделі материал жоқ. Алайда, көптеген мəліметтер таныс емес болғандықтан, 
олар күрделі болып көрінуі мүмкін. 

Кейіннен біз сіздің біліміңіз бен тəжірибеңіздің базасын кеңейту үшін бастапқы 
дағдыларыңызды тереңдетуге тырысамыз. Программалау тұжы рым да ма ларын 
көрнекі түрде бейнелеу үшін біз жаттығулар мен есептерді пайда ланамыз. 

Кітаптағы негізгі ой идеялар мен себептерге барып тіреледі. Адамдарға прак-
ти калық есептерді шешу үшін идеялар, яғни дұрыс шешімдерді табу жолы қажет. 
Осы идеялардың түпкі негізін түсіне білу керек, яғни неге басқа қағидаларды емес, 
дəл осы қағидаларды ұстану қажеттілігі мен мұның программалаушыларға жəне 
оны қолданушыларға қалайша көмек беретінін білу маңызды. «Себебі осылай бо-
лады» деген түсіндірме ешкімді қанағат тандыра алмас. Оның үстіне, идеялар мен 
се бептерді түсіну оларды жаңа жағдайларда қолдануға жəне жаңа есептерді шешу 
үшін осы қағидалар мен тəсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді. Себептерді 
білу программа лаушының маңызды дағдыларының бірі болып табылады. Жəне 
керісінше, программалау тілінің көптеген түсініксіз ережелері мен құрылымдарын 
шартты түрде білу бірсыпыра қателіктердің шығуына себеп болады жəне оған көп 
уақыт жұмсауға тура келеді. Əрине, əркімге өз уақытын бағалай білу керек, ол 
босқа шығын болмауы тиіс. 

С++ тілінің көптеген техникалық мəселелерін қажет кезде қосымшалар мен 
анықтамалықтардан табуға болады. Өзіңізді қызықтыратын ақпаратты табуға сізді 
қабілетті деп санаймыз. Ол үшін пəндік көрсеткіштер мен анықтамалықтарды 
пайдаланыңыздар. Интернет туралы да ұмытпаңыздар, алайда, кез келген веб-
параққа сене беруге болмайтынын есте сақтау керек. Сенімді білім көзі болып 
көрінетін көптеген веб-парақтарды бұл салаға жаңадан келген адамдар құруы 
мүмкін немесе олардың тек сату үшін жасалуы да ықтимал. Кейбір веб-сайттар 
ескіріп кетеді. Біз пайдалы сілте мелер мен фактілердің жиынын өзіміздің веб-
сайтымызда: www.strous trup.com/Programming жинақтадық.

Сіздерден мысалдардың «шынайылығын» сөз етпеуді сұраймыз. Кіршіксіз 
мысал – бұл  тілдің қасиеттерін, тұжырымдаманы немесе əдісті дəл бейнелейтін 
ба рынша қысқа əрі қарапайым программа. Өмірде кездесетін нақты мысал дардың 
ба сым бөлігі кітапта берілген мысалдарға қарағанда күрделі болады жəне олар 
біз дің көрсеткіміз келген тəсілді қамтымайды. Жүздеген мың қатардан тұратын 
табысты коммерциялық программалар көлемі 50 қатардан аспайтын оншақты 
программамен көрсетуге болатын техникалық əдістерге негіз делген. Нақты про-
грамманы түсінудің ең жылдам тəсілі оның теориялық негіздерін жақсы түсінуге 
келіп саяды.   

Басқа жағынан алғанда, біз өз идеяларымызды көрсету үшін көрікті жануарлар 
енгізілген əдемі мысалдарды қолданбаймыз. Біздің мақсатымыз – сіздерге нақты 
адамдар қолданатын нақты программалар жазуды үйрету. Осы себептен, програм-
малау тілінің техникалық мəселелеріне қатысы жоқ əрбір мысал нақты өмірден 
алынған. Біз оқырмандармен кəсіби мамандардың болашақ кəсіби мамандарға де-
ген көзқарасын негізге ала отырып, қарым-қатынас орнатуға талпынамыз.
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0.2.1 Тақырыптардың берілу реттілігі

Программалауды оқытудың көптеген тəсілдері бар. «Менің программалау-
ды үйренген тəсілім оқудың ең жақсы тəсілі» деген белгілі қағиданы біздің 
ұстанбайтынымыз анық. Оқу үдерісін жеңілдету мақсатында кітапта алдымен 
бірнеше жыл бұрын күрделі болып есептелген  тақырыптар баяндалады. Біз 
баяндалатын тақырыптардың алға қойылған міндеттерге байланысты бірінен 
екіншісіне біртіндеп сіздің білім деңгейіңіздің өсуіне орай ауысуына назар 
аудардық. Осы себептен кітап сөздік немесе анықта малыққа қарағанда, айтылып 
отыратын əңгімеге ұқсастау болып келеді.  

Программалар құруға қажетті тілдің барлық қағидаларын, əдістері мен 
тəсілдерін бірден үйрену мүмкін емес. Сондықтан оқуды бастауға керекті қағи-
далар, əдістер жəне тəсілдер жиынын таңдап алу керек. Жалпы алғанда, кез кел-
ген оқулық студенттерді осындай жиындар тіркесі арқылы оқытуы қажет. Біз 
осыған өзіміздің жауапты екенімізді түсінеміз. Барлық тақырыптарды бірдей 
қамту мүмкін болмағандықтан, оқытудың əрбір кезеңінде біз таңдау жасауымыз 
қажет;  солай болғанмен де, біздің назары мыздан тыс қалып жатқан мəліметтің де 
курсқа енгізілген мəліметтерден маңызы төмен емес.

Салыстыру үшін, біз қарастырмайтын тəсілдер тізімін (қатаң түрде 
қысқартылған) келтірген артық болмайды, олар:

• «Алдымен С тілін үйрену керек»: С++ тілін игеруге арналған осы көзқарас 
        бірсыпыра уақытты зая кетіруге алып келеді де, студент терді програм-
              малаудың қате стилін  үйренуге итереді: қолдануға болатын құралдардың, 
                  құрылымдардың жəне кітапханалардың шектеулі бөлігін ғана пайдаланып, 
                     есептер шығаруға мəжбүр етеді. С++ тілі С тіліне қарағанда типтерді қолда-
         нуды қатаңырақ қадаға лайды, ал стандартты кітапхана жаңадан үйреніп 
                              жүргендердің талабына барынша сəйкес келеді жəне оларды қателерді өңдеу 
             үшін де қолдануға мүмкіндік береді. 

• Төменнен жоғары қарай: Бұл тəсіл жақсы əрі тиімді программалау 
            стильдерін үйренуден қалыс қалдырады. Тілдік құрылым дар мен кітапха-
             налардың шектелген (толық емес) ғана бөлігін пайдалана отырып, жұмыс 
    істету арқылы ол тым қымбат программалау тəсілдерін қолдануға 
             жетелейді.

• «Егер бір нəрсені сипаттайтын болсаңыз, оны барынша толық орындауға 
        тиістісіз»: Бұл көзқарас «төменнен жоғары қарай» қағидасы бойынша 
          баяндаудың бір түрі (студенттерді техникалық мүмкіндіктер жағы терең-
     детіп игеруге мəжбүр етеді). Осының нəтиже сінде жаңадан үйреніп 
             жүргендер техникалық аспектілер əлемінің тереңіне жүзіп, оны меңгеруге 
    көптеген жылдарын жұмсайды. Егер сіз программалауды білсеңіз, 
             техникалық ақпаратты анықтама лық тардан таба аласыз. Құжаттама деген 
      өз алдына жақсы зат, бірақ программалау негіздерін басынан бастап 
             үйренушілерге ол көмектесе алмайды.  
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• Жоғарыдан төмен қарай: Қағиданы тұжырымдаудан оның техникалық 
      негіздеріне ауысуды қарастыратын бұл тəсіл оқырмандарды програм-
    малаудың практикалық аспектілерінен аластатып, жоғары деңгейлі 
        концепциялардың қажеттілігін түсінуден бұрын-ақ оларға көңіл бөлуге 
            мəжбүр етеді. Мысалы, ешбір адам программа жазғанда  қателіктерді жa-
     сау қаншалықты жеңіл екенін жəне оны жөндеу қаншалықты қиын 
             болатынын түсінгенше, оны құру қағидаларын дұрыс бағалай алмайды.  

• «Алдымен абстракцияларды оқып үйрену керек»: Бұл тəсіл студенттер 
   назарын тек негізгі қағидаларға аудартып жəне қиындығы мол 
             нақты ақиқаттан қорғай отырып, олардың практикалық есептермен, прог -
     раммалау тілдерімен, құралдармен жəне аппараттық жабдықта мамен 
        байланысты нақты шектеулер бар екенін елемеуіне алып келуі мүмкін. 
      Көбінесе, мұндай көзқарасты жасанды «оқыту тілдері» сүйе мел дейді, 
          олар кейіннен ешбір жерде қолданылмайды (ерікті немесе еріксіз түрде) 
       да, студенттерге аппараттық жабдықтама мен компьютерлік жүйелерге 
             байланысты қиындықтар туралы теріс мəлімет береді. 

• «Алдымен программалық жабдықтаманы құру қағидаларын үйрену қа-
жет»: Осы жəне «алдымен абстракциялар үйрену» тəсілдері дəл «жо ға -
рыдан төмен» тəсілі тəрізді қиындықтар тудырады: сіз нақты мысалдар 
мен практикалық тəжірибелерсіз абстракциялар мен программалық жаб-
дық тамалар құру əдістерін дұрыс таңдаудың маңыздылығын бағалай ал-
майсыз. 

• «Алғашқы күннен бастап объектіге бағытталған программалауды
        үйнену керек»: Объектіге бағытталған программалау – программаларды 
          ұйымдастырудың ең жақсы əдістерінің бірі, бірақ бұл программа лаудың 
           жалғыз тиімді тəсілі емес. Мысалы, біз алдымен мəліметтер типтері мен 
               алгоритмдерді меңгеру қажет, тек содан кейін кластар мен олардың иерар-
                 хияларын құруға көшу керек деп есептейміз. Біз алғашқы күннен-ақ қолда-
           нушы типтерін (кейбір адамдар оны объек тілер деп атайды) қолданамыз, 
             бірақ 6-тарауға дейін класс құрылымын тереңдетіп қарастырмаймыз жəне                  
             12-тарауға дейін кластар иерархиясын да көрсетпейміз. 

• «Сиқырлылыққа сеніңіз»: Бұл тəсіл қуатты құралдар мен əдістерді 
                  техникалық мəселелерді тереңдетіп қарастырмай-ақ көрсетуге негіз делген. 
               Ол көбінесе, студенттерді программада не орындалып жатқанын болжауға 
     үйреткенімен, оған жұмсалатын шығындар көлемін жəне оны қайда 
                        қолдануға болатын жақтарынан қате болжам жасауға  итерме лейді. Осының 
               нəтижесінде студент тек өзіне таныс шаблондарды таңдайды да, бұл оның 
             кейінгі оқуына кедергі келтіреді.   

Əрине, біз бұл тəсілдерді тіптен пайдалануға жарамсыз деп айта алмай мыз. 
Шын мəнінде, біз олардың кейбіреулерін бірқатар тақырыптарды беру кезінде 
қолданамыз. Алайда, біз олардан нақты мəселелер үшін пайдалы программалауды 
үйренудің жалпы тəсілі ретінде бас тартамыз да, оған балама ретінде ұсынарымыз: 
концепциялар мен əдістерге сүйенетін нақты əрі терең білім беру. 
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0.2.2 Программалау жəне программалау тілдері

Біз бірінші кезекте программалауды үйретеміз, ал таңдалған программалау тілін 
тек көмекші құрал ретінде қарастырамыз. Біз таңдаған оқыту тəсілі кез келген 
əмбебап программалау тіліне сүйене алады. Біздің негізгі мақсатымыз – сізге 
негізгі концепцияларды, қағидалар мен əдістерді түсінуде көмектесу. Алайда, 
бұл мақсатты оқшауланған түрде қарастыруға болмайды. Мысалы, программа-
лау тілдері бір-бірінен синтаксис ерекшеліктерімен, əртүрлі идея ларды тікелей 
өрнектеу мүмкіндіктерімен, сонымен қатар, техникалық сүйемелдеу құралдарымен 
ерекшеленеді. Солай бол тұрса да, қатесіз прог рам ма лар құрудың көптеген іргелі 
əдістері, мысалы, қарапайым жəне логикалық программаларды (5-6 тараулар), ин-
варианттарды анықтау (9.4.3 бөлім) жəне интерфейсті оның жүзеге асырылуы-
нан бөліп алу програм малары (9.7 жəне 14.1-14.2 бөлімдер) барлық программалау 
тілдерінде бірдей болып келеді. 

Программалау жəне жобалау əдістерін нақты программалау тілінің негізінде 
оқып үйренген жөн. Жобалау, программалау жəне кодтарды жөндеп түзету 
абстрактілі түрде меңгеруге болатын дағдыларға жатпайды. Сіз кез келген бір 
тілде программалар жазып, практикалық тəжірибе жинақтауыңыз керек.  Яғни сіз 
қандай да бір программалау тілінің негіздерін меңгеруіңіз қажет. «Негіздерін» деп 
жазуымыздың себебі – барлық негізгі өндірістік программалау тілдерін бірнеше 
апта ішінде үйренуге болатын кезеңдер өтіп кетті. Біз жақсы программалар құруды 
оқып үйренуге барынша лайықты деп С++ тілінің ішкі мүмкіндіктері жиынын 
таңдадық. Сонымен қатар, біз С++ тілінің айтпай кетуге болмайтын қасиеттерін 
сипаттаймыз, себебі олар логикалық толықтылық үшін қажет немесе программа-
лаушылар оларды кең қолданады. 

0.2.3 Ауысымдылық
Əдетте, С++ тіліндегі программалар əртүрлі компьютерлерде орындалады. С++ 
тіліндегі негізгі қолданбалы программалар біз тіпті естімеген компью тер лерде де 
атқарылады! Осы себепті біз программалардың бір ортадан екінші бір ортаға орын 
ауыстыру мүмкіндігін жəне оларды архитектуралары мен операциялық жүйлері 
əртүрлі болып келетін компьютерлерде орындау қабілетін барынша маңызды 
қасиеттердің бірі деп есептейміз. Осы кітаптағы барлық мысалдар ISO Standard 
C++ стандартына сəйкес келіп қана қоймай, олар кез келген ортаға оңай көшіріліп, 
соларда орындала береді. Егер бұл айрықша түрде көрсетілмесе, берілген 
программалардың бəрін С++ тілінің кез келген компиляторының көмегімен 
орындауға болады жəне олар əртүрлі компьютерлерде, əртүрлі операциялық 
жүйелердің басқаруымен орында латыны тексерілген (тестіден өткен).    

С++ тілінде компиляциялау, оның байланыстарын орнату жəне прог рам-
ма  ларды орындау ісі операциялық жүйеге тəуелді болып келеді. Осы жүйелер 
мен компиляторлар құрылымының ерекшеліктерін программаны орындаған 
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сайын қайталап сипаттап отыру  тым ыңғайсыз жайт болатын еді. Программа-
ларды құрудың Visual Studio біріктірілген ортасын жəне Windows операциялық 
жүйесінің басқаруымен Microsoft C++ компиляторын қолдану үшін керек бола-
тын барлық маңызды мəліметтер В қосымшасында берілген. 

Егер программаларды құрудың кең таралған, бірақ тым күрделі біріктірілген 
орталарымен жұмыс істеу кезінде қиындықтар туындаса, командалар жолын пай-
далануды ұсынамыз; бұл өте оңай жүзеге асады. Мысалы, my_fi le1.cpp жəне 
my_fi le2.cpp тəрізді екі бастапқы файлдардан тұратын қара пайым програм-
маны Unix немесе Linux операциялық жүйесімен басқарылатын GNU C++ g++ 
компиляторының көмегімен компиляциядан өткізіп, байланыстар орнату жəне  
орындау үшін төмендегі екі команданы қолдану керек:

g++ -o my_program my_fi le1.cpp my_fi le2.cpp
my_program

Осы жолдарды орындау жеткілікті. 

0.3 Программалау жəне компьютерлік ғылымдар

Компьютерлік ғылымдарды программалауға əкелуге (айналдыруға) бола ма? 
Əрине, жоқ! Бұл сұрақты ауызға алуымыздың жалғыз себебі – адамдар осы 
мəселе төңірегінде жиі жаңылысады. Біз компьютерлік ғылымдармен байланысты 
көптеген тақырыптарды, мысалы, алгоритмдер мен мəліметтер құрылымдарын 
қозғаймыз, алайда, біздің мақсатымыз – программалауды үйрету, яғни програм-
малар құруды жəне оларды орындауды үйрету. Бұлай айтудың тақырыптық аясы 
компьютерлік ғылымдарға жалпы көзқараспен салыстырғанда əрі кең, əрі тар бо-
лып келеді.

• Кең, себебі программалау, əдетте, ешбір ғылыми пəнге кірмейтін көптеген 
техникалық білімдермен байланысты.  

• Тар, өйткені біз компьютерлік ғылымдар негіздерін жүйелі түрде  
баяндауға талпынған емеспіз.

Бұл кітаптың мақсаты – компьютерлік ғылымдардың бірсыпыра курстарын 
ішінара қамту (егер сіз осы салада маман болуға талпынсаңыз), програм малық 
жабдықтаманы құру жəне пайдалану əдістеріне кіріспені баяндау (егер сіз програм-
малаушы немесе программалық жабдықтама құрушы болуды жоспарласаңыз), 
жəне тұтас алғанда, айтарлықтай жалпыланған курстың негіздерін қалау. 

Осыларды айтып жеткізу компьютерлік ғылымдарға жəне олардың негізгі 
қағидаларына сүйенетініне қарамастан, біз программалауды ғылым ретінде 
емес, теория мен тəжірибеге негізделген практикалық дағдылар жиыны ретінде 
қарастыратынымызды ерекше атап өткен жөн. 

3–1084
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0.4 Шығармашылық бастама жəне мəселелерді шешу
Кітаптың негізгі мақсаты – идеяларды ойлап табуға үйрету емес, өз идеяларыңызды 
программалар арқылы өрнектеуге көмектесу. Оның үстіне, біз есептерді шешудің, 
əдетте, талдау арқылы шешудің көптеген мысал дарын келтіреміз, осыдан кейін 
шешімді біртіндеп нақтылаймыз. Біз программалауды өз алдына есептерді 
шешудің формасы деп есептейміз: есеп пен оны шығару жолын толық түсінгенде 
ғана дұрыс программа жазуға болады; жəне тек программаларды қалыптастыру 
жəне тестілеу арқылы есепті толық түсінуге болады. Осылайша, программа-
лау таным үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады. Алайда, біз осы фактіні 
есептерді шешу үрдісін «уағыздау» немесе түпкілікті сипаттау жолымен емес, 
мысалдар арқылы көрсетуге тырысамыз. 

0.5 Кері байланыс
Мінсіз оқулықтар болуы мүмкін деп айта алмаймыз; əртүрлі адамдардың қоятын 
талаптары да бір-бірінен өзгеше болады. Бірақ біз осы кітап пен оны сүйемелдейтін 
материалдарды барынша жақсы ұйымдастыруға талпындық. Ол үшін бізге кері 
байланыс қажет; жақсы оқулықты оқырмандардың пікірін тыңдамай жазу мүмкін 
емес. Бізге байқаған қателіктеріңіз, жаңылыс басыл ған, түсініксіз жазылған немесе 
жазылмаған түсініктемелер жəне т.с.с. туралы хабарлауыңызды сұраймыз. Сонымен 
қатар сіздер ұсынған қызықты есептер бар болса, көрнекті мысалдар құрастырсаңыз, 
кітапқа қосатын немесе одан алып тастауға ұсынатын тақырыптарыңыз бар бол-
са, үлкен алғысымызды білдіретін боламыз. Сіздің сындарлы түсініктемелеріңіз 
де болашақта оқырмандарға жəрдем бере алады. Табылған барлық қателер www.

stroustrup.com/Programming веб-сайтында жария ланады.    
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Библиографиялық сілтемелердің толығырақ тізімі кітаптың соңында берілген. 

0.7 Өмірбаяндар

Сіздерде: «Бізге программалауды үйретуге бел буған бұл адамдар кім екен?» – 
деген орынды сұрақ туындауы мүмкін. Сіздің сұрағыңызға жауап ретінде біз 
бірқатар өмірбаяндық мəліметтер береміз. Мен, Бьярне Страу струп, осы кітапты 
жаздым жəне оның негізінде Лоуренс «Пит» Петерсонмен бірге программалаудың 
университетке арналған кіріспе курсын құрдым. 

Бьярне Страуструп
Мен алғаш болып С++ программалау тілін құрдым жəне оны жүзеге асырдым. Соңғы 
отыз жыл бойы мен осы жəне басқа да прог рам малау тілдерін көптеген есептерді 
шешу үшін қолданып келемін. Мен роботтарды бас қару, графикалық жүйелер, 
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ойындар, мəтінді талдау жəне компьютерлік желілер тəрізді күрделі қосымшаларға 
арналған көркем əрі тиімді программаларды ұнатамын. Мен прог рам ма лауды жоба-
лауды жəне C++ тілін қабілеттері мен қызығушылық деңгейлері əртүрлі адам дарға 
үйреткенмін. Сонымен қатар мен С++ тілін стандарттау бойынша ISO комитетінің 
негізін қалаушы жəне мүшесімін, онда тілді дамытудың жұмыс тобын басқарамын.  

Бұл кітап – менің кіріспе курсына арналған 
алғашқы кітабым. Менің «С++ программалау 
тілі» жəне «C++ тілін жобалау жəне дамыту» 
тəрізді басқа кітаптарым тəжірибелі програм ма-
лау шыларға арналған болатын. 

Мен Данияның Архус қаласында жұмысшы 
от ба сында дүниеге келдім жəне жергілікті 
универси тетте математика жəне компьютерлік 
ғылымдар бойын ша магистр дəрежесін ал-
дым. Компьютерлік ғы лымдар бойынша доктор 
дəрежесіне Англияда Кембридж университетінде 
ие болдым.  Жиырма бес жыл дан астам уақыт 

AT&T компаниясында, алдымен Unix операциялық жүйесі, С жəне C++ тілдері 
жəне т.б. ойлап табылған əйгілі Белла зертханаларының ғылыми компьютерлік 
орталығында (Computer Science Research Center of Bell Labs) – ал кейіннен AT&T 
Labs-Research бөлімшесінде жұ мыс істедім. 

Мен АҚШ ұлттық техникалық академиясының (U.S. National Academy 
of Engineering), Есептеу техникасы бойынша ассоциацияның (Association for 
Computing Machinery – ACM), Электротехника жəне электроника бойынша ин-
женерлер Институтының (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) 
мүшесімін, сонымен қатар, Bell Laboratories AT&T компанияларының қызметкері 
болып табыламын. Мен 2005 жылы ғылыми жетістіктері үшін Sigma Xi ғылыми 
қауымдастығы компьютерлік ғылымдар бойынша марапаттайтын Уильям Про-
ктер сыйлы ғын алған алғашқы маман болдым. 

Жұмыс менің барлық уақытымды толық алмайды. Мен үйленгенмін, екі балам 
бар. Олардың біреуі дəрігер болды, ал екіншісі – Ph.D. студент. Мен кітаптарды 
(тарихи повесть, фантастика, детектив жəне дипломатия бойынша еңбектер) көп 
оқимын жəне əуен (классика, рок, блюз жəне кантри) тыңдағанды ұнатамын. 
Достармен дастарқан басындағы отырыстар менің өмірімнің маңызды бөлігін 
құрайды. Мен əлемнің қызықты жерлерін аралағанды ұнатамын. Отырыстардың 
зиянды салдары болмауы үшін мен жүгірумен айналысамын. 

Қосымша ақпарат қажет болған жағдайда менің веб-парақтарымды: www.
research.att.com/~bs жəне www.cs.tamu.edu/people/faculty/bs қараңыздар Нақты 
айтқанда, осы жерден менің атым қалай айтылатынын біле аласыз2. 

2  http://www.research.att.com/~bs/bs_faq.html веб-парағында автор өзінің норвегиялық атының Беар-
не немесе Бьярне деп айтылатынын, ал тегі Стровструп деп оқылатынын түсіндірген. Алайда, біз 
орыс тілді əдебиетте берілетін транскрипцияны қолданамыз.  – Аудармашылардан
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2006 жылдың соңында Пит өзін былайша 
таныстырған болатын: «Мен – мұғаліммін. Мен 
жиырма жылдай Техас агромəдениет жəне маши-
на жасау университетінде (Texas A&M) програм-
малау тілдерінен сабақ бере мін. Студент тер бес рет 
мені оқыту дағы жетістіктерім үшін марапаттауға 
(Teaching Excellence Awards) ұсынған жəне 1996 
жылы мен Техас колледжінің түлектер ассо-
циация сынан (Alumni Association for the College 
of Engineering) оқытудағы жетістік терім үшін 
(Distinguished Teaching Award) марапатталдым. 
Мен оқытуды дамыту прог раммасының (Wakonse 

Program for Teaching Excellence), сонымен қатар, Мұғалімдерді жетілдіру 
академиясының (Academy for Educator Development) мүшесі болып табыламын. 

Офицердің баласы болғандықтан, мен көшіп-қонуға төселген жанмын. Ва-
шингтон университетінде (University of Washington) философиядан ғылыми дə -
ре же алған соң, əскерде жиырма екі жыл дала артиллериялық офицері жəне тə-
жірибелік пайдалану ісінің талдаушы-зерттеушісі ретінде қызмет атқардым. 
1971 жəне 1973 жылдар аралығында Оклахома штатының Форт-Силл қаласында 
Дала артиллериялық офицерлерінің жоғарғы курстарын (Field Artillery Offi cer’s 
Advanced Course at Fort Sill, Oklahoma) тамамдадым. 1979 жылы мен Офицер-
сынаушылардың оқу орталығын (Test Offi cer’s Training Course) ұйымдастыруға 
көмек көрсеттім жəне 1978 жəне 1981, 1985 жəне 1989 жылдар аралығында АҚШ-
тың əртүрлі аймақтарында тоғыз түрлі қызметтерде аға оқытушы ретінде қызмет 
атқардым. 

1991 жылы мен 1999 жылға дейін университеттер үшін программалық жаб-
дықтама жасайтын шағын компания құрдым. Менің қызыға істейтін жұмыстарым 
нақты адамдарға арналған программалық жабдықтамаларды жобалау жəне құру, 
сабақ беру деп айтуға болады. Мен Джорджия штатының Технология лық универ-
ситетінде (Georgia Tech) техникалық ғылымдар бойынша магистр дəрежесіне, 
сонымен қатар, Техас агромəдениет жəне машина жасау университетінде педа-
гогика бойынша магистр дəрежесіне ие болдым. Сонымен қатар, мен микроком-
пьютерлер бойынша магистрлерді даярлау программасынан өттім. Менің инфор-
матика жəне басқару бойынша докторлық диссертациям Техас агромəдениет жəне 
машина жасау универ ситетінде жазылған.  

Мен жұбайым Барбарамен бірге Техас штатының Брайан қаласында тұрамын. 
Мен саяхат жасауды, бақша өсіруді жəне қонақтарды күтуді ұнатамын. Біз ұлда ры-
мыз бен олардың отбасыларымен, əсіресе, немере леріміз Ангелина, Карлос, Тесс, 
Эйвери, Николас жəне Джорданмен барынша көп уақыт өткізуге тырысамыз. 

Өкінішке орай, 2007 жылы Пит өкпе ісігінен дүниеден өтті. Оның қатысуынсыз 
бұл курс ешқашан жетістікке жетреген болар еді. 

Лоуренс «Пит» Петерсон
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Соңғы сөз

Тараулардың басым бөлігі оған белгілі бір көзқарас көрсетілетін шағын соңғы 
сөзбен аяқталады. Бұл оқырмандардың таңырқауын тудыруы мүмкін екенін 
(көп жағдайда шын мəнінде тудырады) білсек те, олардың біздің ойымызды 
жаттығуларды орындап, келесі тарауларды (көрсетілген идеялар қолданылатын 
тараулар) оқығаннан кейін ғана түсінетінін біліп осылай істедік. Оқу барысында 
үрейленбеңіз, өзіңізді еркін ұстаңыз. Ондай жағдай лардың болуы əбден орынды 
əрі түсінікті. Сіз бір күн ішінде сарапшы бола алмайсыз, алайда, кітапты оқып 
шыққан соң айтарлықтай құзыретті прог раммалаушы бола аласыз. Сонымен 
қатар кітаптан көптеген программа лаушылар аса қызықты əрі ғибратты деп са-
найтын талай фактілер, мысалдар жəне тəсілдерді кездестіресіз.
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Компьютерлер, адамдар 
жəне программалау

«Мамандану тек жəндіктерге ғана қажет.»

- Р.А. Хайнлайн (R.A. Heinlein)

Бұл тарауда, біздің ойымызша, программалауды маңызды, қызықты жəне 

көңілді іске айналдыратын тақырыптар баяндалады. Сонымен қатар 

программалау жəне программа лаушылар туралы кең тараған көптеген 

аңыздарды жоюға атсалысып, бірқатар іргелі идеялар мен қағидаларды си-

паттаймыз. Əзірше бұл тарауды жай ғана қарап шығу жеткілікті, Алайда, сіз 

өз бетіңізше программалауды бастап, оның көңіл бөлуге тұрарлық екеніне 

күмəндана бастаған кезіңізде осы тарауға қайтып оралуға кеңес береміз. 
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1.2 Программалық жабдықтама

1.3 Адамдар

1.4 Компьютерлік ғылымдар

1.5 Компьютерлер барлық жерде

1.5.1 Экрандармен жəне экрандарсыз

1.5.2 Кеме жасау

1.5.3 Телекоммуникациялар

1.5.4 Медицина

1.5.5 Ақпарат

1.5.6 Жоғарыдан көрініс

1.5.7 Сонымен?

1.6  Программалаушылар мұраттары

1.1 Кіріспе

Кез келген оқу үрдісі тəрізді, программалауды үйрету жұмыртқа мен тауық ту-
ралы дилеммаға келіп саяды. Біз жұмысты жылдамырақ бастауды қалай мыз, 
бірақ сонымен қатар оқу үшін неліктен дəл осы тақырыптарды таңдағанымызды 
түсіндіргіміз келеді. Біз сіздерге практикалық дағдылар бере отырып, соны-
мен қатар мұның қисынсыз əрекет емес, қажеттілік екенін айтқымыз келеді. Біз 
уақытты жоғалтқымыз келмейді, Алайда, сізді асық ты руды жəне уағыз айтуды да 
қаламаймыз. Əзірше бұл тарауға жай ғана қызықты мəлімет ретінде қараңыз, ал 
кейіннен оларды еске түсіру үшін қайтып оралуыңызға болады. 

Бұл тарау біздің программалау үшін қызықты əрі маңызды деп санайтын 
мəселелерге деген жеке көқарасымызды білдіреді. Мұнда біздің осы іспен ондаған 
жылдар бойы айналысуымыздың себептері баяндалған. Бұл тарау біздің негізгі 
мақсаттарымызды жəне жалпы программалаушылардың қандай болатынын 
түсінуге көмек беруі тиіс. Жаңадан үйренушілерге арналған оқулықтарда міндетті 
түрде осы саланың ежелгі ережелері сияқты бірсыпыра мəліметтер айтылатын 
болады. Осы тарауда біз техникалық ерекшеліктерге егжей-тегжейлі тоқталмай, 
жалпы көріністі қарастыруды ұсынамыз. Прог рам малаумен айналысу неліктен 
абыройлы іс болып табылады? Өрке ниет əлеміндегі программалаудың алатын 
орны қандай? Программа лау шылар қандай салаларда өз ізін қалдыратындай үлес 
қоса алады? Програм малық жабдықтаманы құру, өрістету жəне қолдану саласын-
да қандай мəселелер əлі өз шешімін таппаған? Программалау ісі «компьютерлік 
ғылымдар», «программалық жабдықтамаларды құру», «ақпараттық техноло гия-
лар» сияқты салаларда қандай орын алады? Программалаушылар немен айналы-
сады? Олар қандай дағдыларға ие болу керек? 

Студенттер үшін оқулықтың қандай да бір тарауын, идеяны немесе əдісті 
меңгерудің негізгі себебі емтиханда жақсы баға алу ғана болуы мүмкін, бірақ оның 
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арғы жағында одан гөрі салмақтылау ойтүрткілері де бар шығар! Программалық 
жабдықтама құру саласында жұмыс істейтін адамдар үшін кітаптың қандай да 
бір тарауын, идеяны немесе əдісті меңгерудің нақты себебі басшыларының 
қолдауына лайық болуға мүмкіндік беретін ақпаратты білуге деген ықылас болуы 
мүмкін, осыған орай жалақының өсуі, дəре жесінің көтерілуі немесе жұмыстан 
шығып қалу қаупі сияқты мəселелер туындайды, – Алайда, бұдан да тереңірек 
мақсат-мұраттар болуы тиіс емес пе! Біз ісіміздің əлемді көркейтетінін жəне де 
басқа жандарға көмектесетінін сезінген кезде құлшына жақсы жұмыс істейміз. 
Жалпы əрбір жанның өмір бойы қол жеткізуге тырысып атқаратын жұмыстарын 
(осылар арқылы кəсіби маманның мансабы жоғарылайды) орындау негізінде ада-
ми мүдделер (мұрат тар, идеалдар) мен абстрактілі идеялар жатады. 

Біздің өркениеттің тіршілігі, дамуы программалық жабдықтамаларға байла-
нысты болып келеді. Программалық жабдықтаманы жетілдіру жəне оны пайдала-
ну үшін жаңа салаларды іздеу көптеген адамдардың өмірін  жақсартуға мүмкіндік 
береді. Осы бағытта программалау маңызды орын алады. 

1.2 Программалық жабдықтама

Жақсы программалық жабдықтама көрінбей тұрады. Сіз оны ұстай алмайсыз, 
өлшеп те, түртіп те көре алмайсыз. Программалық жабдықтама – белгілі бір ком-
пьютерде орындалатын программалар жиыны. Кейде осы компьютерді ұстап 
көруге болады, бірақ көбінесе тек осы компьютер орна лас қан құрылғыны, мыса-
лы, телефонды, фотоаппаратты, тексеру (тестілеу) құрылғысын, автокөлікті неме-
се əуе турбинасын көруге болады. Біз тек программалық жабдықтаманың жұмыс 
нəти жесін ғана пайдаланамыз. Егер программалық жабдықтаманың жұмысы 
біздің күткен нəтижемізге немесе қажеттіліктерімізге сəйкес келмейтін болса, бұл 
олардың шешімін іздеуге себеп болуы мүмкін.  

Əлемде қанша компьютер бар? Біз оны білмейміз, миллиардтаған компьютер-
лер бар шығар. Əлемдегі компьютерлер саны адамдар санынан артық. 2004 жылы 
Халықаралық телекоммуникациялық одақтың (Inter national Telecommu ni cation 
Union – ITU) бағамдауы бойынша əлемде 772 миллион дербес компьютер бар деп 
есептелген, оның үстіне, компьютер лердің басым бөлігі бұл санатқа  кірмей де 
қалған.  

Сіз күнделікті неше компьютер түрін (тікелей немесе жанамалы түрде) пайда-
ланасыз? Мысалы, менің автокөлігімде отыздан астам, ұялы телефо нымда екі, ал 
MP3-плеерімде бір компьютер бар жəне тағы біреуі бейне камерамда орналасқан. 
Сонымен қатар менде ноутбук (сіздің қазір оқып отырған мəтініңіз осында 
терілген) жəне үстелдегі компьютер бар. Жазда бөлмедегі қолайлы температу-
ра мен ылғалдылықты ұстап тұратын салқын датқыш контроллері де компьютер 
болып табылады. Біздің университеті міздегі эскалатордың жұмы сын да компью-
тер басқарады. Егер сіз заманауи теледидарларды пайдаланатын болсаңыз, оның 
құрамынан да кем дегенде бір компьютерді табасыз. Бір веб-парақтан екіншісіне 
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ауыса отырып, сіз мың даған компьютерден – телефон коммутаторларынан, 
бағыттауыштардан жəне т.б. тұратын телекомму никациялық жүйелер арқылы 
онда ған, мүмкін, жүздеген серверлермен байланысасыз. 

Жоқ, мен автокөлігімнің артқы отырғышында отыз ноутбук сақтамай мын! 
Мұндағы мəселе – көптеген компьютерлердің бізге үйреншікті түрден (дисплейі, 
пернетақтасы, тышқаны жəне т.б. бар) өзгеше болуында; олар қолданылатын 
құрылғының ішіне кірістірілген кішігірім қондырғы болып келеді. Сонымен, 
менің автокөлігімде үйреншікті компьютерге ұқсас ешнəр се жоқ, тіпті, карта-
ны бейнелеуге арналған жəне қозғалыс бағытын көрсететін экран да (мұндай 
құрылғылар кең таралса да) жоқ. Алайда, менің автокөлі гімнің қозғалтқышында 
бірнеше компьютер, мысалы, жанармай бүркуді басқарып, оның температурасын 
бақылайтын компьютерлер бар. Кемінде тағы бір компьютер рульдік механизмге, 
радиожүйеге жəне қауіпсіздік жүйе сіне кірістірілген. Терезелерді ашатын жəне 
жабатын жүйе де компьютермен басқарылады деп ойлаймын. Соңғы шығарылған 
автокөліктерге оның шина ларындағы қысымды да үздіксіз бақылайтын компью-
терлер  енгізілген.

Сонымен, сіз бір күн ішінде қанша компьютерді пайдаланасыз? Егер сіз үлкен 
қалада тұрсаңыз, тағам дайындау үшін əлдебіреу азық-түлікті тасымал дауға, 
сақтауға жəне оларды жоспарлауға байланысты кішігірім ғажайып тар жасап жа-
тыр емес пе! Əрине, бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеуі талап етілетін кез кел-
ген коммуникациялық жүйелердегі сияқты, азық-түлікті тарату желілерін басқару 
ісі де компьютерлендірілген. Қазіргі фермаларда да компьютерлер бар; олардың 
қораларында да, бухгалтериясында да (сиыр лардың жем жеуін, саулық жағдайын, 
сауымдарды есепке алуын, т.б. үшін) қолданылатын компьютерлерді табуға бола-
ды. Фермерлер компьютерлерді іс-қағаздар даярлауға да жиі қолданады, əртүрлі 
үкімет агенттіктеріне жібе рілуі тиіс есеп беру қағаздары саны олардың да маза-
сын алып келеді. Əлемде не болып жатқаны туралы сіз газеттерден оқисыз; əрине, 
газеттегі мақала да компьютерлерде теріледі, беттеледі жəне компьютерлендірілген 
жабдықта маларда баспаханаға электрондық түрде берілгеннен кейін (көбінесе) 
басы лып шығарылады. Егер сізге қашықтағы компьютермен байланысу қажет 
болса, онда ол да желідегі трафигі тығыз тұстарды айналып өтіп сізге қызмет 
ететін компьютерлермен басқарылады. Сіз пойызбен жүргенді жөн санайсыз 
ба? Бұл пойыз да компьютерлендірілген; кейбір пойыздар тіпті, адам көмегін сіз 
жүре береді, пойыздың қосымша жүйелері де (радио арқылы хабар беру, билет 
сату жəне жылдамдықты бəсеңдету) көптеген компьютер лерден тұра ды. Қазіргі 
көңіл көтеру индустриясын да (əуен, фильмдер, теледидар, театрландырылған 
көріністер) компьютерлер қолданылуынсыз елестету мүмкін емес. Көркем 
фильмдер де компьютерлерді жаппай қолдану арқылы жасалады; музыкалық 
туындылар мен фотосуреттер де оларды жазу, тыңдау (ұсыну) кезінде сандық 
технологияларға негізделеді (яғни компью терлер көмегімен құрылады). Ал егер 
ауырып қалсаңыз, дəрігер барлық талдау жұмыстарын компьютерлер арқылы 
орындайды, медициналық кітапша лар дағы жазбалар электрондық түрде енгізіледі, 
ал ауруханалардағы медици налық жабдықтамалардың басым бөлігі компьютер-
лер көмегімен басқа рылады. Егер сіз электр қуатына қол жетпейтін ормандағы 



23

үйшікте тұрмайтын болсаңыз, электр энергиясын пайдаланасыз. Мұнайды табу, 
өндіру жəне тасымалдау əрекеттері де – əрбір кезеңінде бұрғыны жерге баты рудан 
бастап жанармайды жергілікті сорғы станциясына жіберуге дейін компьютерлер 
көмегімен басқарылатын құбырлар жүйесі арқылы орын далады. Егер сіз жанар-
май құнын кредит картасы арқылы төлейтін болсаңыз, онда қайтадан көптеген 
компьютерлер көмегіне жүгінесіз. Дəл осындай жұмыс тізбегін көмір, газ, күн 
жəне жел энергиясын алу мен тасымалдау туралы да айтуға болады.  

Жоғарыда келтірілген мысалдардың барлығы да «материалды» түрде болған 
еді; оларда күнделікті өмірде компьютерлерді тікелей қолдану қарастырған. Жо-
балау істері де маңыздылығы жағынан олардан кем санал майды. Сіз киетін киім 
мен сүйіп ішетін кофеңізді қайнататын құрылғы да компьютерлердің көмегімен 
жобаланып жасалған. Қазіргі фотоаппарат тардағы оптикалық линзалардың 
жоғары сапасы, сонымен қатар қазіргі техникалық құрылғылар мен ыдыстардың 
сəнді формалары да компьютер лендірілген жобалау жəне өндіру істері арқылы 
қамтамасыз етіледі. Қор шаған ортамызды құрайтын өндірушілер, жобалаушылар, 
əртістер жəне инженерлер бұрынғы кезде мүмкін болмаған көптеген физикалық 
шектеу лерден арылды. Егер сіз ауырып қалсаңыз, дəрігер жазып беретін дəрі де 
компьтерлер көмегімен синтезделген болып шығады.  

Қорытындылай келе айтарымыз, зерттеулер, яғни ғылымның өзі де – жалпы 
компьютерлерді қолдануға негізделгенін ескертеміз. Қашықтағы  жұлдыздар дың 
құпияларын ашатын телескоптарды компьютерлердің көме гінсіз  жобалау, құру 
жəне қолдану мүмкін емес, ал олардан алынатын қыруар мəлімет тер жиымы да ком-
пьютерлер арқылы өңделіп, талданып барып пайдалануға жіберіледі. Жекеленген 
биологиялық зерттеулер компьютерсіз орындалуы мүмкін (əрине, фотоаппараттар-
ды, мəліметтерді сақтау құрыл ғылары, телефондар жəне т.б. ескермегенде), бірақ 
олардан алынған  мəлі мет  терді қандай да бір тəсілмен сақтау, талдау, компьютерлік 
модель дермен салыстыру жəне басқа ғалымдарға беру керек қой. Осыдан бірнеше 
жыл бұрын қазіргі химия мен биологияда – медициналық зерттеулерді қоса 
алғанда – компьютерлердің қаншалықты кең қолданылатынын елестету қиын бо-
латын. Компьютерлер адам геномының кодын шеше алды. Дəлірек айт қанда, бұл 
геном коды компьютерлер арқылы ғана шешілді. Осы берілген барлық мысалдарда 
компьютерлер жұмысты түбегейлі жеңілдетеді. 

Аталған компьютерлердің əрқайсысында программалық жабдықтама 
орнатылған. Онсыз компьютерлер тек жүк, зəкір немесе ауа қыздырғышы 
ретінде ғана қолдануға болатын кремнийдің, металдың жəне пластиктің құнды 
жиынтығы болар еді. Кез келген программалық жабдықтаманы адамдар жасайды. 
Компьютер орындайтын əрбір программа жолының белгілі бір мəні бар. Осының 
бəрінің жұмыс істейтіні қандай ғажап нəрсе! Себебі біз жүздеген программалау 
тілдерінде жазылған миллиардтаған программа жолдары туралы сөз қозғап отыр-
мыз. Мұның барлығы дұрыс жұмыс жасауы үшін адамдар талай жігер жұмсап, 
көптеген білімдерін пайдаланған. Біз жұмысын жетілдіруді қаламайтындай 
бірде-бір құрылғы жоқ. Оның қызмет етуі туралы ойлансақ, бірден нені өзгерту 
қажет екенін түсінеміз. Кез келген құрылғыны кішірейтуге (немесе үлкейтуге), 
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жылдамырақ немесе сенімдірек жұмыс істетуге, кеңірек мүмкіндіктермен немесе 
қуатпен қамтамасыз етуге, көркем немесе арзан етіп жасауға болады. Ол үшін 
сіздің программалауды қолдануыңыздың қажет болуы əбден ықтимал.  

1.3 Адамдар

Компьютерлер адам қолымен жəне адамдар үшін жасалған. Компьютер əмбебап 
құрылғы болып табылады, оны есептердің таңғаларлықтай үлкен спектрін шешу-
де қолдануға болады. Дəл осының арқасында ғана програм малар пайдалы болып 
табылады. Басқаша айтқанда, əлдебіреу – программалаушы – пайдалы бір жұмыс 
жасайтын программа жазғанға дейін компьютер жай ғана темір үйіндісі болып 
қала береді. Біз көбінесе программалық жабдықтама туралы ойлан баймыз да. Ал 
программалаушы туралы тіпті, ұмытып кетеміз. 

Голливуд жəне жалған ақпараттың басқа да «танымал мəдениет» («жап-
пай табынушылық») көздері программалаушылар туралы аса жағымсыз пікір 
қалыптастырған. Мысалы, олардың көзқарасы бойынша, програм малаушы – бұл 
бейнеойындардан бас алмайтын жəне ұдайы өзгелердің компьютерлеріне рұқсатсыз 
кіріп жүретін, əлеуметтік байланыс тары жоқ, жалғыз басты, семіз, елден безген 
жандар. Ол (фильмдердегі программа лаушылардың басым бөлігі – ер адамдар) 
бүкіл əлемді жойып жіберуге немесе құтқарып қалуға талпынады. Əрине, шынайы 
өмірде осы бейнені еске салатын адамдар аздап кездеседі, бірақ біздің тəжіри беміз 
бойынша мұндай лардың программа лаушылар арасында кездесетін саны  олардың 
заңгер лер, полиция қызмет керлері, автокөлік сатушылары, журналшылар, əртістер 
мен саясаткерлер ішіндегіден артық болмайтынын көрсетті.  

Сізге белгілі компьютерлік қолданбалы программаларды (қосымшалар ды) 
еске түсіріп көріңізші. Жалғыз адам қараңғы бөлмеде қолданатын қосымшаны 
еске түсіре аласыз ба? Əрине, жоқ! Программалық жабдықтама үзінділерін жа-
сау, компьютерлік құрылғылар мен жүйелерді құру ондаған, жүздеген, тіпті, 
мыңдаған адамдардың бірлесіп жұмыс істеуінсіз  мүмкін емес, олар алуан түрлі 
қызмет түрлерін атқарады: мысалы, олардың арасында программалаушылар, жо-
балаушылар, тесттен өткізу шілер, аниматорлар, фокус-топтардың менеджерлері, 
эксперимен талды психо логтар, қолданушы интерфейсін құрушылар, талдаушы-
лар, жүйе лік администраторлар, тұтыну шылармен байланыс жасайтын мамандар, 
дыбыс инженерлері, жоба менеджерлері, сапа бойынша инженерлер, статистик-
тер (санақшылар), аппараттық жабдықтама интерфейсін құру шылар, техникалық 
тапсырманы құру жөніндегі мамандар, қауіпсіздік қызметінің мамандары, мате-
матиктер, сатушылар, жөндеушілер, желілерді жобалаушылар, əдістеме бойынша 
мамандар, программалық жабдықтаманы құру бойынша менеджерлер, прог рамма 
кітапханасын құру бойынша мамандар жəне т.б. бар. Қызмет түрлері сан алуан, 
оның үстіне, олардың атаулары да өзгеріп отырады: бір ұйымдағы «инженер ма-
ман» басқа компанияда «программалаушы», «программа құрушы», «техникалық 
топ мүшесі» немесе «архитектор» атануы мүмкін. Өз қызметкерлеріне лауазым дар 



25

аттарын өздеріне таңда татын ұйымдар да бар. Бұл қызмет  түрлерінің көпшілігі про-
граммалаумен байланыс ты болмайды. Алайда, біз негізгі жұмысы программаларды 
оқумен немесе жазумен шекте летін адамдарды да кездестірген кезіміз болған. Со-
нымен қатар (көрсетілген қызметтердің бірін немесе бірқатарын орындайтын) про-
граммалаушы біраз уақыт бойы басқа да қолданбалы сала мамандарымен: биолог-
тармен, автокө лік құрастырушы ларымен, қорғаушы лармен, автокөлік сатушылар-
мен, медик тер мен, тарих шы лармен, геолог тармен, астронав тармен, авиаконструк-
тор лармен, ағаш кесу орындарының менеджерлерімен, ракета құрастыру шылармен, 
боулинг жобалаушыларымен, журналшылармен жəне мультипли каторлармен (иə, 
бұл тізім – жеке тəжірибемнің нəтижесі) – қарым-қатынас орнатуы мүмкін. Олардың 
кейбі реу лері біраз уақыт программалаушылар ретінде қызмет атқарып, кейіннен 
программалаумен байланыссыз қызмет түріне ауысып жатады. 

Жеке программалаушы туралы аңыз – жалған. Өздерінің қабілеттеріне барын-
ша сəйкес келетін жұмыстарды өздері таңдауды жөн санайтын адам дар, əдетте, 
олардың көңілін жиі алаңдатып, жиналыстарға шақыраты нына шағымданады. 
Басқа адамдармен қарым-қатынас орнатуды дұрыс деп санайтындар програм-
малау ісінде өздерін əлдеқайда жайлы сезінеді, өйткені заманауи програм малық 
жабдықтаманы құру – ұжыммен бірігіп атқарылатын жұмыс түрі. Осы себептен 
программа лаушылар үшін əлеуметтік байланыстар мен қарым-қатынас орна-
ту дағдылары өте бағалы болып есептеледі. Программалаушы (шынайы про-
граммалаушы) үшін барынша жағымды дағдылардың бірі əртүрлі адам дармен 
– жиналыс тарда, хаттар арқылы жəне формалды презента ция ларда қарым-
қатынас орната білу  болып табылады. Бір-екі ұжымдық жобаны аяқтамастан 
бұрын, программалаудың не екендігі жəне оның сізге шынымен ұнайтыны немесе 
ұнамайтыны туралы тұжырым жасау – өте қиын жұмыс болып табылады. Мыса-
лы, біз программалауды жағымды əрі қызықты адамдармен қарым-қатынас орна-
ту жəне əртүрлі қалаларды аралау мүмкіндігі үшін ұнатамыз. 

Жақсы программалық жабдықтаманы өндіруге əсер ететін осы адамдар дың 
білім деңгейінің, қызығушылықтары мен əдеттерінің əртүрлі болуы жалғыз 
қиыншылық болып табылады. Біздің өміріміздің сапасы – кейде тіпті, өмір 
сүруіміздің өзі де – осы адамдарға байланысты. Ешбір адам жоғарыда аталған 
қызмет түрлерінің барлығын атқара алмайды; жалпы, ешбір саналы адам ондайға 
ұмтылмайды да. Біздің жоғарыдағы тізімді келтіруіміздің себебі – сіз программа-
лау ісін таңдай отырып, оның айналасындағы көптеген басқа мүмкіндіктермен 
де айналыса алатыныңызды көрсету болып табылады. Сіз өз біліктілігіңізге, 
дарыныңыз бен қызығушы лығыңызға барынша сəйкес келетін жұмыс түрін 
таңдау жолында əртүрлі салаларды қарастыруыңызға болады. 

Біз мұнда «программалаушылар» мен «программалау» туралы сөз қозғаймыз, 
бірақ программалау ісі жалпы көріністің бір бөлігі ғана екендігі анық. Кемелер 
немесе ұялы телефондар жасайтын адамдар өздерін программа лаушылармыз 
деп есептемейді. Сонымен қатар программалау программалық жабдықтаманы 
құрудың маңызды бір бөлігі болғанымен, программалық жабдықтаманы құру тек 
программалаумен шектелмейді. Дəл осы тұрғыдан алғанда, көптеген тауарлар 
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өндіру ісінде программалық жабдықтаманы құру өндірістің маңызды бөлігі, бірақ 
ол толық өндірістің өзі емес. 

Сіз – біздің оқырман – кəсіби программалаушы болып, барлық  қалған жұмыс 
уақытыңызды программалар жазумен өткізуге талпынасыз деп ойламаймыз. Ең 
жақсы программалаушылардың өздері – əсіресе, ең жақсы программалаушы-
лар – өз уақыттарының басым бөлігін программаларды кодтауға жұмсамайды. 
Шығарылатын есептерді талдау елеулі уақыт жұмсау мен интеллектуалдық 
күш-жігерді талап етеді. Дəл осы үшін көптеген программалаушылар програм-
малаумен айналысуды ұнатады. Сонымен қатар ең мықты болып саналатын 
программалаушылардың басым бөлігінің компьютерлік ғылымдардан тыс пəндер 
бойынша ғылыми дəрежелері бар. Мысалы, егер сіз геномды зерттеуге арналған 
программалық жабдықтамамен айналысып жүрсеңіз, онда сіз молекулярлық био-
логия саласын жақсы игеріп түсінетін болсаңыз, жұмысыңыздың тиімділігі де арта 
түседі. Ал егер сіз ортағасырлық мəтіндерді талдаумен айналысатын болсаңыз, осы 
əдебиетті жəне, оған қоса, бір немесе бірнеше көне тілдерді білу сізге аса нəтижелі 
программалар жазуға көмектеседі. Көбінесе «мен үшін тек компьютерлер мен про-
граммалау ісі маңызды» дейтін адамдар, əдетте, өздерінің програм малаушы емес 
əріптестерімен ортақ тіл тауып əңгімелесе алмайды. Мұндай адамдар тек адамдар 
арасындағы қарым-қатынас салтанатынан (өмір мəні дəл осы емес пе) айрылып 
қана қоймай, Сонымен қатар əдетте, нашар програм малық жабдықтама құрады.

Сонымен, біздің көзқарасымыз қандай? Программалау – интеллек туал дық күш-
жігерді талап ететін жəне көптеген маңызды əрі қызықты техни ка лық пəн дердің бір 
бөлігін құрайтын дағдылар жиыны. Сонымен қатар, программалау – бұл  қоршаған 
əлемнің маңызды бір бөлігі, сондықтан про грам ма лаудың негіздерін білмеу 
физиканың, тарихтың, биологияның немесе əдебиеттің негі здерін білмегенмен 
тең. Егер адам программалауды толығымен менсінбейтін болса, яғни ол ғажайыпқа 
сенеді жəне техникалық қызметтерге қауіп төндіреді. Егер сіз Дилберттің (Dilbert) 
еңбектерін оқыған болсаңыз, түкті саусақтары бар бастықтың бейнесін еске алыңыз, 
сонда ондай жанды өз өміріңізде көруді де жəне (одан да артық сұмдық болатын) 
ондай бастық болуды да еш уақытта қаламайтын боласыз. Оның үстіне, көбінесе 
программалау қызықты іс болып табылады.

Сонымен программалау сізге не үшін қажет болуы мүмкін? Мүмкін, сіз кəсіби 
программалаушы болмай, оны тек өз зерттеулеріңіздің негізгі құралы ретінде 
қолданарсыз. Бəлкім, сіз программалауды білгеніңіз арқылы басқа салада да 
жемісті жұмыс істеп, мысалы, құрастырушы, жазушы, менеджер немесе ғалым 
болып, басқа адамдармен кəсіби қарым-қатынас орнататын деңгейде болар-
сыз. Мүмкін, программалауды кəсіби деңгейде меңгеріп, сіз оны өз ісіңіздің бір 
бөлігіне айналдыра аларсыз. Сіз кəсіби программалаушы болған күннің өзінде де, 
сіздің программалаудан басқа  нəрселерді білмеуіңіз мүмкін емес шығар. 

Сіз компьютерлерді құрастыратын инженер немесе компьютерлік ғылым дар-
дың маманы болуыңыз мүмкін, бірақ осылай болған күннің өзінде де сіз ертелі-
кеш отырып программа құрмайсыз. Программалау – бұл өз идея ларыңызды 
програм малар түрінде өрнектеу тəсілі. Бұл есептерді шығаруда көмектеседі. Егер 
сіздің жұртқа жеткізгіңіз келетін идеяларыңыз бен шығаруға тұратын есептеріңіз 
болмаса, онда программалау сіз үшін құр босқа  уақыт өткізуге айналады.  
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Бұл кітап программалауға арналған жəне біз сізге программалауды 
үйретуге уəде бердік. Онда біздің басқа пəндердің маңыздылығын айтып, 
программалаудың шектеулі рөліне назар аударуымыздың себебі неде? Жақ сы 
программалаушы жобаны жүзеге асырудағы программалар мен прог рам малау 
техникасының маңыздылығын түсінеді. Жақсы программалаушы (көбінесе) – 
ортақ мəселені шешуге барынша салмақты үлес қосу ға ұмты латын жауап кер -
шілігі мол командалық ойыншы. Мысалы, жаңа MP3-плеерді құру барысында мен 
тек программаның көркемдігі мен оның техникалық шешімдерінің санын ғана ой-
лайтын болсам, бəлкім, мен программамның ең қуатты компьютерде орындалуын 
талап етермін. Онда мен дыбысты кодтау теориясына көңіл бөлмейтін едім, себебі 
бұл пəннің програм малауға қатысы жоқ. Мен өз зертханамда отырып, музыкалық 
талғамы нашар жəне графика лық қолданушы интерфейсін құру саласындағы 
соңғы жетістіктерді бағалай алмайтын, əлеуетті тұтынушы лармен кездеспес едім. 
Мұндайда, менің жұмысымның нəтижелері бүкіл жоба үшін зиянды болуы əбден 
мүмкін. Мен қаншалықты қуатты компьютерді талап етсем, MP3-плеер соншалықты 
құнды болып, оның қоректендіру батареясы да жылдам отырып қалар еді. Музыка-
ны цифрлық өңдеудің маңызды бір бөлігін кодтау ісі құрайды, сондықтан ақпаратты 
кодтаудың қазіргі əдістерін елемеу əрбір əнге бөлінетін жады көлеміне жоғары та-
лаптар қоятын еді (кодтау ісі əннің дыбысталу сапасын жоғалтпай, оның көлемін екі 
есеге дейін азайтуға мүмкіндік береді). Мұны ертеңгі күні тыңдайтын тұтынушылардың 
талап тарын елемеу – олардың қаншалықты оғаш əрі ескі болып көрінуіне қарамастан, 
– бұл өнімді таңдамай, басқа  плеер таңдауына əкеліп соғады. Жақсы программалар-
ды құру кезінде тұтынушы лардың талаптарын жəне программалық кодқа қойылатын 
шектеулерді есепке алып отыру керек. Программалаушының каррикатуралық 
бейнесін көрсетуді аяқтау үшін дұрыс түзетілмеген программаның жұмысына шүбə 
келтірмей, майда-шүйдаға көңіл бөлемін деп отырып, жобаларды өткізу мерзімінен 
кешіктіріп беру тенденцияларының болатынын айта кетейік. Біз сіздің ой-өрісі кең, 
жақсы программа лаушы болуыңызды қалаймыз. Осы екі қасиеттің қоғам үшін 
маңызы бірдей жəне олар өз ісіңізге көңіл толтыртатын  (қанағаттану үшін) негізгі 
қасиеттер болып табылады.   

1.4 Компьютерлік ғылымдар

Барынша кең мағынасының өзінде де программалау одан ірі ғылыми пəннің 
бір бөлігі болып табылады. Біз оны компьютерлік ғылымдардың, компьютерлік 
техниканың, ақпараттық технологиялардың немесе программалық жабдықтамамен 
байланысты басқа да ғылыми пəннің бір бөлігі ретінде қарастыруымызға бола-
ды. Программалау информатикада, сонымен қатар техникада, физикада, био-
логияда, медицинада, тарихта, əдебиетте жəне басқа да академиялық салаларда 
қолданылатын қосалқы технология болып табылады.  

1995 жылы АҚШ үкіметі шығарған «Көк кітап» деп аталатын басылым да 
компьютерлік ғылымдарға келесідей анықтама берілген: «Компьютерлік жүйелер 
мен есептеулерді жүйелік түрде меңгеру. Осы пəннен туындайтын білімдер 
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кешені компьютерлік жүйелер мен əдістердің теорияларын; жобалаудың əдістерін, 
алгоритмдерін жəне құралдарын; тұжырымдамаларды тексеру əдістерін; талдау 
жəне верификациялау (дұрыстығын тексеру) əдістерін; білімді бейнелеу жəне жүзеге 
асыру əдістерін қамтиды». Ойлағанымыздай-ақ, Википедия айтарлықтай формал-
ды емес анықтама береді: «Компьютерлік ғылымдар, немесе есептеулер туралы 
ғылымдар, ақпараттың жəне есептеулердің теориялық негіздерін, сонымен қатар 
оларды жүзеге асыру жəне компьютерлік жүйелерде қолдану əдістерін зерттейді. 
Компьютерлік ғылымдар көптеген ішкі салалардан құралады; олардың кейбіреулері 
нақты есептеулерге бағытталған (мысалы, компьютерлік графика), басқалары (мы-
салы, есептеу күрделілігінің теориясы) есептеулердің абстрактілі мəселелерін 
зерттейді, ал үшінші бөлігі есептеулерді орындаумен байланысты болады. Мыса-
лы, программалау тілдерінің теориясы есептеулерді сипаттау тəсілдерін зерттейді, 
ал компьютерлік программалау болса, программалау тілдерін нақты есептерді шешу 
үшін пайдаланады».

Программалау – бұл іргелі жəне қолданбалы есептердің шешімдерін 
өрнектеудің, оларды тексеруге, эксперимент арқылы нақтылауға жəне тəжірибеде 
қолдануға мүмкіндік беретін  негізгі құрал. Программалау – бұл идеялар мен тео-
рияларды нақты өмірмен беттестіретін; мұнда компьютерлік ғылымдар теориялық 
емес, эксперименталды ғылымдарға айналып, нақты əлемге əсер ете бастайтын 
пəн. Осы тұрғыдан алғанда, дəл басқа қырларын бейнелегендей, программалаудың 
практикалық əдістерімен қатар, теориялық əдістерді де жүзеге асыру құралы бо-
лып табылатынын ерекше айта кеткен жөн. Программалауды жай ғана қолөнерге 
балауға болмайды: «қандай болса да, əйтеуір жұмыс істейтін программа шығарсақ 
болғаны» дейтін көзқарас дұрыс емес. 

1.5 Компьютерлер барлық жерде

Əрқайсысымыз компьютерлер немесе программалар туралы біреулердің айтқан 
сөздерін естігенбіз. Осы бөлімде біз осыған байланысты бірқатар мысалдар кел-
тіреміз. Мүмкін, мысалдардың ішінен өзіңізге ұнамдысын табарсыз. Тым болмағанда, 
біз компьютерлердің – олай болса, программалау дың да – қолданылу аясы сіздің еле-
стете алатыныңыздан əлдеқайда кең екеніне көзіңізді жеткізгіміз келеді.   

Көптеген адамдар компьютерді экраны мен пернетақтасы бар кішігірім сұр 
жəшік ретінде біледі. Мұндай компьютерлер, əдетте, жазу үстелінің астын-
да тұрады да, ойын, хат алмасу, электрондық пошта үшін жəне музыкалық 
шығармаларды орындау кезінде пайдаланылады. Басқа компью терлер, ноутбук-
тар, ұшақтарда мəліметтер қорларын қарайтын, компьютерлік ойындар ойнайтын 
немесе бейнефильмдерді тамашалайтын іскер адамдар дың қолданысында болады. 
Бұл карикатура – биік мұздақ таудың тек төбесі ғана. Көптеген компьютерлерді біз 
тіпті, көрмейміз де, бірақ біздің өркениетіміздің дамуы осындай компьютерлердің 
жұмысына тəуелді болып келеді. Кейбір компьютерлер толық бір бөлмені алуы 
мүмкін, ал кейбіреуінің көлемі тиын көлеміндей ғана болады. Барынша қызықты 
көптеген компью терлерде тіпті, адамдармен тікелей байланысты жүзеге асыратын 
перне тақта, тышқан немесе басқа құрылғылар болмайды да. 
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1.5.1 Экрандармен жəне экрандарсыз жұмыс істеу

Компьютерді экраны мен пернетақтасы бар жəшік ретінде көзге елестету тұрақты 
түрде кең таралған ұғым. Алайда, келесі екі компьютерді қарастырайық:

Осы «құрылғылардың» екеуі де (олар сағат болуы да мүмкін), бірінші  кезекте,
ком пьютер болып табылады. Оның үстіне, олардың енгізу/шығару жүйелері 
əркелкі болғанымен, бір үлгіге жатады деп тұжырымдайық. Сол жақтағы 
құ рыл ғыда уақыт шағын экранға (əдеттегі компьютерлердің экрандары-
на ұқсас, бірақ кішірек) шығарылады, ал оң жақта уақыт шағын электрлік 
мотордың басқаруымен жұмыс істейтін дəстүрлі циферблатта көр сетіледі. 
Олардың енгізу/шығару жүйелері төрт батырмадан (оларды оң жақтағы 
құрыл ғыдан оңай табуға болады) жəне жоғары жиілікті атомдық сағаттармен  
сəй кес тендіруді қамтамасыз ететін радиоқабылдағыштан тұрады. Осы екі ком-
пьютерді басқаратын программалардың басым бөлігі екі құрылғы үшін де ортақ 
бо лып келеді. 

1.5.2 Кеме жасау
Төмендегі екі суретте кеменің ірі дизельді қозғалтқышы жəне осындай 
қозғалтқышты орнатуға болатын үлкен кеме бейнеленген:

4–1084
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Компьютерлер мен программалық жабдықтаманың қай жерде өзекті орын алаты-
нын қарастырайық:

• Жобалау: Əрине, кеме де, оның қозғалтқышы да компьютерлердің 
көмегімен жобаланады. Олардың қолданылу тізімі шексіз деуге бола-
ды, оларға: архитектуралық жəне инженерлік сызба ларды құру, жалпы 
есептеулер, бөлмелері мен конструкцияларын бейнелеу жəне олардың 
жұмысын модельдеу істері кіреді.

• Құрылыс: Қазіргі заманғы кемелер аса жоғары деңгейде компьютер лен-
дірілген. Кеме ні құрастыру компьютерлердің көмегімен тиянақ ты түрде 
жоспарланады жəне компьютердің басқаруымен жүзеге асырыла ды. 
Дəнекерлеуді роботтар орындайды. Атап айтқанда, заманауи қоскорпусты 
танкерлерді корпустардың арасындағы кеңіс тікке кіре алатын шағын 
дəнекерлеуші роботтарсыз құрастыру мүм кін емес. Корпустар ара-
сына адам қысылып кіре алатын да орын жоқ. Кемеге арналған болат 
тақталарды кесу CAD/CAM (computer-aided design and computer-aided 
manufacture) компьютерлік жобалау жəне өндіру жүйелерінің алғашқы 
қосымшаларының бірі болған.   

• Қозғалтқыш: Жанармайды бүркудің электрондық жүйесімен жаб дық-
талған жəне бірнеше ондаған компьютермен басқарылады. Қуаты 100 
мың аттың күшін құрайтын қозғалтқыш үшін (суретте көрсетілген 
тəрізді) оңай жұмыс емес. Мысалы, қозғалтқышты басқаратын компью-
терлер ластану деңгейін барынша төмендету мақсатында жанар -майлық 
қоспаны өз күйіне келтіреді. Қозғалт қышпен (жəне кеменің басқа да 
бөліктерімен) байланысқан көптеген сорғыштар да компьютерлер 
көмегімен басқарылады. 

• Басқару: Кемелер жүк пен адамдарды жеткізу үшін арналған. Кемелер  
флотилиясының қозғалыс кестесін құру – үздіксіз үрдіс (осыны да ком-
пьютерлер орындайды), себебі ол ауа райына, сұраным мен ұсынысқа, 
сонымен қатар кемелердің жүк көтерім ділігіне жəне порттардың                 
сыйымдылығына тəуелді болады. Сауда кемелерінің қозғалысын 
бақылап отыруға мүмкіндік беретін веб-сайттар да бар. Суретте бейне-
ленген кеме – əлемдегі ең үлкен жүк кемесі (ұзындығы 397 м жəне ені 
56 м), бірақ басқа да қазіргі ірі кемелер одан кіші болмайды.  

• Мониторинг (Қадағалау): Мұхит лайнерлерінің автономдық дəрежесі 
жоғары; басқаша айтқанда, олардың командалары кез келген күтпеген 
жағдай ларды келесі портқа жетпестен шеше алады. Оның үстіне, олар 
ауқымды жүйенің бір бөлігі болып табылады, олар едəуір дəлдікті 
метеорологиялық ақпаратқа (компьютерлендірілген ғарыш серіктері 
арқылы) қол жеткізе алады. Сонымен қатар оларда ауқымды орналас тыру 
құрылғылары (global positioning system – GPS) жəне ком пью терлермен 
басқарылатын радарлар бар. Егер командаға тынығу қажет болса, ба-
сым жүйелердің жұмысын (қозғалтқышты, радарды, т.б. қоса алғанда) 
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кемені басқару орталығынан (жер серігі арқылы) бақылауға болады. Егер 
əдеттегіден тыс жағдай орын алса немесе байланыс үзілетін болса, ко-
манда бұл туралы бірден хабардар болады. 

Аталған бірнеше жүздеген компьютерлердің бірі істен шықса не болады? 
«Кірістірілген жүйелерді программалау» деп аталатын 25-тарауда бұл мəселе 
толығырақ қарастырылған. Қазіргі кемелерге арналған программаларды құру – 
өте күрделі əрі қызықты іс. Оның үстіне, ол пайда түсіреді. Көліктің құны, расын-
да да, таңғалдырарлықтай төмен. Басқа жерде өндірілген қандай да бір тауарды 
алғыңыз келгенде, сіз оны бағалай аласыз. Теңіз көлігі жерүсті көлігіне қарағанда 
əрқашан арзан болатын; қазіргі кезде мұның себептерінің бірі компьютерлер мен 
ақпараттың кең қолданылуы болып табылады.  

1.5.3 Телекоммуникациялар
Төмендегі екі суретте телефон коммутаторы жəне телефон (құрамына фотоаппа-
рат, MP3-плеер, FM-радиоқабылдағыш жəне веб-браузер кірісті рілген) бейнелен-
ген: 

Мұндағы компьютерлер мен программалық жабдықтаманың қай жерде 
маңызды орын алатынын қарастырайық. Сіз телефонды қолыңызға  алып, 
біреуге қоңырау шалдыңыз делік. Сіз қоңырау шалған адам жауап беріп, 
сіздер сөйлесуді бастайсыздар. Ал мүмкін, сіз автоматтандырылған анықтама 
жүйесімен байланыс қыңыз келетін шығар, немесе (жай ғана «Жөнелту» батыр-
масын басып, қалған жұмыстың барлығын телефонға қалдыра отырып) ішкі 
құрамдас фотоаппараттың көмегімен түсірілген суретті немесе мəтіндік ха-
барлама жіберуді қалайтын шығарсыз. Əсіресе, телефонның экраны бар болса 
(қазіргі ұялы телефондардың басым бөлігіндегі тəрізді) жəне ол қарапайым те-
лефон қызметтерінен артық функцияларды, мысалы, веб-браузер функциясын, 
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атқаратын болса, мұндай жағдайдың туындауы түсінік ті. Шындығында, мұндай 
телефондардың құрамында бірнеше компьютер болады: бірі экранды басқарады, 
екіншісі телефон станция сымен байланысты қамтамасыз етеді, ал үшіншісі 
қосымша басқа əрекеттерді орындайды.              

Телефонның экранды басқаратын, веб-браузер қызметін жəне басқа да 
қызметтерді атқаратын бөлігі компьютер қолданушыларына барынша таныс 
болып көрінуі мүмкін: ол жай ғана графикалық қолданушы интерфейсін іске 
қосады. Қолданушы лардың басым бөлігі осындай шағын телефон аппараты ның 
өз қызметін атқара отырып, қаншалықты үлкен жүйемен байланыса ты нын біле 
бермейді. Мен Техаста, ал сіз Нью-Йоркта тұрсыз делік, бірақ бірнеше секундтан 
соң сіздің телефоныңыз шырылдап, қала шуының аясында мен «Алло!» деген да-
уысты естимін. Телефон дардың көп бөлігі осы сиқырды орындап, сізді Жердің кез 
келген нүктесімен қоса алады, сіз осыны қарапайым қызмет ретінде қабылдайсыз. 
Телефон сізді қалайша іздеп табады? Дыбыс қалайша жіберіледі? Пакеттер 
құрамында бұл дыбыс қалай шифрленеді? Бұл сұрақтарға жауап беру мақсатында 
көптеген кітаптарды толтыруға болады, бірақ жалпы айтқанда, бұл үшін əлемнің əр 
бөлігінде орналас қан жүздеген компьютерлердің аппараттық жəне программалық 
жабдықтамасының үйлесімді жұмыс істеуі қажет. Жағымсыз жағдайда бірнеше 
телекоммуникациялық жер серіктері (олар да компьютерлік жүйелер болып табы-
лады) іске қосылады. Біздің «жағымсыз жағдай» деп жазуымыздың себебі – біз 
ұзындығы 20 мың миль болатын айналмалы жолдың есесін толығымен қайыра ал-
маймыз; жарық жылдамдығы (яғни сіздің даусыңыздың таралу жылдамдығы да) 
шекті болып табылады (оптикалық талшықты сымдар сигналды жіберуді едəуір 
жылдамдатады). Осы функциялардың басым бөлігі жоғары деңгейде атқарылады; 
негізгі телекоммуникациялық жүйелер жұмыс істеуінің сенімділік коэффициенті 
99,9999%-ға дейін жетеді (мысалы, олардың 20 жыл ішінде тек 20 минут қана істен 
шығып тұрып қалу қаупі болады). Негізгі қиындықтар сіздің ұялы телефоныңыз 
бен ең жақын орналасқан телефон коммутаторының арасын дағы байланыс арна-
ларында болады.      

Телефондарды байланыстыруға, сөздерді сымдар мен радиотолқындар арқылы 
жіберу үшін сигналдар пакеттері түрінде кодтауға, хабарламаларды бағыттауға, 
кез келген қателіктерді жөндеуге, қызметтердің сапасы мен сенімділігін үздіксіз 
бақылауға, сонымен қатар əрине, шығындалған уақытты есептеуге арналған 
программалық жабдықтамалар болады. Физикалық құрыл ғы ларды жай ғана 
бақылаудың өзіне бұл жүйе күрделі əрі көлемді программалық жабдықтаманы 
қажет етеді. Кім кіммен сөйлесіп жатыр? Қандай бөлшектер жаңа жүйені құрайды? 
Алдын ала жөндеуді қашан жүргізген жөн?

Мүмкін, жартылай автономды, бірақ өзара байланысқан жүйелерден тұратын 
əлемдік негізгі телекоммуникациялық жүйелер адамзаттың ең ірі əрі күрделі ту-
ындысы болар. Осыған назар аудару үшін, ұялы телефонмен қоңырау шалу – бұл 
бірқатар жаңа дыбыстары пайда болған ескі телефонмен əдеттегі қоңырау шалу-
мен тең болмайтынын еске саламыз. Ол Интернеттің, банк жəне сауда жүйесінің, 
кабельдік теледидардың негізі болып табылатын көптеген инфрақұрылымдардың 
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үйлесімді жұмыс істеуін талап етеді. Телекоммуни кациялардың жұмысын 
қосымша бірнеше суреттермен бейне леуге болады:

Бұл жерде компьютерлер мен компьютерлік жабдықтама қандай өзекті рөл атқара 
алатынын қарастырайық. Сканерлер негізінен компьютерлер болып табылады; 
олардың шығаратын импульстері компьютерлер көмегімен  басқарылады, бірақ 
осылайша алынған ақпарат күрделі алгоритм дердің көмегімен өңделіп, дененің 
сəйкес мүшесінің медицина маман да рына түсінікті үшөлшемді бейнелеріне 
түрлендірілгенге дейін тəртіпсіз күйде болады.  Компьютерлердің көмегімен 
хирургиялық операцияларды өткізу үшін біз одан əрі жылжуымыз қажет. Хирург 

Сол жақтағы суретте көрсетілген бөлме Нью-Йорктегі Уолл-стритте орналас қан 
американдық қор биржасының сауда алаңын, ал карта Интернеттің бір бөлігін 
(толық карта тым шиеленіскен болып көрінеді) бейнелейді. 

Көріп отырғандарыңыздай, біз сапалы цифрлық суреттерді ұнатамыз жəне 
ақпаратты сурет арқылы бейнелеуге болатын арнайы карталарды салу үшін 
компьютерлерді қолданамыз. 

1.5.4 Медицина
Келесі екі суретте компьютерлік аксиалды томография сканері (CAT – computed 
axial tomography) жəне компьютерлік хирургияға арналған операциялық бөлме 
(роботтық хирургия – robot-assisted surgery немесе robotic surgery – деп те атала-
ды) көрсетілген:
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дəрігердің емделушінің (пациенттің) ішкі мүшелерін барынша жақсы үлкейту мен 
жарықтандыру жағдайында көруіне мүмкіндік беретін көптеген визуализация 
құралдары бар. Хирург компьютерлердің көмегімен адам қолымен салыстырғанда, 
құралдарды əлдеқайда дəлірек пайдалана алады жəне əдеттегі тəсілмен қосымша 
тіліктерсіз қол жеткізуге болмайтын аймақтарға оңай ене алады. Минимал-
ды инвазивті хирургия (лапароскопия) – бұл ауырсынуды барынша азайтуға 
жəне миллиондаған адамдардың сауығу уақытын кемітуге мүмкіндік беретін 
медициналық технологияның жарқын мысалы. Сонымен қатар компьютер хи-
рург қолының əдеттегіден шебер жұмыс атқаруына көмектеседі. Оның үстіне, 
роботехникалық жүйе қашықтан басқаруды мүмкін етеді, осы арқылы дəрігердің 
қашықта жұмыс жасауына (мысалы, Интернет арқылы) жағдай жасайды. Ком-
пьютерлер жəне осы жүйелермен байланысқан программалар таңғаларлықтай 
қызықты əрі күрделі. Осы жүйелерде қолданушылық интерфейсті, жабдықтарды 
басқару құралдарын жəне визуализация əдістерін құру бірнеше мыңдаған 
зерттеушілерді, инженерлер мен программалаушыларды ондаған жылдарға 
жұмыспен жүктейді. 

Медиктер арасында жаңа құрылғылардың қайсысы барынша пайдалы екендігі 
туралы пікірталас жүруде. Мүмкін, компьютерлік аксиалды томография сканері 
болар? Əлде магниттік резонанстық томография ма? Қанды автоматты талдау 
аппараттары ма? Жоғары шешу қабілеті бар ультрадыбыстық қондырғылар ма? 
Дербес ақпараттық құрылғылар ма? Пікірталастар нəтижесінде осы «жарыстың 
жеңімпазы» емделушінің жағдайы туралы жазбаларға үздіксіз қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін құрылғылар болды. Емделушінің сырқаттану тарихын білу 
(ол шалдыққан аурулар, жүгінген медициналық көмек түрлері, аллергиялық ре-
акциялар, тұқым қуалайтын аурулары, жалпы денсаулық жағдайы, қазіргі ем-
делу жағдайы жəне т.б.) диагностиканы жеңілдетіп, қателердің пайда болу 
ықтималдығын барынша төмендетеді. 

1.5.5 Ақпарат
Келесі екі суретте əдеттегі дербес компьютерлер жəне серверлер тобы бейне-
ленген:
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Біздің аппараттық жабдықтарға тоқталуымыздың айқын себептері бар: ешбір 
адам программалық жабдықтаманы көруге, ұстауға немесе естуге қабілетті емес. 
Программаның суретін көрсету мүмкін емес болғандықтан, біз оны орындайтын 
жабдықтарды бейнелейміз. Алайда, программалық жабдықтаманың көптеген 
түрлері «ақпаратпен» тікелей жұмыс істейді. Сонымен, «əдеттегі программалық 
жабдықтаманы» орындайтын «əдеттегі компьютерлердің» «əдеттегі қолданылуын» 
қарастырамыз. 

Серверлер тобы – бұл веб-қызметті қамтамасыз ететін компьютерлер жиыны. 
Google іздеу машинасын пайдалана отырып, біз Википедиядан (веб-сөздіктен) 
төмендегі ақпаратты оқи аламыз. Кейбір бағалаулар бойынша, 2004 жылы Google 
іздеу машинасының серверлер тобы келесі сипаттамаларға ие болған:

• 719 блок
• 63,272 компьютер
• 126,544 орталық процессор
• Өнімділігі – 253 ТГц
• Жедел жады көлемі – 126,544 Гбайт
• Тұрақты жады көлемі – 5,062 Тбайт.

Гигабайт (Гбайт – GB) – бұл миллиард символ шамасында. Терабайт (Тбайт – TB) 
– бұл мың гигабайтқа жуық, яғни, шамамен, триллион символ. Өткен уақыт ішінде 
Google серверлерінің тобы едəуір ұлғайды. Бұл айтарлықтай шектік мысал, бірақ 
əрбір ірі компания вебте программаларды тұтынушылармен жəне клиенттермен 
қарым-қатынас орнату мақсатында орындайды. Amazon (кітап жəне т.б. саудасы), 
Amadeus (авиабилеттер сату жəне автокөліктерді жалға беру) жəне eBay (интер-
нет-аукцион) компанияларын еске алу жеткілікті. Миллиондаған шағын компа-
ниялар, ұйымдар жəне жеке тұлғалар да веб желісінде жұмыс істейді. Олардың 
басым бөлігі өздерінің программалық жабдықтамаларын қолданбайды, əйтсе де, 
көп бөлігі жиі күрделі болатын өзіндік программаларын жазады. 

Компьютерлердің дəстүрлі қолданылу аймақтары бухгалтерияны жүргізу, 
тапсырыстар есебі, төленімдер мен шоттар, қорларды басқару, кадрларды есепке 
алу, мəліметтер қорларын жүргізу, студенттер, қызмет керлер жəне емделушілер 
туралы жазбаларды сақтау, т.б. болып табылады. Осы жазбаларды барлық 
дерлік ұйымдар (коммерциялық жəне коммерция лық емес, үкіметтік жəне жеке 
меншік) сақтайды, себебі бұл жазбалар олардың жұмысының негізін құрайды. 
Осындай жазбаларды компьютерлік өңдеу қарапайым жүзеге асырылады: ба-
сым жағдайларда ақпарат (жазбалар) компьютердің жадына жай ғана жазылады 
жəне жадыдан шығарылады жəне сирек жағдайларда ғана компьютер көмегімен 
өңделеді. Бірқатар мысалдар келтірейік. 

• Чикаго қаласына 12:30 уақытында ұшатын ұшақ уақытылы жетеді ме?
• Гильберт Салливан қызылша ауруымен ауырған ба?
• Хуан Вальдез тапсырыс берген кофеқайнатқы қоймаға түсті ме?



36

• Джек Спрат 1996 жылы қандай ас үй жиһазын сатып алды жəне жалпы, 
сатып алды ма?

• 212 аймағынан 2006 жылдың тамыз айында неше телефон қоңырауы 
келіп түсті?

• Қаңтар айында қанша кофе шыныаяғы сатылды жəне олардың жиынтық 
бағасы қандай? 

Мəліметтер қорларының ірі ауқымды болуы себебінен бұл жүйелер едəуір 
күрделі болады. Оның үстіне, сұрақтарға жылдам (көп жағдайда екі секундтан 
артық емес уақыт ішінде) əрі дұрыс (тым болмағанда, басым бөлігіне) жауап 
беру керек. Бүгінгі күні адамдарды бірнеше терабайт (байт – бұл кəдімгі сим-
волды сақтау үшін қажетті жады бірлігі) мəліметтер көлемімен таңғалдыру 
қиын. Осылайша дəстүрлі түрде «мəліметтерді өңдеу» көп жағдайда мəліметтер 
қорына «веб» арқылы қатынас құрумен үйлестіріледі.

Компьютерлерді қолданудың бұл түрін ақпаратты өңдеу деп те атайды. 
Ол мəліметтерге – əдетте, мəліметтердің үлкен көлеміне – негізделген жəне 
ақпаратты ұйымдастыру мен тасымалдаумен, сонымен қатар мəліметтердің 
көлемді жиымдарын ықшам түрде бейнелеумен байланысты қызықты 
мəселелерді тудырады: қолданушы интерфейсі мəліметтерді өңдеудің маңызды 
бөлігі болып табылады. Мысалы, өзіңізді ортағасырлық əдебиет (айталық, 
Чосердің «Кентербериялық хикаяларын» немесе Сервантестің «Дон Кихо-
тын») зерттеушісінің орнында елестетіңіз жəне бірнеше ондаған болжалдық 
авторлардың ішіндегі нақты қайсысы қарастырылып жатқан (талданып жатқан) 
мəтінді жазғанын қалайша анықтауға болатыны туралы ойланыңыз. Бұл үшін 
əдебиеттанушылар қалыптастырған критерийлер жиынын басшылыққа ала оты-
рып, мəтін бойынша іздеу жүргізу жəне осы шығармалардың көзге көрінбейтін 
ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік беретін нəтижелерді шығару қажет бола-
тын еді. Мəтіндерді талдау туралы ой қорыта отырып, сіз міндетті түрде бүгінгі 
жарияланымдар туралы еске аласыз: қазіргі кезде кез келген мақала, кітап, 
кітапша, газет компьютерде өндіріледі. Мəтіндерді жариялауды жеңілдететін 
программалық жабдықтаманы құру көптеген адамдар үшін қанағаттанарлық 
шешімі жоқ мəселе болып қалуда. 

1.5.6 Жоғарыдан көрініс

Палеонтологтар динозаврдың жалғыз ғана шағын сүйегін қарастырып, оның 
негізінде динозаврды толығымен қайта құрастыруға, оның тіршілік қалпын 
жəне табиғи ортасын сипаттауға қабілетті екендігі туралы талай сөз айтылады. 
Бұл əсірелеу болып көрінуі мүмкін, бірақ кейде қарапайым артефактты зерт-
теп, оның қандай қорытындыларға алып келетіні жөнінде ойлану пайдалы. 
Марстағы NASA қозғалу аппаратының (Mars Rover) көмегімен жасалған Марс 
ландшафтысының суретіне қараңыз:



37

Егер ғарышкерлікпен («ракеталық ғылыммен») айналысқыңыз келсе, жақсы 
программалаушы болған жөн. Көптеген ғарыштық бағдарламаларда физиканы, 
математиканы, электротехниканы, механиканы, медициналық техниканы жəне 
т.б., яғни Ғарышты зерттеудің негізінде жатқан барлық ғылыми пəндерді жақсы 
меңгерген көптеген программалаушылар қатысады. Төрт жыл бойы Марстағы 
екі қозғалу аппараттарын басқару (олар үш айға шамаланып жасалған болатын) 
– біздің өркениетіміздің ірі жетістіктерінің бірі.

Жоғарыдағы сурет Жерге байланыс арнасы арқылы 25 минуттық кідіріспен 
жеткен; бұл суретті ешбір битті жоғалтусыз, биттердің мүмкіндігінше кем саны-
мен кодтау үшін көптеген шебер программа лау шылар мен дарынды математик-
тер барын салған. Жерде сурет оптикалық құралдар мен электрлік сенсорлардың 
кемшіліктерінен туындайтын бұрмалануларды барынша азайтатын жəне 
түстерді қалпына келтіретін алгоритмдердің көмегімен өңделген. 

Марстағы қозғалыс аппараттарын басқару программалары, əрине, ком-
пью терлік программалар болып табылады, – бұл аппараттардың қозғалтқышы 
Жерден орындалуынан бір күн бұрын жіберілетін бұйрықтарға бағына отырып, 
автономды түрде əрі тəулік бойы жұмыс істейді. Бұйрықтарды жіберу програм-
малар арқылы басқарылады. 

Марсоходтарды басқаруға, бұйрық тарды жіберуге жəне суреттерді түзетуге 
қатысатын əртүрлі компьютерлерде қолданылатын операциялық жүйелердің 
осы тарауды түзету үшін қолданы латын қосымшалардан еш айырмашылықтары 
жоқ. Осы программа лар орында латын компьютерлер, өз кезегінде, CAD/CAM 
компью терлік жобалау жəне өндіру жүйелерінің көмегімен құрылған. Осы 
компьютерлердің құрамына кіретін микросызбалар компьютерлендірілген құрас-
тыру желілерінде жоғары дəлдікті құралдардың қолданылуымен өндірілген, ал 
осы құралдардың өздері компьютерлердің (жəне программалық жабдықтаманың) 
көмегімен жобаланған жəне құрылған. Ұзақ құрастыру үрдісінің сапасын басқару 
күрделі есептеулермен байланысты. Осы программалардың барлығын адамдар 
жоғары деңгейлі программалау тілдерінде жазылған жəне компиляторлардың 
машиналық кодына түрлендірілген компиляторлардың өздері программалар бо-
лып табылады. Бұл программалардың көп бөлігі қолданушылармен графикалық 
қолданушы интерфейсінің көмегімен өзара əрекеттеседі жəне енгізу/шығару 
ағымдары арқылы мəлімет алмасады.
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Қорыта айтсақ, программалаушылардың көп бөлігі суреттерді өңдеумен 
(Марстағы қозғалыс аппаратынан келіп түсетін суреттерді қоса алғанда), ани-
мациялаумен жəне суреттерді түзетумен (веб желісін Марс тұрғындары бейне-
ленген марстық суреттердің бірқатар нұсқалары «шарлап жүр») айналысады. 

1.5.7 Сонымен?
Программалық жабдықтаманың аталған барлық «тамаша əрі күрделі» 
қосымшалары мен жүйелерінің программалауды жəне C++ тілін оқып үйренуге 
қандай қатысы бар? Олардың байланысы айқын: мамандар осындай жобаларды 
сəтті орындау үшін программалауды жəне программалау тілдерін жақсы білуі тиіс. 
Сонымен қатар осы тараудағы əрбір мысал C++ тілімен жəне кітапта сипатталған, 
кем дегенде, бір программалау əдісімен байланысты. Иə, C++ тілінде жазылған 
программалар MP3-плеерлерде де, кемелерде де, ауа турбиналарында да, Марс 
бетінде де, адам геномының кодын ашу жобасында да жұмыс істейді. C++ тілін 
қолдану арқылы құрылған басқа қосымшалар www.research.att/~bs/applications.
html веб-бетінде сипатталған. 

1.6 Программалаушылардың мұраттары

Біз программаларымыздан жалпы нені күтеміз? Жеке жағдайда, нақты про-
грамманың қандай нəтиже бергенін қалаймыз? Біз программаның дұрыс əрі 
сенімді жұмыс істегенін қалаймыз. Егер программа одан күткен əрекетті орын-
дамаса немесе сенімсіз болса, онда бұл кем дегенде байыпты мəселеге, ал ба-
рынша сəтсіз жағдайда қауіпке айналады. Бұл жағдайда біз программаның 
жақсы жобалануын қажет етеміз, яғни ол біздің шынайы қажеттіліктерімізді 
қанағаттандыруы керек; шын мəнінде, программа құру кезінде ойластырылған 
нəтижені бермесе, немесе тапсырманы дұрыс орындап, бірақ орындау тəсілі үрей 
тудыратын болса, оның дұрыс жұмыс істегені маңызды емес. Оның үстіне, біз 
программаның тиімді болғанын қалаймыз; мүмкін, мен роллс-ройспен жүруді не-
месе корпоративті ұшақпен ұшуды жөн көретін едім, бірақ миллиардер болғанға 
дейін бұл əрекеттердің бағасын есепке алуым тиіс.

Программалық жабдықтаманың (құрылғылардың, жүйелердің) дəл осы 
қырлары программалаушы емес тарапынан құнына сəйкес бағалануы мүмкін. 
Олар программалаушылар үшін идеалдар қызметін атқаруы керек, яғни біз са-
палы программалық жабдықтама құруды қалайтын болсақ, осы идеалдарды 
əрқашан, əсіресе, жобалаудың ерте кезеңдерінде ескеріп отыруымыз қажет. Со-
нымен қатар біз программалық кодтың өзіне қойылатын талаптарды ескеруіміз 
керек: ол сүйемелдеуге ыңғайлы болуы тиіс; яғни оның құрылымы кез келген про-
граммалаушы түсініп, өзгерістер енгізе алатындай болу керек. Сəтті программа 
жай ғана өзгере отырып, ұзақ (көп жағдайда ондаған жылдар бойы) «өмір сүреді». 
Мысалы, ол жаңа аппараттық жабдықтамада орындалуы, жаңа мүмкіндіктерге ие 
болуы, жаңа енгізу/шығару құралдарына (экрандар, видео, дыбыс) бейімделуі, 
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қолданушылармен жаңа табиғи тілдерде қарым-қатынас орнатуы мүмкін. Тек 
дұрыс емес программаны ғана өзгерту мүмкін емес. Сүйемелдеу ыңғайлы болу 
үшін программа салыстырмалы түрде қарапайым болу керек, ал оның коды 
программа негізінде жатқан идеяларды тікелей бейнелеуі қажет. Күрделілік – 
қарапайымдылық пен қолайлылықтың жауы – мəселенің өзіне тəн болуы мүмкін 
(бұл жағдайды біз қАлайда, жеңіп шығуымыз қажет), бірақ ол программаның 
негізіне салынған идеяларды сəтсіз тұжырымдау салдарынан болуы да ықтимал. 
Біз программалаудың жақсы стилін ұстана отырып, осы жағдайдан алшақ болуы-
мыз керек – стиль өте маңызды!

Осының барлығы қарапайым тəрізді болып көрінеді, бірақ шын мəнінде, олай 
емес. Неліктен? Программалауда, шын мəнінде, күрделі ешнəрсе жоқ: компью-
терге жай ғана одан не күтетініңізді хабарлаңыз. Онда ол неліктен үлкен ынта-
ны қажет етеді? Компьютерлерде де ешбір қиындық жоқ емес пе; олар жай ғана 
белгеле бір операциялар тобын орындайды, мысалы екі санды қосады да, олар-
ды салыстыру нəтижесіне байланысты келесі нұсқаулықты таңдайды. Қиындық 
біз компьютерлерді оңай есептер шешу үшін қолданбайтынымыздан туындай-
ды. Біздің шеше алмайтын есептерімізді компьютерлердің шешкенін қалаймыз, 
бірақ есептеу машиналарының қазымыр, қателерді кешірмейтін жəне үнсіз нəрсе 
екенін естен шығарамыз. Оның үстіне, əлем біздің ойлағанымыздан əлдеқайда 
күрделі болып табылады, сондықтан сұраныстарымыз қандай салдарға əкеліп 
соғатынын көп жағдайда елестете де алмаймыз.  Біз программаның «осыған ұқсас 
əрекет орындауын» қалаймыз да, техникалық егжей-тегжейлеріне мəн бермейміз. 
Оның үстіне, біз жиі «салауатты санаға» сүйенеміз. Өкінішке орай, тіпті, адамдар 
арасында да салауатты санаға əртүрлі көзқарастар кездеседі, ал компьютерлерде 
ол мүлде жоқ (бірақ кейбір шынымен жақсы жобаланған программалар нақты, 
түпкілікті зерттелген жағдайларда салауатты санаға еліктей алады). 

Осындай ойлау арнасы «программалау – бұл түсіну» деген қорытындыға 
алып келеді: егер сіз есепті программалай алсаңыз, яғни сіз оны түсінесіз. Жəне 
керісінше, егер сіз есепті терең талдаған болсаңыз, оны шешуге арналған про-
грамманы да жаза аласыз. Басқа сөзбен айтқанда, программалауды мəселені 
зерттеудегі жігердің бір бөлігі ретінде қарастыруға болады. Программалар – бұл 
біздің мəселе бойынша түсінігіміздің дəл көрінісі. 

Сіз программалаған кезде автоматтандыруға тырысатын мəселені түсінуге көп 
уақыт жұмсайсыз. 

Программаларды құру үдерісін төрт кезеңге бөлуге болады:

• Талдау: Мəселенің мəні неде? Қолданушы нені қалайды? Қолданушы 
нені қажет етеді? Қолданушының мүмкіндіктері қандай? Бізге қандай 
сенімділік дəрежесі қажет?

• Жобалау: Мəселені қалай шешуге болады? Жүйенің құрылымы қандай 
болуы тиіс? Жүйе қандай бөліктерден тұруы қажет? Бұл бөліктер 
қалайша өзара əрекеттесетін болады? Жүйе қолданушымен қалайша 
өзара əрекеттеседі? 

• Программалау: Есептің шешімін (жобаны) программа түрінде өрнек-
тейміз. Қойылған барлық шектеулерді (уақыт, көлемі, қаржы, сенімділігі 
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жəне т.б. бойынша) есепке ала отырып, программаны жазамыз. Про-
грамма дұрыс жұмыс істейтініне жəне оны сүйемелдеу жеңіл екеніне көз 
жеткіземіз. 

• Тестілеу: Барлық алдын ала қарастырылған жағдайларда жүйенің дұрыс 
жұмыс істейтініне көз жеткіземіз.  

Программалау мен тестілеуді көп жағдайда жүзеге асыру деп атайды. Аталған төрт 
бөлікке бөлу шартты түрде жасалғаны анық. Бұл төрт тақырып бойынша қалың 
кітаптар жазылған, ал бұл тақырыптардың өзара байланысы туралы одан да артық 
кітаптар жазылған. Жобалаудың бұл кезеңдері тəуелсіз емес жəне тəжірибеде дəл 
осы ретпен келуі міндетті емес екендігін есте сақтаған жөн. Əдетте біз талдаудан 
бастаймыз, бірақ тестілеу кезеңіндегі кері байланыс программалауға əсер етеді; 
программалау кезеңінде туындайтын қиындықтар жобалау кезеңінде шешілмеген 
қателіктерге нұсқауы мүмкін; өз кезегінде, талдау кезеңінде ескерілмеген 
қиындықтарды жобалау кезеңі анықтауы ықтимал. Əдетте, жүйенің қызмет етуі 
талдаудың кемшіліктерін бірден айқындап береді.

Аса маңызды тұжырым кері байланыс болып табылады. Біз қателерімізге 
қарап үйренеміз жəне оқып үйрену негізінде өзіміздің жүріс-тұрысымызды 
айқындаймыз. Бұл программалық жабдықтаманы тиімді құру үшін өте маңызды. 
Кез келген ірі жоба бойынша жұмыста, біз іске кіріскенге дейін, мəселе мен оның 
шешімі туралы толық ақпарат белгісіз. Əрине, идеяларды сынап көруді жəне кері 
байланысты талдауды программалау кезеңінде де жүргізуге болады, бірақ осы-
ны программа құрудың ерте кезеңдерінде идеяларды жазып, оларды жетілдіру 
жəне достарыңа қатысты сынау арқылы едəуір оңай əрі жылдам орындауға бола-
ды. Біздің ойымызша, жобалаудың ең жақсы құралы бор тақтасы болып табыла-
ды (егер сіз бордың иісіне қарағанда, химиялық иістерді жақтыратын болсаңыз, 
фломастерлерге арналған тақтаны қолдануыңызға болады). Мүмкіндігінше, еш 
уақытта жалғыз өзіңіз жоба құрмаңыз! Өз идеяларыңызды біреуге түсіндіріп, сы-
нап көрместен бұрын ешқашан программа жазуды бастамаңыз. Жоба мен жоба-
лау əдістерін достармен, əріптестермен, мүмкін болашақ қолданушы лармен жəне 
басқа да адамдармен бірге талқылауды компьютерге отырғанға дейін жүргізу ке-
рек. Жай ғана өз идеяларыңызды сөзбен түсіндіруге тырысу арқылы қаншалықты 
көп нəрсені білуге болатыны таңғаларлық жағдай. Айтылғандарға қоса, програм-
ма – бұл жай ғана идеяларды код түрінде өрнектеу құралы. 

Осыған ұқсас, программаны жүзеге асыруда тығырыққа тірелсеңіз, компьютер-
ден бой жазыңыз. Өзіңіздің мəселені толық шешпегеніңіз туралы емес, мəселенің 
өзі туралы ой қозғаңыз. Біреулермен сөйлесіңіз: сіздің не қалағаныңызды жəне 
программа неліктен жұмыс істемейтінін түсіндіріңіз. Көп жағдайда жай ғана 
басқа бір адамға мəселені жан-жақты түсіндіре отырып, шешімді табуға болатыны 
таңғалдырады. Мүмкіндігіңіз болса, программаны жөндеп түзетумен (қателерді 
іздеумен) жалғыз айналыспаңыз!

Біздің кітаптың орталық мəселесі жүзеге асыру жəне программалау болып 
табылады. Біз сізге көптеген мысалдар мен шешімдерді үйіп тастау арқылы 
есептерді шешуге үйретпейміз. Көп жағдайда есепті бұрыннан белгілі басқа 
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есепке түрлендіріп, оны шешудің дəстүрлі əдісін қолдануға болады. Ішкі 
есептердің басым бөлігі осылайша өңделіп біткеннен кейін ғана, өзіңізге «еркін 
шығармашылықпен» айналысуға ерік беруіңізге болады. Сонымен, идеяларды 
программалар түрінде өрнектеу əдістеріне тоқталайық.

Идеяларды программалар түрінде тікелей өрнектеу – бұл программалаудың 
негізгі мақсаты. Бұл айқын нəрсе, бірақ біз бұған айтарлықтай көрнекі 
мысалдарды əлі келтірмедік. Біз бұл мəселеге бірнеше рет тағы да қайтып келетін 
боламыз. Егер біздің программамызда бүтін сан қажет болса, біз оны int типті 
айнымалыда сақтаймыз, ол бүтін сандармен орындалатын негізгі амалдарды 
қарастырады. Егер біз символдар тіркестерімен жұмыс істегіміз келсе, онда оларды 
string типті айнымалылар түрінде сақтаймыз, бұл тип мəтінмен жұмыс 
істеудің негізгі амалдарын қамтамасыз етеді. Мінсіз жағдайда, егер бізде тақтада 
бейнелеп, пікір алмасу барысында оны желеу етуге болатын, оқулықтарда 
(компьютерлік емес ғылымдар бойынша) жазылатын идея, тұжырымдама, түйін 
немесе қандай да бір «зат» бар болса, онда біз осы заттың қажетті амалдарды 
қолдайтын атау берілген түйін (тип) түрінде біздің программада кездескенін 
қалаймыз. Егер біз математикалық есептеулерді жүргізбек болсақ, онда бізге 
комплексті сандар үшін complex типі жəне матрицалар үшін Matrix типі қажет 
болады. Егер біздің сурет салғымыз келсе, Shape (фигура), Circle (шеңбер), 
Сolor (түс) жəне Dialog_box (Сұхбат терезесі) типтері қажет болады. Егер, 
айталық, температура қадағалау құрылғысынан келіп түсетін мəліметтер 
ағымдарымен жұмыс істегіміз келсе, онда бізге istream типі керек болады (“i” 
əрпі енгізуді (input) білдіреді). Осындай əрбір тип алдын ала қарастырылған 
амалдардың нақты жиынын қамтамасыз етуі тиіс болатыны анық. Біз тек кітаптан 
бірнеше мысалдар келтірдік. Олардан бөлек, сіздің программаңызға қажетті 
кез келген тұжырымдамаларды сипаттаушы өзіндік типтерді құруға мүмкіндік 
беретін құралдар мен əдістерді суреттейміз. 

Программалау жиі практикалық, ішінара теориялық сипат алады. Егер сіз 
оның практикалық қырларымен шектелетін болсаңыз, масштабталмайтын жəне 
сүйемелдеуде қиындық тудыратын программалар құратын боласыз. Ал егер сіз 
теоретик болып қалуды қаласаңыз, онда тиімсіз (жəне үнемсіз) ойыншықтар 
құрасыз. 

Программалау идеалдарына əртүрлі көзқарастар жəне прогаммалау тілдерін 
құруға елеулі үлес қосқан адамдардың өмірбаяндары «Идеалдар жəне тарих» деп 
аталатын 22-тарауда баяндалған. 

Бақылау сұрақтары

Бақылау сұрақтары тарауда берілген негізгі идеяларды ерекшелеуге арналған. 
Оларды жаттығуларға қосымша ретінде қарастыруға болады. Жаттығулар 
тараудың практикалық бөлігіне назар аударса, бақылау сұрақтары идеялар мен 
тұжырымдамаларға арналған. 
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1. Программалық жабдықтама деген не?
2. Программалық жабдықтаманың маңыздылығы немен түсіндіріледі?
3. Программалық жабдықтаманың маңыздылығы неден көрінеді?
4. Егер программалық жабдықтама дұрыс жұмыс істемесе, не болуы 

мүмкін? Бірқатар мысалдар келтіріңіз. 
5. Программалық жабдықтама қандай салаларда маңызды орын алады? 

Бірқатар мысалдар келтіріңіз. 
6. Қандай қызмет түрлері программалық жабдықтаманы құрумен байла-

нысты? Бірқатар мысалдар келтіріңіздер. 
7. Компьютерлік ғылымдар мен программалаудың арасында қандай айыр-

ма шылық бар?
8. Кемелерді жобалау, құрастыру жəне пайдалану барысында программалық 

жабдықтама қалайша қолданылады?
9. Серверлер тобы деген не?
10. Сіз желі бойымен қандай сұраныстарды жібересіз? Мысалдар келтіріңіз.
11. Программалық жабдықтама ғылыми зерттеулерде қалай қолданылады? 

Мысалдар келтіріңіз.
12. Программалық жабдықтама медицинада қалай қолданылады? Мысалдар 

келтіріңіз.
13. Программалық жабдықтама сауық индустриясында қалай қолданылады? 

Мысалдар келтіріңіз. 
14. Жақсы программалық жабдықтаманың қандай қасиеттері болу керек? 
15. Программалық жабдықтаманы құрушы адамның келбеті қандай болады?
16. Программалық жабдықтаманы құру кезеңдерін атаңыз.
17. Программалық жабдықтаманы құрудағы қиындықтар немен түсінді рі-

леді? Бірнеше себептерін атаңыз.
18. Программалық жабдықтама өмірді қалайша жеңілдете алады?
19. Программалық жабдықтама өмірді қалайша ауырлатуы мүмкін? 

Терминдер

Осында берілген терминдер программалау жəне C++ тілі бойынша негізгі 
сөздікке кіреді. Егер адамдардың программалау туралы не айтатынын түсінгіңіз 
келсе немесе өз идеяларыңызды білдіргіңіз келсе, осы терминдердің мағынасын 
түсінген жөн.

CAD/CAM
GUI – графикалық 

қол   данушы интерфейсі
жобалау
жүзеге асыру
идеалдар
кері байланыс

коммуникациялар
қол жетімділік
қолданушы
программалау
программалаушы
программалық

жаб дықтама

стереотип
тақта
талдау
тапсырыс беруші
тестілеу
тиімділік
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Жаттығулар

1. Сіз уақытыңыздың басым бөлігін арнайтын қызмет түрлерін атап шы-
ғыңыз (мысалы, университетке барасыз, тамақтанасыз немесе теледидар 
көресіз). Осылардың ішіндегі компьютерлермен қандай да бір байланы-
сы бар қызмет түрлерін көрсетіңіз. 

2. Меңгергіңіз келетін немесе ол туралы бірқатар біліміңіз бар кəсіпті 
көр сетіңіз. Осы кəсіппен жəне компьютерлермен байланысты қызмет 
түрлерін атаңыз. 

3. Екінші жаттығуды орындау барысында толтырылған тізімді досыңызға 
беріп, одан басқа кəсіп түріне арналған тізімді алыңыз. Оның тізімін 
нақтылаңыз. Екеуіңіз де осыны орындап болғаннан кейін нəтижелерді 
салыстырыңыздар. Əртүрлі шешімдері болуы мүмкін жаттығулардың 
бірмəнді жауаптары болмайды, сондықтан олар əрқашан толықтырылуы 
мүмкін екендігін есте сақтаңыз. 

4. Компьютерлерді қолданусыз жүзеге аспайтын қызмет түрлерін сипат-
таңыз. 

5. Сіз тікелей қолданатын программаларды (программалық жабдықта ма-
ны) тізіп жазыңыз. Сіз тікелей қолданатын (мысалы, MP3-плеерде жаңа 
əн ді таңдау кезінде) программаларды ғана атаңыз, сіздер пайдаланатын 
ком пьютерлерге орнатылуы мүмкін (мысалы, сіздің автокө лі  гіңіздегі 
руль ді айналдыру кезінде) программалардың барлығын жазудың қажеті 
жоқ.

6. Адамдар қандай қызмет түрлерімен айналысқанда компьютерлерді 
мүлдем, тіпті, жанама түрде де, қолданбайды? Осындай он қызмет түрін 
көрсетіңіз. Бұл жаттығу сіз ойлағаннан қиынырақ.

7. Қазіргі кезде шешімін табу үшін компьютерлер қолданылмайтын, бірақ 
болашақта, сіздің ойыңызша, қолданылуы мүмкін болатын бес мəселені 
атап жазыңыз. Өз жауабыңызға негіздеме беріңіз. 

8. Программалау сізге несімен ұнайтынын түсіндіріңіз (100-ден кем емес, 
бірақ 500-ден артық емес сөз қолдану арқылы). Ал егер програм малаушы 
болмайтыныңызға сенімді болсаңыз, себебін түсіндіріңіз. Қалай болғанда 
да, ойластырылған əрі логикаға сəйкес келетін аргументтер келтіріңіз.       

9. Сіз компьютерлік индустрияда программалаушы кəсібінен өзге  (жоға-
рыда берілген жауапқа тəуелсіз) атқарғыңыз келетін рөлді сипат та ңыз 
(100-ден кем емес, бірақ 500-ден артық емес сөз қолдана отырып).

10. Компьютерлер болашақта адамдармен бəсекелесе алатын, саналы əрі ой-
лау қабілеті бар заттарға айнала алады ма? Өзіңіздің көзқарасыңызды 
негіздеңіз (100 сөзден кем қолданбай).

11. Барынша шебер программалаушыларға тəн қасиеттерді атаңыз. Осыдан 
кейін қоғам программалаушыларға тəн деп есептейтін мінездемелерді 
көрсетіңіз. 
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12. Тарауда айтылған компьютерлік программалардың бес қосымшасын 
көрсетіңіз жəне олардың ішіндегі өзіңіз барынша қызықты санайтын, оны 
құруда қатысуды қалайтын бір қосымшаны атаңыз. Өз көзқарасыңызды 
негіздеңіз (100 сөзден кем қолданбай).

13. а) осы мəтін парағын, ə) осы тарауды, б) Шекспирдің барлық шығар ма-
ларын сақтау үшін қанша жады көлемі қажет болуы мүмкін? Бір символ-
ды сақтау үшін бір байт бөлінеді жəне жауаптың рұқсат берілетін дəлдігі 
20%-ды құрайды деп есептейміз.

14. Сіздің компьютеріңіздің жады көлемі қандай? Жедел жадының көлемі 
қандай? Қатқыл дискінің көлемі қандай?

Соңғы сөз

Біздің өркениетіміздің тіршілік қабілеті программалық жабдықтамаға байланы-
сты. Программалық жабдықтаманы құру – бұл қызықты, əлеуметтік пайдалы 
əрі табысты жұмыс үшін əралуан мүмкіндіктер тудыратын сала. Программалық 
жабдықтаманы құруда принципті əрі салмақты болу керек: қиындықтарды туын-
датпай, керісінше оларды шешу қажет.

Əрине, біздің техникалық өркениетті толығымен қамтыған программалық 
жабдықтамаға біз сүйсініп қараймыз. Əрине, барлық программалар жақсы бола 
бермейді, бірақ  бұл басқа мəселе. Бұл жерде біз программалық жабдықтама 
қаншалықта кең таралғанын жəне біздің күнделікті өміріміз қаншалықты оған 
тəуелді екенін көрсеткіміз келеді. Бұл программалардың барлығын біз сияқты адам-
дар жазған. Осы ғалымдардың, математиктердің, инженерлердің,  программалау-
шылардың жəне басқа мамандардың барлығы істерін сіздер тəрізді бастаған.

Енді күнделікті тіршілікке қайтып оралып, программалау үшін қажетті 
техникалық дағдыларды меңгеруге кірісеміз. Егер сіз осы қиын жұмыспен айна-
лысудың қажеттігі жөнінде күмандана бастасаңыз (саналы адамдардың ба-
сым бөлігі кейде осылай ойлайды), кейін оралып, осы тарауды, алғы сөзді жəне 
«Оқырмандар назарына» деп аталатын тараудың бір бөлігін қайтадан оқып 
шығыңыз. Егер осы жұмысқа шамаңыз келетініне күмəндана бастасаңыз, мил-
лиондаған адам осы жұмысты атқырып үйреніп, білікті программалаушы, жоба-
лаушы, программалық жабдықтаманы құрушы жəне т.б. кəсіп иелері болып 
жатқаны туралы еске алыңыз. Бұл сіздің де қолыңыздан келетініне біз сенімдіміз. 
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Hello, World!

«Программалауды үйрену 
үшін программа жазу керек.» 

- Брайан Керниган (Brian Kernighan)

Б ұл тарауда С++ тіліндегі қарапайым программа келтіріледі, ол негізінде 

ешқандай жұмыс жасамайды. Бұл программаның атқаратын қызметі:

• Сіздерге программалар құрудың біріктірілген ортасында жұмыс 

            жасауға мүмкіндік беру.

• Компьютерге өзіңіз қалаған жұмысты істетуді сезіну.

Сонымен, енді программа ұғымын, адамдарға түсінікті мəтіндік түрдегі 

программаны ары қарай орындау үшін компилятор арқылы машиналық 

нұсқауларға түрлендіру  (трансляциядан өткізу) идеясын келтіреміз.

47
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2.1 Программалар

2.2 Классикалық бірінші программа

2.3 Компиляциядан өткізу

2.4 Байланыстарды редакциялау (түзету)

2.5 Программалау ортасы

2.1 Программалар
Сіздің ойыңыздағыны компьютердің орындауы үшін оған дəлме-дəл тиянақты 
түрде барлық əрекетті айтып беру керек. «Не істеу керек» екендігін сипаттап жазу 
программа деп аталады, ал программалау – осындай программалар құрудағы 
жəне ондағы қателерді түзетіп жөндеу кезіндегі атқарылатын іс-əрекеттер түрі. 
Белгілі бір мағынада біздің бəрімізді де программалаушылар деп атауға болады.

Бұған қосарымыз, біз де орындайтын іс-əрекеттеріміздің тізбегін, мысалы 
«жақын жердегі кинотеатрға қалай баруға болады» немесе «микротолқынды пеш-
те етті қалай қуырып алуға болады?» – деген тапсырмалар түрінде алып отырамыз. 
Мұндай тапсыр маларды жазып сипаттау мен программалардың айырмашылығы 
жұмыстың анықталу дəрежесінде: адамдар онша анық түрде берілмеген нұс қау-
ларды өз ақыл-ой қабілетінің арқасында жетілдіріп орындай береді, ал компьютер 
олай істей алмай ды. Мысалы, «дəліз бойынша оңға, баспалдақпен жоғары қарай, 
сонан соң солға» – жоғарғы қабаттағы жуыну бөлмесін табуға арналған нақты 
нұсқауыш емес пе. Бірақ та егер сіз бұл қарапайым нұсқауышты талдап қарасаңыз, 
грамматикалық мағынасы анық əрі толық емес. Адамдар бұндай кемшіліктерді 
оңай толықтыра алады. Мысалы, сіз орындықта отырып, жуыну бөлмесіне қалай 
баруды сұрадыңыз делік. Жауап беруші адам отырған орныңыздан тұрып, үстелді 
айналып өтіп (одан секіріп немесе астынан жорғалап өту емес), жолдағы мысықты 
баспау керек екендігін айтуға міндетті емес. Сол секілді баспалдақпен көтерілу 
алдында қолыңыздағы пышақты немесе шанышқыны үстелге қойып, жарықты 
өшіріп кету керек екендігін де ешкім сізге  айтпайды. Жуыну бөлмесіне оның 
есігін ашып барып кіру туралы да сізге кеңес берілмейді. 

Бізге қарағанда компьютердің шынында мүмкіндігі өте шектеулі. Оған бəрін анық 
əрі толық етіп жазып беру керек. Жоғарыдағы «дəліз бойынша оңға, баспалдақпен 
жоғары қарай, сонан соң солға» деген нұсқауымызға қайта оралайық. Дəліз қайда 
орна ласқан?  Дəліз деген не? «Оңға» деген не?  Баспалдақ деген не? Баспалдақпен 
қалай көте рі луге болады? Біртіндеп пе, əлде бірден екеуінен аттап басамыз ба? 
Баспалдақ жақ тауынан ұстап шығу керек пе? Менің сол жағымда не орналасқан? 
Ол солға жағымда қашан тұрады? Біз компьютерге арналған нұсқаулықтарды толық 
жазып шығу үшін алдымен белгілі бір грамматикаға негізделіп анықталған тілді 
(табиғи тіл құрылымы бұған жарамайды) бекітіп алуымыз керек жəне оның орын-
дай алатын барлық əрекеттерін дұрыс көрсететін дəрежеде сөздік қоры болуы тиіс. 
Міне, осындай тіл программалау тілі деп аталады, ал С++ программалау тілі –  
көптеген мəселелерді шешуге арналып жасалған тілдердің бірі.
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Компьютерлерге, программаларға жəне программалауға қатысты кеңейтілген 
фило со фиялық көз қарастардың бірсыпырасы 1-тарауда берілген. Енді біз 
қарапайым  əрекетті ғана орындай алатын программалық кодты жəне де оны іске 
асыра алатын бірнеше құралдар мен тəсілдерді қарастырамыз. 

2.2 Бірінші классикалық программа

Бірінші классикалық программа нұсқасын келтірейік. Ол қара экранға «Hello, 
World!» деген сөзді шығарады.

// Бұл программа экранға "Hello, World!" сөзін шығарады

#include "std_lib_facilities.h"

int main() // C++ программалары main функциясынан басталады
{

cout << "Hello, World!\n"; // "Hello, World!" шығару
return 0;

}           

Бұл командалар жиынтығы бізге кулинарлық рецепті немесе жаңа ойыншықты  
құрастыру нұсқасын еске түсіреді. Басынан бастап əр жолдың қандай жұмыс 
атқара тынын көрейік.

cout << "Hello, World!\n"; // "Hello, World!" шығару 

Осы жол экранға Hello, World! символдарын шығарып, келесі жолға көшу 
белгілерімен аяқталады; басқаша айтқанда, Hello, World! символдары экранға 
шыққан соң, курсор келесі жаңа жолдың басына қойылады. Курсор – бұл келесі 
таңба қайда орналасатынын көрсетіп, жыпылықтап тұратын белгіше немесе символ. 

С++ тілінде символдар тіркестері немесе литералдар қос тырнақшамен 
қоршалып жазылады, яғни Hello, World! – бұл символдар тіркесі. \n белгісі – 
арнайы символ, ол жаңа жолға көшу деген мағына береді. cout атауы стандартты  
мəлімет шығару ағымын көрсетеді. <<  шығару операторы арқылы cout ағымына 
шығарылған символдар тізбегі экранда көрсетіледі. cout атауы  ағылшынның 
“see-out” сөзі секілді айтылады, бірақ ол «character output stream» (символдарды 
шығару ағымы) сөздерінің аббревиа турасы болып табылады.  Қысқартылып жазы-
латын сөздер аббревиатуралары програм малауда кең қолданылады. Расында, олар 
алғаш есіткенде ыңғайсыз болар, бірақ үйреніп кеткен соң, одан бас тартуыңыз 
қиынға соғады, өйткені солар арқылы қысқаша жазылып,  оңай басқарылатын 
программалар құрастырылады. 

  Жоғарыдағы жол соңындағы

// "Hello, World!" шығару
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түсінік беретін комментарий болып есептеледі. // белгілерінен, яғни екі қиғаш 
сызықтан (/) соң орналасқан сөздер комментарий болып саналады. Олар компи-
лятор жұмысына ешқандай əсер етпейді де, тек программалаушылардың програм-
маны оқып түсінуі үшін жазылады. Мұнда комментарий бірінші жолдың нақты 
нендей жұмыс атқарып тұрғанын көрсету үшін қолданылды.

Комментарийлер программаның атқаратын қызметін сипаттайды да, адам-
дар үшін код түрінде беруге болмайтын ақпараттар жайлы пайдалы мəліметтер 
береді. Көбінесе өзіңіз жазған түсініктемелердің пайдасын бір аптадан немесе 
бір жыл өткен соң, программаны қайта қараған кезде, өзіңіз көріп, оны не үшін 
жазғаныңызды еске түсіретін  боласыз. Сонымен, өз программаларыңызды кейін-
нен еске түсіріп, жылдам түсінуіңіз үшін жақсылап құжат тандырғаныңыз жөн. 
7.6.4-бөлімде жақсы комментарийлерді қалай жазуға болатынын тал қылаймыз.

Программа екі аудитория үшін жазылады. Əрине, біз программаларды орын-
дайтын компьютерлер үшін жазамыз. Дегенмен, біз көптеген жылдар бойы бұрынғы 
кодтарды қайта қарап, оларды түрлендіре отырып жетілдірумен айналысамыз. 
Сол себепті программалардың екінші аудиториясы оны пайдаланатын басқа про-
граммалаушылар болып табылады.  Сондықтан программа құруды адамдардың 
бір-бірімен қарым-қатынас орнатуының тағы бір формасы деуге болады. Шы-
нында, программаны  адамдар оқиды: егер сіздің жазған программаларыңызды 
басқалар қиналып түсінетін болса, онда жазған программаңыздың дұрыс 
істеу ықтималдығы да жоғары болмайды. Сонымен, кодты басқалар оқитын 
болғандықтан, оны түсінуді жеңілдетуге керекті мүмкіндіктердің бəрін жасау 
жағын ұмытпау керек. Кез келген жағдайда комментарий адамдар үшін жазыла-
ды, ал компьютерге ол қажет емес.  

  Программаның бірінші жолы – əдеттегі комментарий, ол оқырмандарға бұл 
программаның қандай жұмыс жасайтынын  хабарлайды:

// Бұл программа экранға "Hello, World!" сөзін шығарады

Мұндай комментарийлер пайдалы, өйткені оның кодынан программаның не 
істейтінін білуге болады, бірақ негізінде оның қалай жазылғанын анықтау оңай 
шаруа емес. Бұған қоса, программадағы комментарийлар арқылы программаның 
мақсатын, оның кодына қарағанда, айқынырақ түрде қысқаша түсіндіріп кету-
ге болады. Көбінесе6 мұндай комментарийлер программаның бірінші жолында  
беріледі. 

Келесі қатар

#include "std_lib_facilities.h"

#include директивасы болып табылады. Ол компьютерге std_lib_faci-
li ties.h файлындағы мүмкіндіктерді «іске қосады». Бұл файл С++ тілінің 
барлық нұсқа ларында (С++ тілінің стандартты кітапханасында) қарастырылған 
мүмкіндіктерді пайдалануды жеңілдетеді. Алдағы уақытта бұл мүмкіндіктер ту-
ралы толық мəлімет беретін боламыз. Олар стандартты С++ тілінде жазылған, 
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бірақ олардың атқаратын əрекеттеріне қазір онша тереңдемей, келесі тараулар-
ды оқығанға дейін қалдыра тұрайық. Бұл программада std_lib_facilities.h 
файлын қолдану арқылы С++ тілінің стандартты енгізу-шығару құралдарын пай-
далану (оның маңыздылығы осында) мүмкіндігін аламыз. Мұнда біз жай ғана 
cout стандартты енгізу ағымы мен << енгізу операторын қолданамыз. #include 
директивасының көмегімен программаға қосылатын файлдың .h тіркеме жұрнағы 
бар. Бұл файл тақырып (header)  немесе тақырыптық файл (header fi le) деп 
аталады. Тақырыптық файлда біз программада қолданып отырған cout сияқты 
термин дердің анықтамасы сақталады. 

Программан жұмысының басталу нүктесін компьютер қалай табады? Ол  
main функциясын табады да, соның нұсқауларын орындай бастайды. Біздің 
программадағы main функциясын қарастырайық:

int main() // C++ программалары main функциясынан басталады
{

cout << "Hello, World!\n"; // "Hello, World!" шығару
return 0;

}   

С++ тіліндегі жұмыстың басталу нүктесін анықтау үшін əрбір программада бір 
main атты функция болуы тиіс. Бұл функция ары қарай жолдар реттілігіне бай-
ланысты компьютер орындайтын  нұсқаулар тізімінен тұрады. Бұл функция төрт 
бөліктен тұрады. 

• Қайтарылатын  мəннің типі – мұндағы функцияның типі int (яғни бүтін 
сан), ол шақыру нүктесіне функцияның қандай нəтиже қайтаратынын 
(егер ол қандай да бір мəн қайтаратын болса) анықтайды. Int сөзі С++ 
тілінің қордағы сөзі (түйінді сөз) болып табылады, сол себепті оны басқа 
бір нəрсенің аты ретінде қолдануға болмайды (А.3.1 бөлімін қ.).

• Атауы, мұнда ол main.

• Параметрлер тізімі, ол жай жақшалар ішіне жазылады (8.2- жəне 
8.6-бөлімдерді қ.), мұнда параметрлер тізімі жоқ (бос тізім).

• Функция тұлғасы, ол жүйелі жақшалармен қоршалып тұрған функция 
орындайтын іс-əрекеттерден (нұсқаулардан)  тұрады.

Бұл айтылғандардан С++ тіліндегі ең қысқа программаның:

int main() { }

болып жазылатыны шығады. Мұндай программадан пайда жоқ, өйткені ол ештеңе 
жасамайды. «Hello, World!» программасындағы main функциясының тұлғасы:

cout << "Hello, World!\n"; // "Hello, World!" шығару
retun 0;

сияқты екі нұсқаудан тұрады.
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Мұнда алдымен қара экранға Hello,World! жолы шығады, сонан соң 
шақыру нүктесіне 0 мəні қайтарылады. main() функциясын операциялық 
жүйе шақыратын болғандықтан, біз қайтарылатын мəнді пайдаланбаймыз. Де-
генмен, кейбір жүйелерде (мысалы, Unix/Linux) бұл мəн программаның дұрыс 
орындалғанын тексеру үшін қолданылады. Қайтарылған main() функциясы 
мəнінің нөлге (0) тең болғаны прог рамманың сəтті орындалғанын білдіреді.

С++ тіліндегі іс-əрекеттің орындалуын анықтайтын жəне #include директи-
васы (немесе препроцессордың басқа директивасы; 4.4- жəне А.17-бөлімдерін қ.) 
болып табылмайтын программа бөлігі нұсқау деп аталады.

2.3 Компиляциядан өткізу

С++ – компиляцияланатын тіл. Бұл программаны іске қосу үшін алдымен оны 
адамға түсінікті мəтіндік формадан машинаға «түсінікті» формаға трансляция-
лау (түрлендіру) керек деген сөз. Мұндай тапсырманы компилятор деп аталатын 
ерекше программа атқарады. Сіз жазып оқитын алғашқы нұсқа бастапқы код не-
месе программа мəтіні деп, ал компьютер орындайтын нұсқа – атқарылатын, 
объектілік немесе машиналық код деп аталады.  Əдетте, С++ тілінде жазылатын 
программаның бастапқы коды сақталған файл .срр (мысалы, hello_world.
cpp) немесе .h (мысалы, std_lib_facilities.h) жұрнағымен, ал объектілік 
код жазылған файлдар .obj (Windows жүйесінде ) немесе .о (Unix жүйесінде) 
жұрнағымен сақталады. Осылайша, қарапайым код сөзі екі мағыналы болып табы-
лады да, ол сізді шатастыруы мүмкін; оны ұқыптылықпен түсінбестік болмайтын 
жағдайларда ғана пайдалану керек. Егер код  басқаша түрде ашылып айтылмаса, 
ол бастапқы код болып немесе комментарийсіз берілген код болып  есептеледі, 
өйткені комментарий адамдарға арналған жəне компилятор оларды объектілік 
кодқа түрлендірмейді. 

Компилятор сіз жазған бастапқы кодты оқып түсінуге тырысады. Ол программа-
да грамматикалық қате бар ма, əрбір сөздің мағынасы анық жазылған ба, соны 
тексереді. Қате табылса, компилятор программаны орындауды тоқтатып, сол ту-
ралы хабарлайды. Компиляторлар систаксисті өте қатаң қадағалайды. Мысалы, 
программадағы бір символды – қоснүктені, жүйелі жақшаны немесе  #include 
директивасын толық жазбай кету қате болып саналады. Оған қоса, компилятор 
теру кезінде кететін қателерге де қатаң қарайды. Аздаған қателері бар бірнеше 
мысалдар келтірейік, олардың əрқайсысы жиі кездесетін типтік қателіктер болып 
саналады:
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// тақырыптық файл жазылмаған
int main()
{

cout << "Hello, World!\n";
return 0;

}   

Біз компиляторға cout объектісінің не істейтінін білдіретін жолды жазбадық, сол 
себепті ол қате кеткені туралы хабарлайды. Программаны түзету үшін #include 
директивасын қосу керек:

#include "std_facilities.h"
int main() 
{

cout << "Hello, World!\n";
return 0;

}

Өкінішке орай, компилятор тағы да қате кеткені туралы хабарлайды. Біз тақырып 
жолын std_lib_facilities.h қате жазып қойдық. Ал компилятор оны да 
байқады.

#include "std_lib_facilities.h"
int main() 
{

cout << "Hello, World!\n; 
return 0;

}

Бұл мысалда жабатын (") тырнақшаны ұмытып кеттік. Компилятор бізге соны 
көрсетеді.

#include "std_lib_facilities.h"
integer main() 
{

cout << "Hello, World!\n";
return 0;

}

Енді int түйінді сөзінің орнына integer сөзін жаздық, ал ондай сөз С++ тілінде 
жоқ. Компилятор бұндай қателіктерді кешірмейді:

#include "std_lib_facilities.h"
int main() 
{

cout < "Hello, World!\n";
return 0;

}
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Мұнда << (шығару операторы) символдарының орнына < (кіші таңбасы) симво-
лы пайдаланылған. Компилятор мұны да байқады.

#include "std_lib_facilities.h"
integer main() 
{

cout << 'Hello, World!\n';
return 0;

}

Мұнда қос тырнақшаның орнына жалқы тырнақша пайдаланылған. Соңғы мы-
салды келтірейік.

#include "std_lib_facilities.h"
int main() 
{

cout < "Hello, World!\n"
return 0;

}

Бұл программада біз шығару операторы тұрған жолды аяқтауды, яғни нүктелі 
үтірді ұмыттық. С++ тілінде барлық нұсқаулар нүктелі үтірмен (;) аяқталатынына 
назар аударыңыз. Компилятор  нүктелі үтірді бір нұсқаудың аяқталып, келесісінің 
басталуы деп ұғады. Нүктелі үтірді жазудың барлық жағдайларын қысқа жəне 
техникалық тұрғыдан дұрыс жазып шығу оңай шаруа емес екен. Əзірше мына-
дай ережені есте сақтыңыздар: нүктелі үтір жүйелі жақшамен жабылмаған əрбір 
өрнектен соң үнемі қойылып отырады.

Біз неге қарапайым қателері бар жай ғана мысалдарға екі бет арнап, сіздердің 
бірнеше минут қымбат уақыттарыңызды алған мысалдар келтірдік? Болашақта 
бастапқы программа мəтінінің қателерін іздеуге көп уақыт жібермеуіңізді ой лап 
осылай істедік. Программалаушылар өздерінің көптеген уақытын про грам ма-
ла рының қатесін іздеуге жұмсайды. Егер сіз жазған кодыңыздың дұрыс екеніне 
сенімді болсаңыз, онда басқа код жазып оған уақыт кетіру сізге бос əурешілік бо-
лып көрінеді. Компьютер дəуірінің бастапқы кезеңінде программалаушылар жиі 
қате жіберетіндеріне жəне оны іздеуге өте көп уақыт кетіретіндеріне таңғалатын. 
Қазірдің өзінде де программалауды енді үйреніп жүрген адамдар жіберген 
қателіктеріне таңғалуын қойған емес. 

Компилятор кейде сіздің жыныңызға тиеді. Кейде ол сіздің майда қателеріңізді 
(нүктелі үтір қойылмай кеткен) тауып тоқтайды немесе сіз дұрыстығына сенімді 
болып отырған кодтарыңызды орындамайтын кездері болады. Дегенмен компиля-
тор жалпы қателеспейді: егер сіздің экраныңызға қате туралы хабарлама шығып 
тұрса, онда расында программаңызда, яғни өзіңіз құрған кодыңызда бір шикілік 
бар болғаны, яғни сіздің жазғаныңыздың С++ тілінің стандартына сай келмей 
тұрғанын білдіреді. 
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Компилятор адам сияқты дұрыс ойланбайды жəне ол майда-шұйдаға қатты 
қарайды. Ол сіз сияқты ойланбайтындықтан, сіздің ойыңызда не бар екенін 
білмейді, оны табуға да тырыспайды, сізге жазғаныңыз дұрыс болып көрінгенімен, 
С++ тілінің стан дартына сай келмейтін программа кодын ол орындамайды. Егерде 
ол программа мағынасын түсініп, ойымызда не бар екенін ұғынса, бірақ алынған 
нəтижесі біз күткендей болмаса, онда  біз программаның керекті жауапты неге 
таппайтынын іздеп өте көп уақыт жіберген болар едік. Міне, осы айтылған жайт-
тар негізінде, компилятор бізді көптеген келеңсіз нəрселерден қорғайды. Соны-
мен, компилятор – сіздің досыңыз; мүмкін, ол ең жақсы досыңыз болар.

2.4 Байланыстарды орнату

Программа көбінесе, əртүрлі адамдар жасаған бірнеше бөліктерден тұрады. Мы-
салы,  "Hello, World!" программасы сіз жазған бөліктен жəне С++ тілінің 
стандартты кітапханасының бөліктерінен тұрады. Осындай жеке бөліктер (кей-
де трансляция бірліктері деп аталды) компиляциядан өтуі тиіс, ал нəтижелік 
объектілік код сақталатын файлдар бір-бірімен байланысып, атқарылатын файл 
құрылуы керек. Осы бөліктерді біртұтас етіп байланыстыратын программаны 
байланыс редакторы деп атайды:
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Байқасаңыз, объектілік код пен атқарылатын код бір жүйеден екінші жүйеге 
ауыс  пайды. Мысалы, сіз Windows жүйесімен басқарылатын программаны ком-
пиляциядан өткізген кезде, Linux жүйесі емес, тек Windows жүйесінде жұмыс 
істейтін объектілік код аласыз.   

Кітапхана – бұл бір код (əдетте, басқалармен жазылған), оны #include 
директи васының көмегі арқылы пайдалануға болады. Жариялау – бұл код үзіндісін 
қалай пайдалануға болатынын көрсететін программа нұсқауы; жариялау кейіннен 
толық сипатталып түсіндіріледі (мысалы, 4.5.2-бөлімді қ.). 

Компилятор анықтаған қателер компиляция кезеңінің қателері деп аталады, 
байланыс редакторы анықтаған қателер байланыс редакторы кезеңінің қателері, 
ал бұл кезеңдерде табылмаған қателер программаны орындаудағы қателер не-
месе логикалық қателер деп аталады. Көбінесе, компиляция кезеңіндегі қателерді 
тауып жөндеу байланыс редакторы кезеңіндегі қателерге қарағанда жеңіл орын-
далады. Өз кезегінде компиляция кезеңіндегі қателерді тауып жөндеу логикалық 
қателерге  қарағанда жеңіл жүзеге асырылады. Қателер мен оларды өңдеу жолда-
ры 5-тарауда толығырақ қарастырылады.

2.5 Программалау орталары
Программалау үшін программалау тілі қажет. Бұған қоса, бастапқы кодты 
объектілік кодқа түрлендіру үшін компилятор керек, ал байланыстарды орнату 
үшін байланыс редакторы керек. Оның үстіне, компьютерге бастапқы мəтінді 
енгізіп, қателерін түзету үшін жеке программа тағы қажет болады. Осындай про-
грамманы жасау үшін керек болатын құралдар жиыны программа жасайтын ор-
таны құрайды.

Егер сіз кəсіби программалаушылар секілді командалық жолмен жұмыс 
істейтін болсаңыз, онда программаңызды өзіңіз комипляциядан өткізіп, оның 
байланыстарын да орнату ісімен айналысуыңыз керек. Егер сіз кəсіби програм-
малаушылар да кеңінен пайдаланатын  IDE (interactive or interactive development 
environment – интерактивті немесе интегралды, яғни біріктірілген программа құру 
ортасы) ортасын  пайдаланатын болсаңыз, онда керекті батырманы бір шерту 
жеткілікті. Компиляциялау мен байланыстарды редакциялау жұмыстарын жүргізу 
C қосымшасында жазылған.

Біріктірілген программа құру ортасы (IDE) мəтіндік редактордан тұрады, ол, 
мысалы, комментарийлерді, түйінді сөздерді жəне де программаның берілген 
кодтарын  əртүрлі түстермен оқуға ыңғайлы түрде бейнелейді, сонымен қоса, 
осы орта прог рамманы компиляциядан өткізіп, қателерін түзетіп, оны  орындау 
мүмкіндігін береді. Жөндеп түзету (debugging  – отладка) – бұл қателерді іздеп 
тауып, оларды түзету ісін жүзеге асыру ісі (жұмыс барысында ол туралы бірнеше 
рет айтылатын болады). 

Бұл кітапта біріктірілген программа құру ортасы ретінде Microsoft компания-
сының Visual C++ программасы қолданылады. Егер біз жай ғана «компилятор» 
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немесе IDE ортасы деп айтатын болсақ немесе оның ішкі бір бөлігіне сілтеме 
жасасақ, онда Visual C++ программасын қолдану туралы айтылған деп ұғу керек. 
Бірақта сіз С++ тілі стандартын толық сүйемелдейтін кез келген заманауи басқа 
жүйелерді де пайдалана беруіңізге болады. Біздің жазған программаларымыз 
жəне олардың толықтырылған түрлері С++ тілінің барлық программалау ортала-
рында орындала береді. Біз жұмыс барысында бірнеше программалау орталарын 
пайдаланамыз.

Тапсырма

Осы уақытқа дейін біз программалар, оның құралдары (мысалы, компиляторлар 
туралы) жəне кодтар туралы айтудамыз. Енді бізге программаны орындау керек. 
Бұл программалауды оқып үйренудегі өте маңызды сəт болып саналады. Дəл осы 
сəттен бастап практикалық тəжірибе жинақтап, программалаудың жақсы стилін 
меңгеруге кірісесіз. Бұл тараудың жаттығулары қолданылатын біріктірілген про-
граммалау ортасын меңгеру үшін берілген. “Hello World!” программасын орындау 
арқылы сіз програм малаушы ретінде ең алғашқы жəне басты қадам жасайсыз.

Тапсырманың мақсаты – программалаудан алған дағдыларыңды бекіту жəне 
программалау орталарында жұмыс істеуден тəжірибе жинақтау. Көбінесе, тапсыр-
малар қарапайым бір мысалды біртіндеп толықтыру арқылы  түрлендіре отырып 
пайдалы жəне нақты жұмыс істейтін кодқа айналдыру тізбегінен құралады. Сіздің 
құлшынысыңыз бен тапқырлығыңызды айқындау үшін дəстүрлі жаттығулар  
жиынтығын ұсынамыз. Ал тапсырмалар, керісінше, ерекше тапқырлықты керек 
етпейді. Оларды орындау үшін, көбінесе, қарапайым қадамдардан тұратын жеңіл 
əрекеттерді біртіндеп жүзеге асырып отыру керек. Тек бір назар аударатын нəрсе, 
əрбір қадамдар мен кезеңдерді аттап кетпей, ештеңені де қалдырмай орындау ке-
рек, əйтпесе, жұмысыңыз саябырлап қалады да, өзіңіздің де мазаңыз кетеді.

Сіздер кітапты оқып шығып немесе оқытушының дəрістерін тыңдап болып, 
бəлкім бəрін де түсінген сияқты боларсыздар, бірақ жұмыс жасап дағдылану үшін 
қайталап оқу жəне практика қажет болады. Осы қасиеті бойынша программалау 
спорт, музыка, би жəне басқа да тыңғылықты жаттығулар мен репетицияларды 
талап ететін өнер түрлерін еске түсіреді. Анда-санда қолы тигенде ғана дайындық 
өткізетін музыкантты көзге елестетіңізші. Оның өз аспабында қалай ойнайтыны 
да енді түсінікті болар. Тұрақты жаттығу – өз ісінің маманы үшін өмір бойы ты-
нымсыз еңбек ету – осы ғана дамудың жəне кəсіби дағдыларды жоғары деңгейде 
қалыптастырудың жалғыз  тəсілі. 

Сонымен, сіз өзіңіз қаласаңыз да, қаламасаңызда, бір де бір тапсырманы орын-
дамай қалдырмаңыз; олар оқу барысында өте үлкен рөл атқарады. Тек жалықпай 
алғашқы қадамды бастаңыз да, ары қарай өзіңізді тұрақты түрде тексере отырып, 
жұмысты жалғастыра беріңіз.
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Программа жазу барысында қандай да бір синтаксисті түсінбей, қателіктер 
туындап жатса да, қысылмаңыз, білмегеніңізді оқытушылардан немесе 
достарыңыздан сұраудан ұялмаңыз. Тұрақты жұмыс істеңіз, барлық тапсырмалар-
ды жəне жаттығулардың басым бөлігін орындаңыз. 

Сонымен, бірінші тапсырма:

1. С қосымшасын ашыңыз да, жобаңыздың керекті баптауларының барлық 
қадам дарын орындаңыз. С++ тілінде hello_world атты консольды жоба 
құрыңыз.

2. Төменде көрсетілгендей түрде hello_wolrd.cpp атты файл атын 
енгізіңіз де, оны жұмыс каталогында сақтап, hello_wolrd  жобасына 
қосыңыз.

#include "std_lib_facilities.h"
int main() // C++ программалары main функциясынан басталады
{

cout << "Hello, World!\n"; // "Hello, World!" жолын 
                            // шығару
keep_window_open(); // символ енгізуді күту
return 0;

}   

keep_window_open() функциясын шақыру Windows операциялық 
жүйесінің бірсыпыра нұсқаларының басқаруымен жұмыс істеу кезінде 
нəтижелік экранға шығарылған мəліметті оқып алғанша, оның жабылмай 
ашық тұруы үшін керек.  Бұл – Windows жүйесіндегі нəтижелік мəліметті 
экранға шығару ерекшелігі, оның С++ тіліне ешқандай қатысы жоқ. Про-
граммалар құруды жеңілдету үшін біз keep_win dow_open() функция-
сын  анықтауды std_lib_facilities.h файлына орналас тырдық.

std_lib_facilities.h файлын қалай табуға болады? Егер сіз 
оны білмесеңіз, оқытушыдан сұрап анықтап алуыңыз керек. Егер білетін 
болсаңыз, онда оны www.strou strup.com/Programming сайтынан 
жүктеңіз. Ал егер оқытушы да, вебке кіру мүмкіндігі де болмаса не істеу 
керек? Мұндай сəтте #include дирек тивасын төмендегі жолдармен 
алмастырыңыз:

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algoritm>
#include <cmath>
using namespace std;
inline void keep_window_open() {char ch; cin >> ch;}

Мұнда стандартты кітапхана тікелей түрде пайдаланылады. Бұл кодтың 
толық түсініктемесі 5-тараудың 8.7-бөлімінде берілген. 

3. “Hello,World!” программасын компиляциядан өткізіңіз де, орындаңыз. 
Мүмкін, оны сіз бірден орындай алмассыз. Өйткені жаңа программалау 
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тілін алғашқы рет пайдалан ғанда немесе жаңа программа жасау орта-
сын  қолданғанда, бірден бəрін сəтті аяқтау сирек кездеседі. Мəселенің 
түп-төркінін анықтап, оны түзетіп жөн деңіз. Мұндай сəтте тəжірибесі 
мол маманының көмегі қажет болады, дегенмен, оның алдында өзіңіз 
қолыңыздан келгеннің бəрін жасап шығуға міндеттісіз. 

4. Мүмкін сіз бірнеше қате тауып,оны жөндеген шығарсыз. Бұл кезеңде 
компи лятордың қателерді қалай тауып, ол туралы программалаушыға 
қалай хабар беретінін жақсылап түсінуге тырысуыңыз қажет! 2.3-бөлімдегі 
жіберілген 6 қатені компилятордың қалай  анықтағанын қарап шығыңыз. 
Сіз программаңызды тағы бес қате шығатындай етіп түрлендіріңіз 
де (мысалы, keep_window_open() функ циясын шақырмай орындап 
көріңіз, оны жоғарғы регистрде теріңіз немесе нүктелі үтір орнына үтір 
қойыңыз), программаңызды компиляциядан өткізіп орындау кезінде не 
болғанын қадағалаңыз.

Бақылау сұрақтары

Бақылау сұрақтарының негізгі идеясы – берілген тарауды сіз қаншалықты 
дəрежеде меңгергеніңізді білуге мүмкіндік береді.  Бұл сұрақтардың жауабын осы 
тарау мəтінінен табуыңызға болады; бұл қалыпты əрі табиғи нəрсе, сіз тағы да 
барлық өткен бөлімдерді қайталап оқып шыға аласыз, ол да табиғи құбылыс; бірақ 
егер осыдан кейінде сұрақтарға жауап бере алмасаңыз, онда қаншалықты дұрыс 
тəсілмен үйреніп жатқаныңызды ойланыңыз. Мүмкін сіз тым асығып жатқан 
шығарсыз. Мүмкін, оқуды тоқтата тұрып, прог рам малармен практикалық жұмыс 
істеп, тəжірибе жинақтарсыз. Мүмкін сізге досы ңыздың көмегі керек шығар, сіз 
онымен төмендегідей туындаған мəселелерді талқылай тын боларсыз:

1. “Hello,World!” программасы қандай қызмет атқарады?
2. Программаның төрт бөлігін атаңыз.
3. С++ тілінде жазылған əрбір программада болуы тиіс функцияларды атаңыз.
4. “Hello,World!” программасындағы return 0; жолы не істейді?
5. Компилятор не үшін керек?
6. #include директивасы қандай қызмет атқарады?
7. С++ тілінде файл атауынан кейін орналасқан.h жұрнағы нені білдіреді?
8. Байланыс редакторы не істейді?
9. Бастапқы жəне объектілік файлдардың айырмашылығы неде?
10.  Программалар құрудың біріктірілген ортасы деген не жəне ол не үшін қажет?
11.  Егер сізге бəрі түсінікті болса, онда жаттығулар не үшін керек?

Негізінен, бақылау сұрақтарының осы тарауда нақты келтірілген айқын жауап тары 
болады. Дегенмен, біз кейде бұл сұрақтар тізіміне басқа тарауларда, тіпті, басқа 
кітаптарда жазылған мəліметтерді де енгіземіз. Біз осылай жасауға болады деп са-
наймыз; жақсы программалар жазу үшін жəне оларды қалай пайдалануға болаты-
нын білу үшін, тек бір тарауды немесе бір кітапты ғана оқып шығу аздық етеді.
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Терминдер

Келтірілген терминдер С++ тілінің жəне программалаудың негізгі сөздігіне кіреді. 
Егер сіз адамдардың программалау туралы не айтып отырғанын түсінгіңіз жəне 
өзіңіздің ойларыңызды білдіргіңіз келсе, олардың мағыналарын білуіңіз керек. 

#include
//
<<
C++ 
cout
IDE
main()

байланыс редакторы
бастапқы код
комментарий
компилятор
компиляция кезеңіндегі  

қате
кітапхана

нұсқау 
объектілік код
орындалатын программа
программа
тақырып
функция
шығару (ақпаратты)

Бұл сөздікті өзіңіз, мысалы, 5 жаттығуды орындау барысында толықтыруыңызға 
болады. 

Жаттығулар
Біз тапсырмаларды жаттығулардан бөлек бердік; жаттығуларға кіріспес бұрын 
бар лық тапсырмаларды орындап шығу керек. Солай жасау арқылы сіз уақытты 
үнемдейсіз.

1. Бұрынғы программаңызды төмендегі екі жолды экранға шығаратындай 
      етіп өзгертіңіз:

Hello, programming!
Here we go!

2. Алған білімдеріңізді пайдаланып, кітаптың 2.1-бөлімінде көрсетілгендей, 
   жоғары қабаттағы жуынатын бөлмені компьютердің көмегімен тауып 
    алуға көмектесетін нұсқаулары бар программа жазыңыз. Сіз компьютер 
       жасай алмайтын, ал адамдар айтылмаса да, өз қабілеті арқасында орындай 
        алатын бірнеше қадамдарды қосымша көрсете аласыз ба? Осындай коман-
     даларды тізіміңізге қосыңыз. Бұл – компьютер сияқты ойланудың жақсы 
   тəсілі. Ескертеміз: «жуынатын бөлмеге бару» деген команда көптеген 
    адамдарға түсінікті команда. Жеке үйлері немесе жуынатын бөлмелері 
   жоқ адамдар үшін (мысалы, қонақ үйге кездейсоқ түрде кіріп кеткен 
   алғашқы қоғам адамы үшін)  бұл тізім ұзақ болуы мүмкін. Тізімді бір 
          беттен артық етіп жасамаңыз. Оқырмандарға ыңғайлы болуы үшін əркім өз 
      үйінің сызбасын пайдалануына болады. 
3. Өз үйіңізден есігінен шығып сіз оқитын аудиторияға дейін қалай баруға 
      бола тынын көрсететін нұсқаулар жиынын жазып шығыңыз (сізді  студент 
  деп есеп тейміз; егер олай болмаса, басқаша мысал келтіріңіз). Оны 
       өзіңіздің досы ңызға көрсетіп, толықтыруын сұраңыз. Достарды жоғалтып 
      алмау үшін, алдымен өзіңізден бастағаныңыз жөн.
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4. Тағамдар даярлау рецептері жазылған кітап тауып алып ашыңыз да, 
      ішіне алма салынған бəлішті дайындау нұсқауларын оқып шығыңыз (егер 
    сіздің еліңізде ол сирек жасалатын тағам болса, оны жиі дайындалатын 
   басқа тағаммен алмас тырыңыз). Берілген нұсқаулар мен мəліметтердің 
  аз берілгеніне қарамастан, көптеген адамдар сіздің жазғандарыңызға 
   сүйене отырып, бəлішті жасай алады. Адамға мұндай рецепт бойынша  
       бəліш жасау қиын жəне оны тек өнерлі аспаз немесе асқан кулинар дайын+-
  дай алады деп ешкім ойламайды. Дегенмен, автордың ойынша, бұл 
      кітаптағы кейбір жаттығуларды ғана күрделілігі жағынан бəліш жасаумен 
    салыстыруға болады. Тəжірибенің аздығына қарамастан, қаншама нəрсе   
      жасауға болатыны, қандай таңғаларлық нəрсе!

• Жоғарыдағы нұсқаулықты ондағы əрекеттердің əрқайсысын жеке азат 
жолдан бастай отырып, нөмірленетін етіп қайта жазып шығыңыз. 
Əр қадамда қолданылатын тағам ингредиенттері (қоспалары) мен 
ыдыс-аяқтар туралы жазуды да ұмытпаңыз. Маңызды болып сана-
латын заттарды – мысалы, қажетті температураны, пешті алдын ала 
қыздыру керектігін, қамыр илеуді, пісіру уақытын жəне пешті ашып, 
бəлішті алған кезде қолды күйдірмейтін қорғаныш заттың болуын да 
қалдырмаңыз. 

• Жазылған барлық нұсқауларға алғаш рет бəліш жасайтын адам көзімен 
қарап шығыңыз (егер ол сізге қиын болса, ешқашан тағам пісіріп 
көрмеген досыңыз дан көмек сұрап көріңіз). Нұсқаулар тізімі түріндегі 
рецепті маман ретінде (əрине тəжірибелі кулинар рөлінде) тағы да 
толықтырыңыз.

• Қолданылған терминдерден тұратын сөздік құрастырыңыз (Қамыр де-
ген не? Алдын ала қыздыру деген не? Қыздырма пеш (духовка) деп 
нені айтамыз?)

• Енді бірнеше бəліш жасап, нəтижесінен дəм татып көріңіз.

5. «Терминдер» бөліміндегі əрбір сөзге анықтама жазыңыз. Алдымен 
  тараудағы мəтінге қарамастан, жазып көріңіз (бəлкім қарайтын да 
    шығарсыз), сонан соң мəтіндегі дəл анықтамаларға қарап, өзіңізді тексе-
   ріңіз. Мүмкін екі нұсқаның айырмашылығын табарсыз. Қол жеткізуге 
      болатын бір глоссарийді, мысалы, www.research.att.com./~bs/glos-saty.html 
     сайтын пайдаланып көріңіз. Өзіңіздің анықтамаларыңызды жазу арқылы, 
    алған біліміңізді тереңдете аласыз. Егер сізге тарауды қайта оқып шығу 
    керек болса, ол да сізге пайдалы болады.Терминдердің мағыналарын өз 
    сөзіңізбен айтып шығып жəне оны өз ойыңызбен жүйелесеңіз де бола-
     ды. Көбінесе, мұндайда негізгі анықтамалардан кейін жазылған мəтіндер 
    көмектеседі. Өз жауаптарыңызды жеке файлға жазып қойғаныңыз жөн, 
      оған біртіндеп жаңа терминдер қосуға ыңғайлы болады. 

6–1084
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Соңғы сөз

“Hello,World!” программасы неге өте маңызды? Оның мақсаты – сізді про грам-
малаудың негізгі құралдарымен таныстыру. Біз ол үшін ең қарапайым мысалды 
пайдалануға тырыстық. Біз оқу процесін екі бөлікке бөлеміз: алдымен қарапайым 
мысалдарды пайдалану арқылы негізгі жаңа құралдармен жұмыс істеуді үйренеміз 
де, содан кейін сол құралдарды қолдана отырып, оларға онша көңіл бөлмей, 
күрделірек программалар құруды игере бастай мыз. Программалау құралдары мен 
программалау тілін бір мезетте қатар оқып игеру оңай емес, сондықтан оларды 
жеке-жеке игеру тəсілі ыңғайлы болып табылады. Күрделі жұмысты қарапайым 
бөліктерге бөле отырып осылай оқып үйрену тəсілі программалау мен компью-
терлермен шектелмейді. Ол практикалық дағдылар қажет етілетін түрлі-түрлі са-
лаларда кеңінен қолданылатын əмбебап сипаттағы тəсіл болып табылады. 
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Объектілер, типтер             
жəне мəндер

«Фортуна да дайындалған ойды дамытады.» 

- Луи Пастер (Louis Pasteur)

Бұл тарауда программадағы мəліметтерді сақтау жəне пайдалану 

негіздері баяндалады. Алғашында біз пернетақтадан мəлімет енгізуге 

ерекше назар аударамыз. Сонан кейін объектілер, типтер, мəндер жəне 

айнымалы ларға негізгі түсінік берілгеннен соң char, int, double жəне string 

типін дегі  айнымалыларды пайдалануға көптеген мысалдар келтіреміз.

63
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3.1 Енгізу

“Hello, World!” программасы экранға мəтінді ғана жазады, яғни мəлімет 
шығаруды жүзеге асырады. Ол ешнəрсені оқымайды, яғни қолданушыдан мəлімет 
қабылдамайды. Бұл əрине қызықты емес. Нақты программалар көбінесе, біз бер-
ген белгілі бір мəлімет терді негізге ала отырып, нəтиже алады, біз қайта-қайта 
іске қосқан сайын бір əрекетті қайталай бермейді. 

Мəліметтерді ол оқуы үшін бізге ақпараттарды қайда енгізетінімізді көрсететін 
орын бөлуі керек; басқаша айтқанда, бізге есептеуге қатынасатын мəліметімізді 
сақтау үшін компьютер жадынан белгілі бір орын керек болады. Мұндай орынды 
біз объект деп атаймыз. Объект – бұл компьютер жадындағы орын, оның осын-
да сақтауға рұқсат етілген мəлімет түрін сипаттайтын типі болады. Ат қойылған 
объект айнымалы деп аталады. Мысалы, символдар тіркестері string типіндегі 
айнымалыға, бүтін сандар int типіндегі айнымалыға енгізіледі. Объектіні белгілі 
бір типтегі мəнді сақтай алатын «қорап» түрінде бейнелей аламыз:

Мына суретте int типті age атты 42 деген бүтін санды сақтайтын объект бейне-
ленген. Символдар тіркесі түріндегі айнымалыны пайдалану арқылы біз енгізу 
құрылғы сынан сол тіркесті оқып, экранға шығаруымызға болады:

// атты енгізу жəне оқу
#include "std_lib_facilities.h"

int main() 
{

cout << "Өз атыңызды енгізіңіз (соңынан 'enter' 
басыңыз):\n";

string fi rst_name; // fi rst_name – string типіндегі айнымалы 
cin >> fi rst_name; // fi rst_name айнымалысына символдарды оқу
cout << "Hello, " << fi rst_name << "!\n";

}

3.6 Құрамалы меншіктеу операторлары

3.6.1 Мысал: қайталанған сөздерді 

есептеу 

3.7 Атаулар

3.8 Типтер мен объектілер

3.9 Типтік қауіпсіздік

       3.9.1 Қауіпсіз түрлендірулер

       3.9.2 Қауіпті түрлендірулер

3.1 Енгізу 

3.2 Айнымалылар                                

3.3 Енгізу жəне тип

3.4 Операциялар жəне операторлар

3.5 Меншіктеу  жəне инициализация           

3.5.1 Мысал: қайталанған сөздерді 

өшіру
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#includе директивасы мен main() функциясы 2-тарауда берілген болатын. 
#includе дирек тивасы біздің барлық программаларымызда (12-тарауға дейін) 
керек бола тын дық тан, əзірге сіздерді шатастырмай, біз оны түсіндіруді кейінге 
қалдырамыз. Осы тəрізді  біз кейде main() немесе басқа бір функция тұлғасына 
орналастырғанда жұмыс істейтін код тың жұмысын көрсетіп отырамыз:

cout << "Өз атыңызды енгізіңіз (соңынан 'enter' басыңыз):\n";

Тесттен өткізу үшін бұл кодты программаға толығымен қосуды білесіз деп 
санаймыз. 

main() функцияның бірінші жолы қолданушыға өз атын енгізуді сұрайтын 
хабар лама шығарады. Мұндай хабарлама шақыру (prompt) деп аталады, өйткені 
ол қолдану шы ға белгілі бір əрекет етуді ұсынады. Келесі жолдар string типіндегі 
fi rst_name атты айныма лыны анықтап, осы айнымалыға мəн ретінде пернелер-
ден мəлімет оқып, экранға Hello! сөзін шығарады. Осы жолдарды кезекпен 
қарастырып шығайық:

string fi rst_name; // fi rst_name – string типіндегі айнымалы 

Бұл жол компьютер жадынан символдар тіркесін сақтайтын орын бөледі де, оған 
fi rst_name деген ат береді:

Программадағы айнымалыға жаңа ат беріп, оған компьютер жадынан орын 
бөлетін  нұсқауды анықтама деп атайды.

Келесі жол пернетақтадан символдар тіркесін жаңа анықталған айнымалы 
мəні ретінде енгізеді:

cin >> fi rst_name; // fi rst_name айнымалысына символдарды оқу

cin атауы стандартты кітапханада анықталған стандартты енгізу ағымына 
қатысты беріледі («си-ин» болып оқылады, ол character input сөзінің қысқаша жа-
зылуы). Осы оператордың екінші операнды >> («енгізу») пернелерде терілген мəн 
енгізілетін ком пьютер жадындағы орынды анықтайды. Сонымен, біз пернелер-
ден Nicholas  деген ат енгізіп, жаңа жолға көшетін болсақ, онда осы Nicholas 
тіркесі fi rst_name айнымалы сының мəні болып тағайындалады: 

Жаңа жолға көшу компьютердің назарын аудару үшін керек. Жаңа жолға көшу  
орындал май тұрса (<Enter> пернесі басылмаса), компьютер терілген символдар-
ды біртіндеп жинақ  тап тұра береді. Бұлай «аялдату» <Enter> пернесі басылғанша, 



66

енгізілген символ дарды өшіруге немесе басқаларымен өзгертуге мүмкіндік береді. 
Жаңа жолға көшу символының өзі компьютер жадында сақталатын сөз тіркесіне 
кірмейді. 

Терілген символдарды fi rst_name айнымалысының мəні  ретінде енгізіп, 
бұдан кейін оны пайдалана аламыз: 

cout << "Hello, " << fi rst_name << "!\n";

Бұл жол экранға Hello тіркесін, онан кейін леп белгісімен (!) аяқталатын 
Nicholas атын экранға шығарады да, жаңа жолға көшуді ('\n') іске асырады: 

Hello, Nicholas!

Егерде біз  сөздерді  қайталап, артық мəтін теруді ұнататын болсақ, онда бұл жол-
ды бір не ше бөліктен тұратын нұсқаулар түрінде жазуымызға болады: 

cout << "Hello, ";
cout << fi rst_name;
cout << "!\n";

Дегенмен, біз қайталауды қаламаймыз (өйткені қайталау кезінде қате де кетуі 
мүмкін) жəне артық жұмыс істеудің де жақсылық емес екенін еске алып, бұл үш 
операторды біріктірдік.

Біз "Hello, " сөзін қостырнақшаға алып жаздық та, fi rst_name атын жаз-
бадық. Осыған назар аударыңыз. Қостырнақша литералды (сөз тіркесі) жолдар-
мен жұмыс істеу кезінде қолданы лады. Егер қостырнақша көрсетілмесе, онда аты 
жазылған айнымалыға сілтеме жасаймыз:

cout << "Аты" << " - " << fi rst_name;

Мұнда "Аты" тіркесі үш символдар жиынынан тұрады, ал fi rst_name атауы fi rst 
_name айнымалысының мəнін, яғни Nicholas сөзін  экранға шығарады. Соны-
мен мұның нəти жесі:

Аты - Nicholas

түрінде болады

3.2 Айнымалылар

Негізінде, алдыңғы мысалда көрсетілгендей, мəтінді компьютер жадында сақтау 
мүмкін дігі болмаса, программада ешқандай қызықты нəрсе көрсете алмас едік. 
Мəлімет сақталатын орынды объект деп атайды. Объектіні пайдалану (оған қол 
жеткізу) үшін оның атын білу керек. Ат қойылған объект айнымалы деп атала-
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ды жəне айнымалының белгілі бір типі болады (мысалы, int немесе string), 
тип айнымалыға қандай мəлімет жазуға болатынын (мысалы, int типіндегі 
айнымалыға 123 санын жаза аламыз, ал string типіндегі айнымалыға – "Hello, 
World!\n" сияқты символдар тіркесін жазамыз) анықтайды. Сондай-ақ тип ай-
нымалымен қандай операциялар орындауға болатынын біл ді реді (мысалы, int 
типіндегі айнымалыларды * операторы арқылы көбейтуге болса, ал string 
ти піндегі объектілерді бір-бірімен <= операторы арқылы салыстыра аламыз). 
Айнымалыларға жазылған мəліметтерді олардың мəндері деп атайды. Айнымалы-
ны анықтайтын нұсқау (істейтін жұмысына сəйкес) анықтама деп аталады, анық-
таманы жазу кезінде бірден айнымалының бастапқы мəнін беріп кетуге болады 
(көбінесе, солай істеу ұсынылады). Келесі мысалды қарастырайық:

string name = "Annemarie";
int number_of_steps = 39;

Бұл айнымалыларды төмендегідей түрде бейнелеуге болады:

Біз айнымалыға оның типіне сəйкес келмейтін мəнді жаза алмаймыз:

string name2=39; // қате: 39 - сөз тіркесі емес
int number_of_steps = "Annemarie"; // қате: "Annemarie" -  
      // нақты сан емес

Компилятор əрбір айнымалының типін есте сақтайды жəне соның анықтамасында 
көрсетілген типтегі айнымалыны ғана қолдануға рұқсат береді.

С++ тілінде типтердің көптеген түрлерін пайдалануға болады (А.8-бөлімін қ.). 
Дегенмен, олардың тек бесеуін ғана пайдаланып та, тамаша программалар жазуға 
болады.

int number_of_steps = 39;  // int – бүтін сан үшін
double fl ying_time = 3.5;   // double – жылжымалы нүктелі 
                           //сандар үшін
char decimal_point = '.';  // char – жеке символдар үшін
string name = "Annemarie"; // string – символдар тіркесі үшін
bool tap_on = true;  // bool – логикалық айнымалылар үшін

double түйінді сөзі тарихи себептерге байланысты қолданылады, ол: «екі есе-
ленген жылжымалы нүктелі сан» (“double precision fl oating point”) сөздерінің 
қысқартылған түрі. Компьютерлік ғылымдарда жылжымалы нүктелі сан нақты 
сан (бөлшегі бар аралас сан) деп аталады.

Жоғарыдағы типтердің əрқайсысының өзіндік айрықша жазылу тəсілдері бар 
екеніне назар аудыңыз. 
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39           // int: бүтін сан
3.5     // double: жылжымалы  нүктелі сан
'.'     // char: жеке символ, жалқы тырнақшамен қоршалған
"Annemarie" // string: символдар тіркесі, қос тырнақшада 
true      // bool: жалған немесе ақиқат

Негізінен, цифрлар тізбегі (мысалы, 1234, 2 немесе 976) бүтін сандарды береді, 
жалқы тырнақшамен қоршалған жеке таңба (мысалы, '1', '@', 'x') символды 
береді, ондық нүктесі бар цифралр тізбегі (мысалы, 1.234, 0.12 немесе .98) 
жылжымалы нүктелі санды береді, қостырнақшамен қоршалған символдар тізбегі 
(мысалы, "1234", "Howdy!" немесе "Annemarie") сөз тіркесін немесе жай 
тіркесті береді. Литералдар жайлы толығырақ А.2-бөлімінде көрсетілген. 

3.3 Енгізу жəне тип

Енгізу операциясы >> («сырттан алу») мəліметтер типіне өте сезімтал болып 
келеді, яғни ол мəлімет жазылатын айнымалы типіне сəйкес мəліметтерді ғана 
қабыл дайды. Мысал қарастырайық.

// адамның аты мен жасын енгізу
int main() 
{

cout << "Өз атыңыз бен жасыңызды енгізіңіз\n";
string fi rst_name; // string типіндегі айнымалы 
int age;  // integer типіндегі айнымалы
cin >> fi rst_name; //string типіндегі айнымалыға мəн енгізу
cin >> age;   // integer типіндегі айнымалыға мəн енгізу
cout << "Hello, " << fi rst_name << " (age " << age << ")!\n";

} 

Сонымен, пернетақтада Carlos 22 деген мəліметтерді терсеңіз, онда >> опера-
торы Carlos мəнін fi rst_name айнымалысына, 22 санын – age айнымалысына 
енгізеді де,  экранға келесі нəтижені шығарады.

Hello, Carlos (age 22)

Неге Carlos 22 тіркесі толығынан fi rst_name айнымалысына кірмеді? Себебі 
ажыратқыш (whitespace) деп аталатын таңбалар, яғни босорын, жаңа жолға көшу 
белгісі немесе табуляция символы кездескенде, мəлімет енгізу бірден тоқтатылады. 
Басқа жағ дай  ларда >> операторы, алдын ала келісім бойынша, ажыратқыштарды 
есепке алмайды. Мысалы, санды енгізу алдында, бірнеше босорындарды теруге 
болады; >> опе ра торы оларды есепке алмай, тек санды оқиды. 

  Егер сіз пернетақтадан 22 Carlos деп терсеңіз, онда күтпеген жағдайды 
көресіз. 22 саны fi rst_name айнымалысына оқылады, өйткені 22 саны да символ-
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дар тіркесіне жатады ғой. Басқа жағынан алғанда, Carlos тіркесі бүтін санға жат-
пайды, сондықтан ол енгізіл мейді. Осының нəтижесінде экранға 22 саны шығады 
да, ары қарай кез келген бір кездейсоқ сан, мысалы, -96739 немесе 0 шығып 
кетеді. Неге? Себебі, сіз age айныма лысының бастапқы мəнін көрсетпедіңіз жəне 
одан кейін де оған ештеңе жазбадыңыз. Осының нəтижесінде, программа іске 
қосылғанда компьютер жадында сақталған  «белгісіз мəн» алдыңыз. 10.6-бөлімде 
енгізу форматына байланысты туындайтын қатені түзету жолдары көрсетіледі. 
Əзірше, енгізу амалы сəтті орындалуы үшін age айнымалы сына белгілі бір мəн 
беріп, анықтап аламыз, яғни инициалдаймыз.

// адамның аты мен жасын енгізу (2-нұсқа)
int main() 
{

cout << "Өз атыңыз бен жасыңызды енгізіңіз\n";
string fi rst_name = "???"; // string типіндегі айнымалы
              // ("??? аты белгісіз" дегенді білдіреді) 
int age = -1; // integer типіндегі айнымалы (-1 саны
     // "жасы белгісіз" дегені білдіреді
cin >> fi rst_name >> age; // тіркес, сонан соң бүтін сан 
                         // енгізу 
cout << "Hello, " << fi rst_name << " (age " << age << ")\n";

}

Енді 22 Carlos тіркесін енгізу:

Hello, 22 (age-1)

нəтижесін береді:
Мынаған назар аударыңыз, бір оператор арқылы бір мезетте бірнеше мəн 

енгізіп, оларды бір-ақ шығару операторымен экранда бейнелеуге болады. Оған 
қоса, << операторы >> операторы секілді типке өте сезімтал болып келеді, сол 
себепті int типіндегі age айныма лы сына ")\n" символдық литералы мен fi rst_
name тіркестік айнымалысын жалғастырып, ары қарай "Hello, " жəне " (age " 
сөз тіркестерімен бірге шығаруға болады.

>> операторының көмегімен string типіндегі объектіні енгізу (алдын ала 
келісім бойынша) ажыратқыш таңбалардың бірі кездескен жағдайда бірден 
тоқтатылады; басқаша айтқанда, >> операторы  жеке сөздерді ғана енгізеді. Де-
генмен, кейде бірнеше сөзді енгізуге тура келеді. Бұл үшін көптеген мүмкіндіктер 
бар. Мысалы, екі сөзден тұратын  атауды оқуға болады. 

int main() 
{

cout << "Өз атыңыз бен тегіңізді енгізіңіз\n";
string fi rst;
string second; 
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cin >> fi rst >> second; // екі тіркесті енгіземіз 
cout << "Hello, " << fi rst << ' ' << second << '\n';

}

Мұнда біз >> операторын əрбір сөз үшін жеке-жеке пайдаланып, оны екі рет 
қолдандық. Егер бұл сөздерді экранға шығару қажет болса, онда олардың арасына 
бос орын символын қою керек. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

«Аты жəне жасы» программасын іске қосыңыз. Жасты ай мөлшерімен шыға-
ра тындай етіп, программаны өзгертіңіз: жастың жылмен көрсетілген шамасын 
енгізіңіз де, оны 12-ге көбейтіңіз (* операторын пайдаланыңыз). Балалар 5 
жаста емес, 5,5 жаста екенін айтып мақтанып жүретіндей етіп, жасты double 
типіндегі айнымалы арқылы жазыңыз.

3.4 Операциялар жəне операторлар

Айнымалының сақталатын мəнінен басқа оның типі оған қолдануға болатын 
операция ларды жəне олардың мағынасын анықтайды.  Мысал қарастырайық:

int count; 
cin >> count; // >> операторы бүтін санды count 
              // объектісіне оқиды 
string name;
cin >> name; // >> операторы сөз тіркесін name айнымалысына оқиды

int c2 = count+2;       // + операторы бүтін сандарды қосады
string s2 = name + "Jr. "; // + операторы символдарды біріктіреді 

int c3 = count-2;     // - операторы бүтін сандарды азайтады
string s3 = name - "Jr. "; // қате: сөз тіркестері үшін 
          // - операторы анықталмаған

«Қате» ретінде біз компилятордың тіркестерді бір-бірінен азайтуға тырысатын 
програм маны компиляциядан өткізуден бас тартуын айтамыз. Компилятор əрбір 
айнымалыға қандай операцияларды қолдануға болатынын анық біледі, сондықтан 
туындаған кез келген қатені дұрыс көрсетеді. Бірақ компилятор кез келген бір 
айнымалылар үшін қан дай операцияның мағынасы болатынын/болмайтынын 
түсінбейді, сондықтан келең сіз нəтижелер бергенмен, компьютерде орындауға 
болатын (рұқсат етілген) операцияларды  атқаруға тырысып бағады. Мысалы:

 int age = -100;
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Əрине, адамның жасы теріс болмайды (неге солай екен?), бірақ ешкім компиляторға 
ол туралы айтқан жоқ, сондықтан ол мұны анықтайтын программа кодын құра 
бастайды.

Кең таралған мəліметтер типтері үшін жиі орындалатын операторларды кесте 
түрінде келтірейік:

bool char int double string

меншіктеу = = = = =
қосу + +
конкатенация +
азайту - -
көбейту * *
бөлу / /
қалдық табу %
инкремент 1-ге ++ ++
декремент 1-ге -- --
инкремент n-ге +=n +=n
соңына қосу +=
декремент n-ге -=n -=n
көбейтіп меншіктеу *= *=
бөліп меншіктеу /= /=
қалдықты тауып, меншіктеу %=
s-тен х-ке оқиды s>>x s>>x s>>x s>>x s>>x
х-ті s-ке жазады s<<x s<<x s<<x s<<x s<<x
тең == == == == ==
тең емес != != != != !=
үлкен > > > > >
үлкен немесе тең >= >= >= >= >=
кіші < < < < <
кіші немесе тең <= <= <= <= <=

Бос ұялар бұл операцияның берілген типке тікелей қолданыла алмайтынын 
көрсетеді (бірақ бұларды пайдаланудың да жанамалы тəсілдері бар; 3.7-бөлім-
ді қ.). Уақыт өте келе, бұл операциялардың барлығын да түсіндіреміз. Көптеген 
пайдалы операциялар бар жəне ұқсас типтер үшін олардың мағынасы да бірдей 
болып келеді. 

Жылжымалы нүктелі сандар пайдаланылатын мысал қарастырайық: 

// операторлар жұмысын көрсететін қарапайым программа
int main() 
{

cout << "Жылжымалы нүктелі сан мəнін енгізіңіз: ";
double n; 
cin >> n;
cout << "n == " << n
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<< "\nn+1 == " << n+1
<< "\nn-нен үш рет ==" << 3*n 
<< "\nn-нен екі рет ==" << n+n
<< "\nn-нің квадраты ==" << n*n
<< "\nn-нің жартысы ==" << n/2
<< "\nn-нің квадрат түбірі ==" << sqrt(n)
<< endl; // жаңа жолға көшу синонимі ("end of line")

}

Қарапайым арифметикалық операциялар дəстүрлі түрде таңбаланады, ал олардың 
мағынасы бізге мектеп қабырғасынан белгілі. Жылжымалы нүктелі (аралас) сан-
дармен орындалатын амалдардың барлығы да операторлар арқылы орындалмай-
ды, мысалы, санның квадрат түбірін тек функцияның көмегімен шығаруға бола-
ды. Көптеген опера циялар өзіндік аты бар функциялармен көрсетіледі. Жоғарыда 
n санының квадрат түбірін табу үшін стандартты кітапханадағы sqrt(n) функ-
циясы қолданылды. Мұндағы белгілеу жүйесі шамалардың математикадағы жа-
зылуына барынша жақындастырылған. Функциялар 4.5. жəне 8.5-бөлімдерде 
толығырақ қарастырылады.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Жоғарыдағы шағын программаны іске қосып көріңіз. Сонан соң ондағы double 
типіндегі емес, int типіндегі мəндерді есептейтіндей етіп, программаны 
өзгертіңіз. sqrt() функция сының бүтін сандар үшін анықталмағанына назар 
аударыңыз, сондықтан n санын  double типіндегі айнымалы етіп алыңыз да, 
сонан кейін барып оған sqrt() функциясын қолда ны ңыз. Оған қоса, бір не-
ше басқа функцияларды орындаңыз. Бүтін сандар үшін / опера циясының 
нəти жесі де бүтін сан болатынына назар аударыңыз, ал % операциясы –бүтін 
қалдықты есептеу, сол себепті 5/2 нəтижесі 2-ге тең (2,5 немесе 3 емес), ал 5%2 
нəтижесі 1 болады. int типіндегі бүтін сандар үшін орындалатын *, / жəне % 
операцияларының анықтамалары a жəне b сияқты екі бүтін оң айнымалылар 
үшін a/b*b+a%b==a теңдігі орындалатынына кепілдік береді. 

string типі үшін орындалатын операциялардың саны онша көп емес, бірақ 23-та-
рауда көрсетілгендей, олар үшін көптеген арнайы функциялар қарастырылған. 
Дегенмен, оларға келесі мысалда көрсетілгендей, қарапайым операторларды да 
қолдануға болады:

// адамның аты мен тегін енгізу
int main() 
{

cout << "Өз атыңыз бен тегіңізді енгізіңіз\n";
string fi rst;
string second; 
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cin >> fi rst >> second; // екі тіркесті енгіземіз 
string name = fi rst + ' ' + second; // тіркестерді біріктіру 
cout << "Hello, " << name << '\n';

}

Сөз тіркестері үшін  + операторы конкатенацияны білдіреді, яғни егер s1 жəне 
s2 string типінде болса, онда s1+s2 тіркесі s1 тіркесіне жалғаса жазылған s2 
тіркесін береді. Мысалы, егер s1  тіркесі "Hello", ал s2 "World" мəнін беретін 
болса, онда  s1+s2 тіркесі "HelloWorld" мəнін береді. Əсіресе, сөз тіркестерін 
салыстыру пайдалы операциялар қатарына жатады.

// атауларды енгізу жəне салыстыру
int main() 
{

cout << "Екі ат енгізіңіз\n";
string fi rst;
string second; 
cin >> fi rst >> second; // екі тіркесті енгіземіз 
if (fi rst == second) cout << "Екі ат бірдей\n"; 
if (fi rst < second) 

cout << fi rst << "аты алфавит бойынша " << second 
     << "атының алдында орналасқан \n"; 

if (fi rst > second) 
cout << fi rst << "аты алфавит бойынша " << second 
     << "атынан кейін орналасқан \n";   

}

Мұнда шартқа байланысты іс-əрекеттің бірін таңдау үшін if нұсқауы қолданылған, 
оның жұмысы 4.4.1.1-бөлімде толығырақ көрсетілген. 

3.5  Меншіктеу  жəне инициалдау

Ең қызықты операторлардың біріне = символымен белгіленетін меншіктеу 
операторы  жатады. Бұл оператор айнымалыға жаңа мəн меншіктейді. Мысал 
қарастырайық:

int a = 3;   // а айнымалысының бастапқы мəні 3-ке тең

int a = 4;   // а айнымалысы 4 мəнін қабылдайды
      // "4-ке тең болып шығады"
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int b = a;  // b айнымалысының бастапқы мəні a айнымалысы  
            // мəнінің көшірмесі болып табылады (яғни 4)

 

b = a+5;   // b айнымалысы а+5 мəнін қабылдайды (яғни 9)

a = a+7;   // a айнымалысы а+7 мəнін қабылдайды (яғни 11)

Соңғы меншіктеуге назар аударайық. Біріншіден, «теңдік» белгісі тең деген 
мағына бермейді, өйткені а-ның мəні а+7 мəніне тең емес екені анық көрініп 
тұр. Бұл белгі меншіктеуді білдіреді, яғни айнымалыға жаңа мəн беріледі. а=а+7 
нұсқауының орында луын толығырақ қарастырайық.

1. Алдымен a айнымалысының мəнін аламыз, ол бүтін 4 санына тең. 

2. Сонан соң төртке жетіні қосып, 11 деген бүтін сан аламыз.

3. Соңында a айнымалысына 11 мəнін меншіктейміз.

Бұл операцияны сөз тіркестері мысалы, арқылы да көрсетуге болады.

string a = "alpha";  // a айнымалысының бастапқы мəні "alpha" 

a = "beta";       // a айнымалысы "beta" мəнін қабылдайды
      // ("beta" мəніне тең болады) 

string b = a;     // b айнымалысының бастапқы мəні 
      // a айнымалысы мəнінің көшірмесі ("beta")  
                  // мəніне тең болады) 

b = a+"gamma";    // b айнымалысы a+"gamma" мəнін қабылдайды
      // (яғни "betagamma") 
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a = a+"delta";      // b айнымалысы a+"delta" мəнін қабылдайды
       // (яғни "betadelta") 

Алдыңғы мысалдарда ұқсас болғанымен, логикалық тұрғыдан əртүрлі болып 
келетін операцияларды ажырату үшін «бастапқы мəні» жəне «мəн қабылдайды» 
деген сөздерді пайдаландық.

• Инициалдау ( айнымалыға оның бастапқы мəнін мешіктеу)

• Меншіктеу (айнымалыға жаңа мəнді жазу)

Бұл операциялар өте ұқсас болғандықтан, С++ тілінде оларға бір ғана белгілеу 
түрі қолданылады. 

int y = 8;         // y айнымалысын 8 мəнімен инициалдау
x = 9;             // х айнымалысына 9 санын меншіктеу

string t = "howdy"; // t айнымалысын "howdy" мəнімен инициалдау
s = "G'day";       // s айнымалысына "G'day" мəнін меншіктеу

Дегенмен, логикалық тұрғыдан қарағанда, меншіктеу мен инициалдаудың 
айырмашы лығы бар. Мысалы, инициалдау үнемі типті анықтаумен бірге орын-
далады (мысалы, int немесе string), ал меншіктеу олай емес. Негізінде, ини-
циалдау əрқашанда бос айныма лымен орындалады. Басқа жағынан алғанда, 
меншіктеу алдымен айнымалының бұрынғы жазылған мəнін өшіруі тиіс, сонан 
кейін оған жаңа мəнді жазады. Айнымалы шағын жəшік ретінде көрсетіледі де, ал 
оның мəні – жəшікте жатқан бір нақты зат (мысалы, ақша) түрінде болады. Ини-
циалдау кезінде жəшік бос болады, бірақ  одан кейін онда үнемі ақша жатады, сол 
себепті сізге жаңа ақша салу (яғни меншіктеу) үшін алдымен одан ескі ақшаны 
алу («бұрынғы мəнді өшіру») керек, жəшікті бос қалдыруға болмайды. Əрине, 
компьютер жадында мұндай əрекеттер дəл осылай орындалмайды, бірақ біздің 
түсіндірген мысалымыздан оған келіп-кетер еш зиян жоқ.

3.5.1 Мысал: қайталанатын сөздерді анықтау
Меншіктеу бір объектіге жаңа мəн беру (жазу) қажет етілген кезде керек. 
Егер ойлансақ, кейбір іс-əрекеттерді бірнеше рет қайталап орындау кезінде 
меншіктеудің ерек ше пайдалы операция екені түсінікті болады. Меншіктеу бір 
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операцияны жаңа мəн бере отырып қайталайтын кездерде өте қажет. Сөйлемдегі 
қайталанатын сөздерді анықтайтын шағын программаны қарастырып көрейік. 
Мұндай программалар көптеген  грамматика ны тексеру құралдарының бір бөлігі 
болып табылады:

int main() 
{

string previous = " ";   // previous айнымалысы; 
      // "сөзбен" инициалданбаған
string current;     // ағымдағы сөз
while (cin>>current) {   // сөздер ағынын оқу

if (previous == current) // сөздің алдыңғы сөзбен
         // бірдей екендігін тексеру

cout << "қайталанатын сөз: " << current << '\n';
 previous = current;

}
}

Қайталанып тұрған сөздің дəл қай жерде тұрғанын көрсете алмайтындығы үшін 
бұл программаны аса пайдалы деп айтуға болмайды. Бірақ ол бізге əзірше қажет 
те емес. Бұл программаның əрбір жолын жеке-жеке қарастырып шығайық:

string current;   // ағымдағы сөз

Бұл сөз тіркесінен тұратын айнымалы, оған ағымдағы (келесі) сөзді төмендегі 
оператор көмегімен оқимыз, яғни енгіземіз. 

while (cin>>current)

while нұсқауы деп аталатын бұл құрылым өте керекті жұмысты атқарады, 
сондықтан оған 4.4.2.1-бөлімде қайта оралатын боламыз. while түйінді сөзі 
cin>>current операция сы орындалып біткенше, одан кейін орналасқан нұс-
қаудың қайталана беретінін білдіреді, ал cin>>current операциясы стандартты 
енгізу ағымында символдар бар болса, қайталанып орындала береді. >> операторы 
(string типіндегі  мəліметтер үшін) бір-бірінен ажырату символдарымен бөлініп 
жазылған тіркестерді оқитынын (енгізетінін) еске салайық. Бұл цикл енгізу соңы 
белгісін (көбінесе, оны файл соңы деп те атайды) енгізумен аяқталады. Windows 
жүйесінде бұл белгі <Ctrl+Z> пернелер комбинациясын, сонан соң <Enter> 
пернесін басу арқылы енгізіледі. Linux немесе Unix жүйесінде бұл белгі <Ctrl+D> 
пернелер комбинациясы арқылы орындалады. 

Сонымен, біз енгізу ағымынан кезектегі сөзді оқимыз да, оны алдыңғы сөзбен 
(компьютер жадында сақталып тұрған) салыстырамыз.  Егер олар бірдей болатын 
болса, ол туралы хабар береміз.
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if (previous == current) // сөздің алдыңғы сөзбен бірдей
     // екендігін тексеру

cout << "қайталанатын сөз: " << current << '\n';

Енді біз осы көрсетілген операцияны қайталауымыз керек. Ол үшін current  
айнымалысының мəнін previous айнымалысына көшіреміз:

previous = current;

Бұл нұсқау бастапқыдан басқа барлық жағдайларды есепке алады. Салыстыры-
латын алдыңғы сөзі болмайтын бірінші сөзбен не істеу керек? Бұл мəселе келесі 
previous айнымалысының анықталуымен шешіледі:

string previous = " ";  // previous айнымалысы; 
       // "сөзбен" инициалданбаған

" " тіркесі бір символдан (бос орын, ол бос орын пернесін басу арқылы енгізіледі) 
ғана тұрады. >> енгізу операторы ажыратқыштарды есепке алмайды, сондықтан 
оны енгізу ағымынан ала алмаймыз. Осыған орай, while нұсқауының алғашқы 
тексеру қадамында 

if (previous == current)

салыстыруы айнымалылардың бірдей емес екенін көрсетеді (керегі де осы еді ғой).
Программаны түсіну үшін уақытша «компьютер» бола тұру керек, яғни 

программаны біртіндеп ойға ала отырып, жолма-жол орындап шығу керек. 
Қағазға жай ғана тіктөрт бұрыштар салып, оның ішіндегі мəндерін программада 
көрсетілгендей түрде өзгертіп отырыңыз. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ 

Бұл программаны оның аралық мəндерін қағазға жаза отырып, өзіңіз орын-
дап шығыңыз. Тексеру үшін "The cat cat jumped" сөз тіркесін пайдала-
нып көріңіз. Тіпті, тəжіри белі программалаушылардың өздері де шағын про-
грам малық кодтардың мүмкін болатын нəтижелерін экранға шығарып тексе ру 
кезінде осы тəсілді пайдаланады.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ 

Қайталанатын сөздерді анықтау үшін программаны іске қосыңыз. Төмендегі 
сөйлемді "She she laughed He He He because what he did did 
not look very very good good" тексеріп көріңіз.  Мұндағы сөздер 
қанша рет қайталанады? Неге? Бұл программадағы сөз қандай мағына береді? 
Қайталанатын сөз деген не? (Мысалы, "She she" –  қайталау ма, жоқ па?)

7–1084
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3.6 Құрамалы меншіктеу операторлары 

Айнымалыны инкременттеу операциясы (яғни оның мəніне бірді қосу) С++ тілінде 
өте жиі кездеседі, сол себепті ол үшін жеке синтаксистік құрылым қарастырылған. 
Мыса лы, мынадай 

++counter 

өрнек

counter = counter+1

дегенді білдіреді.
Негізі айнымалы мəнін  көптеген тəсілдермен өзгертуге болады. Мысалы, 7-ні 

қосып, 9-ды азайтып немесе 2-ге көбейткіміз келді делік. Мұндай операциялар 
С++ тілін де тікелей сүйемелденеді. Мысал қарастырып көрейік.

a += 7; // a = a+7 дегенді білдіреді  
b -= 9; // b = b-9 дегенді білдіреді  
c *= 2; // c = c*2 дегенді білдіреді  

Жалпы кез келген бинарлық oper операторы үшін a oper = b өрнегі a = 
a oper b; болып орындалады (А5-бөлімін қ.). Осы ережеге сəйкес мынадай +=, 
-=, *=, /= жəне %= операторларды қолдануға болады. Бұл қысқаша жазу түрі 
өз идеяларыңызды  қарапайым жəне анық бейнелеуге мүмкіндік береді. Мысалы,  
көптеген қосымшаларда /= жəне %= операторлары масштабтау дегенді білдіреді. 

3.6.1 Мысал: қайталанатын сөздерді есептеу

Қатар тұрған екі сөздің қайталануы туралы программаға қайтып оралайық. 
Егер біз қайталанған сөздің қай орында тұрғанын анықтай алсақ, онда біз оны 
жақсартуымызға болады. Мысалы, қайталанатын сөздер санын жай ғана есептеп 
алып, олардың санын экранға шығаруға болады.

int main() 
{

int number_of_words = 0; 
string previous = " ";   // бұл сөз емес 
string current;     
while (cin>>current) {   

++number_of_words;   // сөз санауышын арттыру
if (previous == current) 

cout << "сөздер саны " << number_of_words 
         << " repeated: " << current << '\n';
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previous = current;
}

}

Сөз санауышы нөлмен инициалданады. Сонан кейін əрбір сөз енгізілген сайын 
санауышты бірге арттырып отырамыз:

++number_of_words;

Сонымен бірінші сөздің нөмірі 1, екіншісінікі – 2, т.с.с. болады. Бұл операцияны 
басқаша:

number_of_words += 1;

деп немесе тіпті, былай да жазу мүмкіндігі бар:

number_of_words = number_of_words+1;

бірақ ++number_of_words өрнегі қысқаша жазылады жəне инкрементация идея-
сын қарапайым түрде бейнелейді.

Бұл программаның 3.5.1-бөліміндегі мысалға ұқсас екеніне назар аударыңыз. 
Шынында, біз 3.5.1-бөліміндегі программаны алдық та, өзіміздің мақсатымызға 
орай оны аздап өзгерттік. Бұл тəсіл кең тараған: егер бізге қандайда бір есепті 
шығару керек болса, онда біз соған ұқсас есепті аламыз да, оған аздап өзгертулер 
енгізіп, есептің дайын шешімін аламыз. Егер осындай мүмкіндік болатын болса, 
программаны басынан бастап құрмай, ұқсас есепті көшіріп алып түзету керек. 
Программаның алдыңғы бір нұсқасын оның өзгертілетін түрінің негізі ретінде 
пайдалану көптеген уақытты жəне күшті үнемдеуге мүмкіндік береді.

3.7 Атаулар

Біз айнымалыларға ат береміз де, оларды жұмыс барысында есте сақтап, қажет 
кезінде пайдаланып, программаның басқа бөлігінен соларға сілтеме жасау 
үшін де қолданамыз. С++ тілінде қандай нəрселерге ат қойылады? С++ тілі 
программасындағы атаулар əріптен басталады да, цифрлардан, əріптерден жəне 
астын сызу символдарынан ғана құралады. Бірнеше мысал келтірейік:

х
number_of_elements
Fourier_transform
z2
Polygon

Төменде келтірілген сөздер атау  бола алмайды.
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2х     // атау əріптен басталуы тиіс
time$to$market  // $ символы əріпке, цифрға 
                // жəне астын сызу символына да жатпайды
Start menu // бос орын - əріп, цифр жəне астын сызу символы емес

Егер біз мынадай символдар тіркесі атау бола алмайды деп айтатын болсақ, онда 
С++ тілінің компиляторы оларды атау деп есептемейді деген ұғымды негізге 
аламыз. 

Егер жүйелік кодтарға немесе машина құрған кодтарға қарайтын болсақ, 
онда астын сызу символынан басталатын атауларды көреміз, мысалы, _foo. Өз 
айнымалы лары ңызды ешқашан да бұлай атамаңыз; мұндай атаулар жүйелік про-
граммалар қойған атаулар үшін арнайы қарастырылған. Сонымен, егер сіз өз 
айнымалыларыңызды астын сызу символынан бастамасаңыз, онда ешқашанда 
оларды жүйелік атаулармен шатастыр майтын боласыз. 

Атаулар регистрге тəуелді болып келеді; басқаша айтқанда, төменгі жəне 
жоғарғы регистрде терілген əріптер əртүрлі болып саналады, сол себепті х жəне 
Х – бұлар əртүрлі атаулар. Кем дегенде, төрт қате жіберілген шағын программа 
мəтінін қарастырайық: 

include "std_lib_facilities.h"
int Main() 
{
  STRING s = "Қош бол, қатыгез əлем! ";  
  cOut << S << '\n';
}

Тек регистрі арқылы ғана айырмасы болатын аттарды қолдану, мысалы, one жəне 
One атауларын пайдалану – нашар идея; бұл компиляторды шатастыра алмайды, 
бірақ программалаушыны оп-оңай жолдан тайдыруы мүмкін. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП  КӨРІҢІЗ 

"Қош бол, қатыгез əлем!" программасын іске қосыңыз да, қателер туралы 
шық қан хабарламаны тексеріңіз. Компилятор барлық қателерді таба алды ма? 
Компилятор қандай проблемаларды анықтады? Компилятор қателескен жоқ па, 
ол төрттен артық қате таппады ма? Қателерді алғашқысынан бастап біртіндеп 
түзете отырып, мұнан кейін шық қан қателер жөніндегі хабарламаларды талдап 
көріңіз (соңынан программаны толық жөндеп шығыңыз).

С++ тілінің қорында жетпістей түйінді сөздер бар, олардың тізімі А.3.1-бөлімінде 
келтірілген. Оларды айнымалылардың, типтердің, функциялардың жəне т.с.с. аты 
ретінде қолдануға болмайды. Мысал қарастырайық:

int if = 7; // қате: "if" - түйінді сөз
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Программаларда стандартты кітапханаларда анықталған атауларды мысалы, 
string сөзін пайдалануға болады, бірақ оларды қолдану қажет емес. Ортақ атау-
ларды қайталап пайдалану стандартты кітапханаларды қолдану кезінде қате беруі 
мүмкін:

int string = 7; // бұдан проблема туындайды

Өз айнымалыларыңызға, функцияларыңызға типтерге, т.с.с. ат таңдау кезінде 
мағынасы бар сөздерді пайдаланыңыз; басқаша айтқанда, сіздің программаңызды 
оқыған адамдар бірден түсінетіндей аттарды таңдаңыз. Егер х1, х2, s3, p7 сияқты 
қарапайым атауларды пайдаланатын болса, кейіннен автордың өзі де программа 
мəтінінде оларды шатастырып алуы мүмкін, сондықтан мұндай аттарды сирегірек 
пайдалануға тырысу керек. Мұндай акронимдер, жазған кезіңізде, сізге түсінікті 
болуы мүмкін, бірақ кейіннен сіз де төмендегідей атауларыңыздың нені білдіретін 
ұмытып қалуыңыз мүмкін:

mtbf
TLA
myw
NBV  

Бірнеше ай өткен соң, бұлардың нені білдіретінін өзіңіз де ұмытып қаласыз. 
Қысқаша жазылатын i,х сияқты атауларды стандартты жағдайларда, мысалы, 

х – жергілікті айнымалы немесе параметр, ал i – цикл санауышы болған сəттерде  
ғана қолдану керек (4.4.2.3-бөлімді қ.).

Өте ұзын атауларды да қолданбауға тырысу керек; олар ұзақ теріледі, көп 
орын алады жəне оқуға да жеңіл емес. Біздің ойымызша, қонымды деген атаулар-
ды келтіре кетейік:

partial_sum
element_count
stable_partition

Ал келесі атаулар бізге тым ұзын сияқты болып көрінеді:

the_number_of_elements
remaining_free_slots_in_symbol_table

Біз идентификаторлардағы (атаулардағы) сөздерді бір-бірінен айыру символы 
ретінде астын сызу белгісін қолдануды ұсынамыз, мысалы, element_count, бірақ 
elementСount  немесе  Element-сount емес. Біз ешқашанда тек бас əріптерден 
тұратын, мысалы, ALL_CAPITAL_LETTERS сияқты атауларды қолдануды 
ұсынбаймыз, өйткені олар, келісім бойынша, макростарды жазу үшін пайдала-
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нылады (27.8- жəне А.17.2-бөлімдерді қ.), сондықтан ондайдан аулақ болуға 
тырысу керек. Біз бас əріптерді типтер атауларының алғашқы əріптері ретінде 
пайдаланамыз, мысалы, Square жəне Graph. C++ тілінде жəне оның стандарт-
ты кітапханасында бас əріптер қолданылмайды, сондықтан типтер string жəне 
int (String жəне Int емес) болып аталады. Сонымен, қабылданған ережелер 
қолданушы типтері мен стандартты типтер атаулары ның арасында түсінбестік ту-
ындауын барынша азайтуға мүмкіндік береді.

Оқу кезінде түсінілмей қалатын немесе жазу кезінде жеңіл қате кететін атау-
ларды пайдаланбауға тырысу керек. Мысал қарастырайық:

Name  names  nameS
foo  f00   fl  
f1        fI   fi 

0, o, O, 1, l, I символдарынан жиі қате кетіп жатады.

3.8  Типтер мен объектілер

Тип ұғымы С++ тілінде жəне басқа программалау тілдерінің көпшілігінде негізгі 
түсінік болып табылады. Типтерді тереңірек жəне бұрынғыдан гөрі тиянақтылау 
түрде қарастырып шығайық. Есептеу кезеңінде мəліметтер сақталатын объектілер 
типтеріне айрықша назар аударайық. Бұлардың бəрі көлемді есептеулер жүргізу 
барысында уақыт үнемдеуге көмектеседі жəне кейбір түсініксіздіктердің туында-
уын болдырмайды.

• Тип объектілердің қатысуымен орындалатын операциялар мен олардың 
               мүмкін болатын мəндер жиынын анықтайды.

• Объект – белгілі бір типтегі мəн сақталатын жады бөлігі.

• Мəн – типке байланысты анықталатын компьютер жадындағы биттер жиыны.

• Айнымалы – белгілі бір ат қойылған объект.

• Жариялау – объектіге тиісті белгілі бір ат тағайындайтын нұсқау.

• Анықтама – объект үшін компьютер жадыcы бөлінетінін хабарлау.

Объектіні белгілі бір типтегі мəн орналастыруға болатын бір жəшік түрінде 
көрсетуге болады. int типіндегі объектіге арналған жəшікте тек бүтін сандарды 
сақтауға болады, мысалы, 7, 42 жəне -399. string типіндегі объектіге арналған 
жəшікте символдар тіркесін сақтауға болады, мысалы, "Interoperability", 
"tokens", !@#$%^&*" жəне "Old McDonald had a farm".  Графикалық түрде 
оны былай бейнелей аламыз:
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int a = 7;

int b = 9;

char c = 'a';

double x = 1.2;

string s1 = "Hello, World";

string s2 = "1.2";

string типіндегі объектіні бейнелеу int типіндегі объектіні бейнелеуге қара-
ғанда күрделірек болады, өйткені  string типі тіркестегі символдар санын да 
сақтайды. double типіндегі объект санды, ал string типіндегі объект – символ-
дарды сақтайды. Мысалы, х айнымалысы 1.2 санын сақтаса, s2 айнымалысы  
үш символды:  '1', '.' жəне '2' сақтайды. Айнымалыларда символдар мен 
тіркестерді қоршап тұратын тырнақшалар сақталмайды.

int типіндегі барлық айнымалылар мөлшерлері (ұзындықтары) бірдей, яғни 
int типіндегі əрбір айнымалы үшін компилятор ұзындықтары бірдей жады 
көлемін бөледі. Қалыпты үстелдегі компьютерлер үшін ол 4 байтқа (32 битке) тең. 
Осы тəрізді bool, char жəне double типіндегі объектілердің əрқайсысы үшін де 
бөлінетін жады көлемі тұрақты болып табылады. Үстелдегі компьютерлер үшін 
bool мен char типіндегі объек  тілер көбінесе, бір байт (8 бит) орын алады, ал 
double типіндегі айнымалы – 8 байт орын алады. Əртүрлі типтегі объектілер 
компьютер жадынан əртүрлі көлемдегі орын алатынына назар аударыңдар. Мы-
салы, char типіндегі айнымалы int типіндегі айнымалыға қарағанда, аз орын 
алады. Ал string типіндегі айнымалының double, int жəне char типіндегі 
айнымалылардан өзгешелігі – ұзындығы əртүрлі тіркестер компьютер жадынан да 
ұзындықтары əртүрлі мөлшердегі орын алады.

Компьютер жадында орналасқан биттердің мағынасы толығынан сол биттерді 
пайдаланатын типке байланысты боп келеді. Мұны былай түсінуге болады: ком-
пьютер жады типтер туралы ешнəрсе білмейді, бұл тек жады басқа ештеңе емес. 
Сол компьютер жадында орналасқан биттердің мағынасы осы жады бөлігін (тип-
ке қарай) қалай анықтауымызға байланысты болады. Мұндай жағдай күнделікті 
өмірдегі сандарды пайдалануда да кездеседі.Мысалы, 12.5 нені білдіреді? Біз 
мұны білмейміз. Бұл $12.5, 12.5см немесе 12.5галлон болуы мүмкін.Тек 
12.5 санына өлшеу бірлігін тағайындаған нан кейін ғана оның нақты мағынасы 
анықталады. 

Мысалы, компьютер жадындағы қатар орналасқан биттер жиыны, егер ол int 
типіндегі бүтін сан болса,  120 саны болуы мүмкін; ал егер оны char типіндегі 
объект деп санайтын болсақ, ол 'х' символы болар. Егер оған string типіндегі 
объект деп қарасақ, онда оның Тіпті, мағынасы болмай, оны пайдалану кезінде 
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программадан қате шығуы да мүмкін. Осындай жағдайды келесідей түрде 
көрсетуге болады (мұнда 1 мен 0 компьютер жадындағы биттер мəніне сəйкес 
келеді).

Компьютер жадының бір бөлігінде жазылған осы биттер жиынын (оның оң жақ 
шеткі биттерін)  int типіндегі айнымалы деп оқуға (120) немесе char типіндегі 
символ ('х')  деп түсінуге де болады. Бит – бұл 0 немесе 1 сақтай алатын компью-
тер жадының бірлігі. Екілік сандар туралы А.2.1.1-бөлімінде айтылған.  

3.9 Типтер қауіпсіздігі

Анықтау барысында əрбір объект бір типке жатқызылады. Программа – немесе 
программа бөлігі – типтерді пайдалану (type-safe) тұрғысынан қарағанда, егер 
объектілер олардың типтері үшін қарастырылған ережелерге сəйкес пайдаланыл-
са, қауіпсіз болып табылады. Өкінішке орай, осы тұрғыдан алғанда, қауіпсіз бо-
лып табылмайтын опера циялар да бар. Мысалы, айнымалыны оны инициалдауға 
дейін пайдалану қауіпсіз болып саналмайды.

int main() 
{

double x;   // x айнымалысын инициалдауды ұмыттық
    // оның мəні анықталмаған
double y = x;  // у айнымалысының мəні анықталмаған
double z = 2.0+x;  // + операциясының жəне z айнымалысының 
         // мəні анықталмаған

}

Компьютер инициалданбаған х айнымалысын пайдалануға талпынған кезде, 
аппа раттық жабдықтамадан қате кеткені туралы хабар беруі мүмкін. Əрқашанда 
өз айныма лы ларыңызды инициалдап отырыңыз. Бұл ереженің бірнеше – онша 
көп емес –  аластамалары бар, мысалы, егер айнымалы бірден мəлімет енгізу үшін 
пайдаланылатын болса. Дегенмен, айнымалыларды инициалдау – бұл көптеген 
келеңсіздіктерді болдыр майтын жақсы əдет. 

Толық типтік қауіпсіздік идеал болып саналады, сондықтан ол барлық про-
граммалау тілдері үшін ереже болып табылады. Өкінішке орай, С++ тілінің ком-
пиляторы толық типтік қауіпсіздікке кепілдік бере алмайды, бірақ біз программа-
лау дың жақсы стилін пайдаланып жəне программаны орындау барысында 
қателерді тексере отырып, оны бұзудан құтыла аламыз. Негізінде, компилятор 
арқылы қамтамасыз етілмей тін тілдің қасиеттерін ешқашанда пайдаланбау ең 
дұрыс шешім болып табылар еді. Мұндай типтік қауіпсіздік статикалық деп 
аталады. Өкінішке орай, бұл программалауды қолданатын ең қызықты аймақтар 
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көлемін шектейтін болар еді. Егерде компилятор (тікелей болмаса да) типтік 
қауіпсіздіктің бұзылғанын тексеретін код беретін жəне тілдің сыртында да сол 
қателерді анықтайтындай болса, онда ол С++ тілінің шеңберінен шығып кетер еді. 
Егер біз типтерді пайдалану тұрғысынан қауіпсіз болып саналмайтын тəсілдерді 
қолданатын шешім қабылдайтын болсақ, онда біз өзімізді өзіміз тексеріп, мұндай 
сəттерді де өзіміз анықтай алуымыз керек болады.     

Типтік қауіпсіздіктің идеалы программалық код құру үшін өте маңызды бо-
лып табылады. Міне, сондықтан да біз бұл туралы ертерек айтып отырмыз. Осын-
дай қауіп бар екенін есте сақтап, өз программаларыңызда олардан аулақ болуға 
тырысыңыз.

3.9.1 Қауіпсіз түрлендірулер 
3.4-бөлімінде char типіндегі объектілерді тікелей қосуға немесе double жəне 
int типіндегі объектілерді салыстыруға болмайтынын көрдік. Бірақ С++ тілінде 
бұларды жанамалы түрде басқаша орындауға болады. Қажет болғанда, char 
типіндегі объектілерді int типіне, ал  int типіндегі объектілерді double типіне 
түрлендіру мүмкіндігі бар. Мысал қарастырайық. 

  char c = 'x';  
  int i1 = c;  
  int i2 = 'x'; 

Мұнда i1 жəне i2 айнымалыларының мəндері 120-ға тең, яғни 'x' сим во лы-
ның 8-биттік ASCII–кодына тең болады. Бұл символдың сандық бейнесін алудың 
қарапайым əрі қауіпсіз тəсілі. Біз мұны  char типін int типіне түрлендірудің 
қауіпсіз тəсілі деп атаймыз, өйткені мұнда мəлімет жоғалмайды; басқаша айтатын 
болсақ,  int типіндегі айнымалыда сақтала тын нəтижені қайтадан char типіне 
көшіріп алып, бастапқы мəнді қалпына келтіре аламыз:

char c2 = i1;
cout << c << ' ' << i1 << ' ' << c2 << '\n';

Программаның осы фрагменті экранға мынадай мəлімет шығарады:

x 120 х 

Осы мағынада – мəннің өзіне эквивалентті (парапар) екінші бір мəнге түрленуі 
немесе (double типі үшін) эквивалентті мəнге барынша жақындауы – қауіпсіз 
түрлен дірулер болып табылады, олар:

bool типі сhar типіне
bool типі int типіне
bool типі double типіне
сhar типі int типіне
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сhar типі double типіне
int типі double типіне қауіпсіз түрлене алады.

Ең бір пайдалы түрлендіру болып int типіндегі айнымалыны double типіне түр-
лен  діру саналады, өйткені бұл бір өрнекте осы екеуін де араластырып пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

double d1 = 2.3;
double d2 = d1+2;  // қосу алдында 2  2.0 санына түрленеді 
if (d1<0)     // салыстыру алдында 0 0.0 санына түрленеді 

cout << "d1 - теріс";

int типіндегі өте үлкен сандарды  double типіне  түрлендіру кезінде санның 
дəлдігін жоғалтып алатын кездер де болады (кейбір компьютерлер үшін). Бірақ ол 
сирек кездеседі.

3.9.2 Қауіпті түрлендірулер 
Қауіпсіз түрлен дірулер қалыпты жағдайда программалаушыларды онша толған-
дыр май ды да, программа құруды қарапайым етеді. Өкінішке орай С++ тілінде 
қауіпті түрлендірулер де (тікелей түрде емес) орын алады. Біз қауіпті түрлендірулер 
деп бір типтегі мəннің байқаусызда оған тең емес басқа бір типке ауысып кету 
мүмкіндігін айтамыз. Мысал қарастырайық.

int main() 
{

int a = 2000; 
char c = a; // int типіндегі үлкен мəнді char типіндегі 
   // шағын айнымалыға енгізуге талпыну
int b = c; 
if (a != b)  // != символдары «тең емес» дегенді білдіреді

cout << "Ой!: " << a << "!=" << b << '\n';
else 

cout << "Еhе! Біз char типіндегі үлкен мəндер алдық\n";
}

Мұндай түрлендірулер «тарылту» деп аталады, өйткені олар объектіге сақтау үшін 
мөл шері өте төмен («тар», яғни кіші) мəндер береді. Өкінішке орай, тек кейбір 
компилятор лар ғана char типіндегі айнымалының int типіндегі мəнмен қауіпті 
түрде инициалда нып жатқандығы жайлы ескерту жасайды. Мұндағы мəселе – 
int типінің мөлшері көбінесе, char типіне қарағанда көлемді болады, сондықтан 
ол  char типіндегі мəн ретінде бейнелене алмайтын int типін сақтауға талпы-
нысында (біздің мысалда осылай болып тұр) болып отыр. Өз компьютеріңізде b 
айнымалысының мəні (əдетте, 32 болуы тиіс) нешеге тең екенін білуге тырысыңыз; 
тəжірибе жасап көріңіз:  
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int main() 
{

double d = 0;
while (cin>>d) {  // сандарды енгізіп болғанша 
    // келесі нұсқауларды қайталаймыз 

int i = d; // double типін int типіне енгізуге талпыну
char c = i; // int типін char типіне енгізуге талпыну
int i2 = c; // char типіндегі айнымалының бүтін 
            // мəнін алу
cout << "d==" << d // double типіндегі бастапқы мəн
     << "i==" << i // int типіндегі мəнге түрленеді
     << "i2==" << i2 // char типті айнымалының 
                     // бүтін мəні
     << " char(" << c << ")\n"; // char типіндегі мəн

}
}

Бұл программада қолданылған while нұсқауы көптеген мəн енгізуге мүмкіндік 
береді (4.4.2.1-бөлімін қ.).

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ 

Əртүрлі мəндер енгізе отырып, осы программаны орындаңыз. Мынадай сандар  
енгізіп көріңіз;  кішігірім мəндер (мысалы, 2 мен 3); үлкен мəндер (127-ден 
үлкен, 1000-нан үлкен); теріс мəндер; 56, 89, 128 сандарын; бүтін емес мəндер 
(мысалы, 56.9 жəне 56.2). Бұл программа  double типін int типіне жəне int 
типін char типіне түрлендіруден басқа, берілген бүтін сан үшін char типінің 
қандай мəні шығарылатынын да көрсетеді.

Сіз көптеген сандарды енгізіп, олардың мағынасыз нəтижелер беретінін 
анықтайсыз. Əсірелеп айтқанда, мұндай жағдай сіз төрт литрлік канистрадағы 
сұйықты жарты литрлік банкаға құюға талпынған кезде орын алады. Атқарылатын 
түрлендірулердің қауіптілігіне қарамастан, мынадай:

double типінен int типіне
double типі сhar типіне
double типі bool типіне
int типі сhar типіне
int типі bool типіне
сhar типі bool типіне 

сияқты түрлендірулердің барлығын да компилятор орындап шығады. Мұндай 
түрлендірулердің қауіпті болатын себебі: айнымалыда сақталатын мəн оған 
меншіктелетін мəннен басқаша болуы мүмкін. Неге мұндай жағдайлар мəселеге 
айналып кетеді? Өйткені сіз мұндай қауіпті түрлендірулердің бар екеніне 
күманданбайсыз да. Мысал қарастырайық:
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double x = 2.7; 
// бірсыпыра кодтар
int y = x;   // y айнымалысының мəні 2 болып шығады

Сіз y айнымалысын анықтағаннан бері х айнымалысының типі нақты сан екенін 
немесе double типін int типіне түрлендіру кезінде санның бүтінге дейін 
қысқара тынын (төмен қарай дөңгелектенетінін) ұмытып кеткен де боларсыз. 
Нəтиже күтілгендей дəрежеде болады, яғни сіз оннан жеті мəнін жоғалтып аласыз. 

int типін  сhar типіне түрлендіру кезінде қысқарту мəселесі туындамайды, 
int типін де, сhar типін де бүтін санның бөлшегі түрінде бейнелеу мүмкін емес. 
Алайда, сhar типіндегі айнымалы тек кішігірім шағын бүтін сандарды ғана сақ-
тай алады. Дербес компьютерлерде сhar типі тек 1 байт қана орын алады, ал int 
типіндегі айнымалы 4 байт орын алады: 

 

Сонымен, біз сhar типіндегі айнымалыға мəнін жоғалтпай, үлкен сан, мысалы, 
1000, жаза алмаймыз: мəн «қысқарып» кетеді. Мысал қарастырайық.

int a = 1000;
char b = a;  // b айнымалысы -24-ке тең болып шығады

int типінің барлық мəндері оның char типіндегі мəндеріне сəйкес келе бермейді. 
char типіндегі мəндердің өзгеру шегі (диапазоны) оның нақты жүзеге асырылу-
ына байла нысты болып келеді. Дербес компьютерлердегі char типінің мəндері 
[-128; 127] аралы ғында орналасады, бірақ программаның мобильділігін тек [0; 
127] аралығында (диапа зонында) қамтамасыз етуге болады. Өйткені кез келген 
компьютер дербес компьютер болып табылмайды жəне олардың кейбірінде char 
типінің мəндері [0; 255] аралығында жатады.

Адамдар неге осындай қысқартылып кететін түрлендірулер мəселелеріне 
көндігіп кеткен? Оның негізгі себебінің тарихи сипаттамасы бар: С++ тілі 
қысқартылатын түрлендірулерді бұрынғы С тілінен мұра ретінде қабылдаған. 
С++ тілінің алғашқы шыққан күндерінің өзінде С тілінде жазылған қысқартылған 
түрлендірулері бар көптеген программалар пайдаланылатын. Сонымен қатар 
мұндай түрлендірулерден негізінде ешқандай мəселелер туындамайды, өйткені 
қолданылатын мəндер өзгертілмейтін аралықтардан тысқары шықпайды жəне 
көптеген программалаушылар оларға компиля тор дың мұндайда «не істеу керек» 
екендігін нұсқайтындығын айтады. Негізінде, тəжирибелі программалаушылар 
шағын программаларда қауіпті түрлендірулер мəселе сінің жеңіл шешілетініне 
сенім білдіреді. Алайда, көлемді программаларда тəжірибесіз программалаушы-
лар үшін бұл мəселе қателіктер көзі болуы мүмкін. Дегенмен, көптеген компиля-
тор лар программалаушыларды қысқартылатын түрлендірулер жайлы ескертіп, 
мұның нəтижесін қалыпқа келтіруді жүзеге асырып та келеді.
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Сонымен, түрлендірулер қате нəтижелер береді деп күдіктенсеңіз, не істеу ке-
ре к? Меншіктеу операциясын орындау алдында айнымалы мəндерін жоғарыдағы 
мысалда қарастырылғандай етіп тексеріп шығыңыз. Тексерудің қарапайым тəсілі 
5.6.4- жəне 7.4-бөлімдерде сипатталған.

Тапсырма

Тапсырманы орындаудың əрбір кезеңінде программаны іске қосып, оның сіз 
ойлаған əрекеттерді орындайтынына көз жеткізіңіз. Келешекте қайталамас үшін 
жіберілген қате лер дің тізімін жасап қойыңыз.

1. Кіріс ақпараттарына негізделген хаттарға арналған қарапайым форма 
құрасты ратын программа жазыңыз. Ол үшін 3-1-бөлімдегі программаны 
теріңіз. Қолда нушыға өзінің атын енгізуді ұсына отырып, “Hello, fi rst_
name” тіркесін шығаруды қарас тырыңыз, мұндағы fi rst_name – бұл 
қолданушы енгізген ат. Содан соң програм маны келесі түрде толық ты-
рыңыз: шақыру тіркесін «Адресат тың атын  енгізіңіз» сөздеріне өзгертіңіз 
жəне де шығарылатын жолды “Dear fi rst_name” деп өзгер тіңіз. Үтір ту-
ралы ұмытпаңыз.

2. Бір немесе екі кіріспе сөздер енгізіңіз, мысалы, «Хал қалай? Менде бəрі 
жақсы. Сені сағынып жүрмін». Бірінші жолдың басқа жолдардан бөлек 
тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл сіздің атыңыздан жазылған хат болғандық-
тан, өзіңізше тағы бірне ше жолдан тұратын сөз тіркестерін қосыңыз.

3. Қолданушыға өзінің басқа бір досының атын енгізуді ұсыныңыз да, оны 
friend_name айнымалысында сақтаңыз. Хатқа тағы: «Сен жақында 
friend_name-ді көрдің бе?» деген тіркес қосыңыз.

4. сhar типіндегі friend_seх атты айнымалыны хабарлаңыз да, оны нөлмен 
ини циалдаңыз. Қолданушыға, егер досыңыз ұл болса, m мəнін, ал егер қыз 
болса – f мəнін енгізуді ұсыныңыз. Енгізілген мəнді friend_seх атты 
айны ма лысына меншікте ңіз. Сонан соң екі if нұсқауының көмегімен 
«Егер сен friend_name-ді көрсең, ол маған қоңырау шалсын деп айтшы» 
деген сөз тіркесін жазыңыз. 

5. Қолданушыға хат жіберушінің жасын енгізуді ұсыныңыз да, оны int ти-
пін де гі age айнымалысына меншіктеңіз. Сіздің программаңыз экранға 
мынадай сөз тіркесін шығаруы тиіс: «Мен жаңа ғана сенің туылған күніңді 
атап өткеніңді естідім жəне сен age жасқа толыпсың». Егер age ≤ 0 не-
месе age ≥110 болса, онда экранға error («сен қалжыңдап тұрсың!») 
сөзін шығарыңыз.

6. Өзіңіздің хатыңызға келесі сөздерді қосыңыз: 

Егер сіздің досыңыздың жасы 12-ден кіші болса, онда оған: «Келесі жылы 
саған age+1 жас толады» деп жазыңыз. 
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Егер сіздің досыңыздың жасы 18-де болса, онда оған: «Келесі жылы сен 
дауыс бере аласың» деп жазыңыз. 

Егер сіздің досыңыздың жасы 63-тен үлкен болса, онда оған: «Сіз зейнет-
те көңілсіз жүрмеген боларсыз деп үміттенемін» деп жазыңыз. 

Сіздің программаңыз осы енгізілген мəндердің барлығын дұрыс өңдеп 
жатқанына көз жеткізіңіз.

7. «Ізгі ниетпен» деген сөз тіркесін қосыңыз да, сонан соң қол қоятын екі 
бос жол қалдырып, өзіңіздің атыңызды көрсетіңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Шақыру дегеніміз нені көрсетеді?
2. Айнымалыны енгізу үшін қандай оператор қолданылады?
3. Егер қолданушы сіздің программаңызға number атты бүтін типтегі айны-

ма лы мəнін енгізуі керек болса, программаға қандай екі жол қосу қажет?  
4. \n символы қалай аталады жəне ол нені білдіреді?
5. Сөз тіркесінің соңына не жазылады?
6. Бүтін типтегі айнымалының мəнін енгізу қалай аяқталады?
7. Төмендегілерді бір жолға қалай жазуға болады?

cout << "Hello, ";
cout << fi rst_name;
cout << "\n";  

8. Объект деген не?
9. Литерал деген не?
10. Литералдардың қандай түрлері бар?
11. Айнымалы деген не?
12.  char, int жəне double типтеріндегі айнымалылардың қалыпты мөлшер-

ле рін көрсетіңіз.
13. Программадағы int жəне string типіндегі объектілер түріндегі шағын 

айныма лылар орналаса тын жады көлемі қандай бірлікпен өлшенеді? 
14.  = жəне == операторларының айырмашылықтары қандай?
15. Анықтау деген не?
16. Меншіктеудің инициалдаудан қандай айырмашылығы бар?
17. Тіркестердің конкатенациясы деген не, ол С++ тілінде қалай орындалады?
18. Төмендегі атаулардың қайсысы С++ тілінде қолданылады? Егер атауды 

қолдануға рұқсат етілмеген болса, оның себебін көрсетіңіз.

This_little_pig    This_1_is fi ne    2_For_1_special
latest thing       the_$12_method   _this_is_ok
MiniMineMine     number          correct?

19. Қолдануға рұқсат етілгенмен, түсінбестік туғызбау үшін өзіңіз қол дан бай-
тын бес атауға мысал келтіріңіз.
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20. Қолдануға болатын дұрыс атауларды таңдауға арналған ережелерді айтып 
беріңіз.

21. Типтік қауіпсіздік деген не жəне ол  неге маңызды болып саналады?
22. double типін int типіне түрлендіруде неге қате кетуі мүмкін?
23. Типтерді қауіпті жəне қауіпсіз түрде түрлендірулерді анықтауға көмек те-

сетін ережелерді айтып беріңіз.

Терминдер

cin
айнымалы 
анықтау  
аты  
декременттеу
жариялау

инициалдау 
инкременттеу 
конкатенация
мəні 
меншіктеу
объект

оператор
операция
тарылу
тип
типтік қауіпсіздік 
түрлендіру           

Жаттығулар
1. «Мынаны орындап көріңіз» бөлімінен бұрын істемеген тапсырмала-

рыңыз ды орын дап шығыңыз.
2. С++ тілінде мильді километрге айналдыратын программа жазыңыз. 

Мильдің мəнін енгізу үшін программаңыздың шақыру жолы қолданушыға 
түсінікті болуы тиіс.

3. Ешқандай əрекет орындамай, тек айнымалылардың қолдануға бола-
тын жəне болмайтын аттарын (мысалы, int double=0;) хабарлайтын 
программа жазыңыз  да, оны орындау кезінде компилятордың берген 
мəліметтерін  қарап шығыңыз.

4. Қолданушыға екі бүтін сан енгізуді ұсынатын программа құрыңыз. 
Олардың мəндерін int типіндегі val1 жəне val2 атты айнымалыларға 
жазыңыз. Солардың үлкенін мен кішісін анықтап, сонымен қатар  осы 
мəндердің қосындысын, айырмасын, көбейтіндісін жəне бөліндісін таба-
тын программа жазыңыз.

5. Жоғарыдағы программаны қолданушы жылжымалы нүктелі сандар 
енгізіп, оларды double типті айнымалыда сақтайтын етіп өзгертіңіз. Осы 
екі программа жұмыстарының нəтижесін бірнеше нұсқадағы сандарды 
енгізе отырып салыстырыңыз. Нəтижелер бірдей ме? Бірдей болуы тиіс 
пе? Қандай айырмашылықтары бар?

6. Қолданушыға үш бүтін сан енгізуді ұсынатын, сонан соң соларды үтірмен 
бөле отырып, өсу реті бойынша реттеп экранға шығаратын программа 
құрыңыз. Мысалы, егер қолданушы 10 4 6 сандарын енгізсе, онда про-
грамма экранға 4 6 10 деген сандарды шығаруы керек. Егер мұндағы екі 
сан бірдей болатын болса, онда оларды қатарластыра реттеп орналастыру 
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қажет. Мысалы, егер қолданушы 4 5 4 деген сандар енгізсе, онда програм-
ма экранға 4 4 5 сандарын шығаруы керек.

7. Алдыңғы жаттығуды үш сөз тіркестерінің мəндері үшін орындаңыз. Егер 
қолданушы “Steinbick”, “Hemingway”, “Fitzgerald” деген сөздерді 
енгізсе, программа экранға “Fitzgerald”, “Hemingway”, “Steinbick” 
сөздерін шығаруы тиіс.

8. Бүтін санның тақ немесе жұп екендігін тексеретін программа жазыңыз. 
Əдеттегідей, нəтиженің толық жəне түсінікті болатынына көз жеткізіңіз. 
Басқаша айтқанда, жай ғана «иə» немесе «жоқ» деген сөздерді шығарумен 
шектелмеңіз. Экранға шығарылатын жауаптың толық түрде болғаны 
дұрыс. Мысалы, «4 саны жұп болып табылады». Ескерту: 3.4-бөліміндегі 
қалдықты есептеу операторын қараңыз.

9. Программаға енгізілген «нөл», «екі», т.с.с. сөздерді 0, 2, т.с.с. цифрларға 
түрлендіріп жазыңыз. Қолданушы санды сөз түрінде енгізсе, программа 
оны экранға соған сəйкес цифр түрінде шығаруы тиіс. Осы программа-
ны 0, 1, 2, 3, 4 сандары үшін орындаңыз. Егер қолданушы басқа бір сөз 
енгізсе, мысалы, «ақымақ компьютер!» онда программа «Мен мұндай 
санды білмеймін!» деп жауап беруі тиіс.

10. Екі операнд (сан) пен солармен орындалатын оператор символын 
қабылдап, экранға мынадай есептеу нəтижесін шығаратын программа 
құрыңыз. Мысалы:  

+ 100 3,14  
* 4 5  

Операция символын string типіндегі operation атты объектіге 
енгізіңіз де, if нұсқауын пайдалана отырып, қолданушының қандай 
операцияны орындағысы келіп тұрғанын анықтап алыңыз, мысалы, 
if (operation=="+"). Операндтарды double типіндегі айнымалыға 
енгізіңіз. Операцияларды +,  -, *, /, plus, minus, mul жəне  div 
тəрізді мағыналары анық аттармен енгізу керек.

11. Қолданушыға 1, 5, 10, 25, 50 центтік жəне бір долларлық монеталар 
енгізуді ұсынатын программа жазыңыз. Қолданушы əрбір монетаның 
неше центтік екенін жеке енгізуі керек. Мысалы, «сізде бір центтік қанша 
монета бар?»  Программа нəтижесі  келесі түрде болу керек.

Сізде 23 бір центтік монета бар

Сізде 17 бес центтік монета бар

Сізде 14 он центтік монета бар

Сізде 7  жиырма бес центтік монета бар

Сізде 3 елу центтік монета бар

Сіздегі барлық монеталар саны 573 центке тең болсын. 
Нəтижелерді оң жақ шетке туралап шығарыңыз. Байқап көріңіз, сіз мұны 
орындай аласыз. Программаны ары қарай былай етіп жетілдіріңіз: егер 
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қолданушыда тек бір түрлі ғана монеталар болса, онда жауапты дұрыс 
грамматикалық формада шығарыңыз. Мысалы, «Сізде 14 он центтік моне-
та бар» немесе «Сізде 1 бес центтік монета бар». Сонымен қатар нəтижені 
доллармен жəне центпен де шығару жолын қарастырыңыз, мысалы, 573 
цент емес, 5,73 доллар. 

Соңғы сөз

Типтік қауіпсіздіктің маңыздылығын төмендетпеу керек. Тип ұғымы дұрыс 
програм малар құру үшін өте керекті түсінік болып табылады, көптеген тиімді 
програм малар құру тəсілдері типтерді құру жəне пайдалану негізінде жасалады 
(6- жəне 9-тарауларды, II-IV-бөлімдерді қ.).

8–1084
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Есептеулер

«Егер нəтиженің дəл болуы талап етілмесе, 
мен оны қажетінше жылдам есептей аламын.»

– Джеральд Вайнберг (Gerald M. Weinberg)

Бұл тарауда есептеулер жүргізудің негіздері баяндалады. Атап айтқанда, 

мəндерді операндтардың көмегімен қалайша есеп теуге болатындығын 

(өрнектер), баламалы əрекет терді қалай таңдау (таңдау операциялары) 

жəне есептеулерді қалай қайталау (итерация) керектігін түсіндіреміз. 

Сонымен қатар біз есептеудің нақты бір үзіндісіне (функцияға)  қалай ат 

меншіктеуге болатынын көрсетеміз. Тараудың негізгі мақ саты – дұрыс əрі 

жақсы ұйымдастырылған программаларды құруға негіз болатын əдістердің 

көмегімен есептеулерді сипаттау. Сіздерге барынша шынайы есептеулер 

жүргізуді үйрету үшін біз мəндер тізбектерін сақтауға арналған vector 

типін енгіземіз. 

95
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4.1 Есептеулер

Барлық программалар қандай да бір есептеулерді орындайды деген көзқарас 
бар; басқаша айтқанда, олар кірісінде белгілі бір мəліметтерді қабылдайды жəне 
қандай да бір нəтижелерді береді. Сонымен қатар программалар орындалатын 
құрылғының өзі компьютер (ағылш. compute – есептеу сөзінен – Аудармашыдан) 
деп аталады. Біз енгізу мен шығарудың кең мағынасын қарастыратын кезде бұл 
көзқарас дұрыс əрі негізді болады:

Кіріс ақпарат пернетақтадан, тышқаннан, сенсорлық экраннан, файлдардан, 
басқа да енгізу құрылғыларынан жəне программаның басқа бөліктерінен келіп 
түсуі мүмкін. «Басқа енгізу құрылғыларының» тобына барынша қызықты мəлімет 
көздері жатады: музыкалық пернелік пульттер, бейне жазу құрылғылары, темпе-
ратураны қадағалау құралдары, цифрлық бейнекамера сенсорлары жəне т.с.с. Бұл 
құрылғылар шексіз алуан түрлі болып келеді.

Кіріс ақпаратты өңдеу үшін, əдетте, программалар мəліметтер құрылымдары 
(data structures) немесе олардың қалыптары немесе қалып-күйлері (states) деп 
аталатын арнайы мəліметтерді пайдаланады. Мысалы, күнтізбені көрсететін, 
яғни имитациялайтын программа құрамында əртүрлі мемлекеттердегі мерекелік 
күндердің жəне сіздің іскерлік кездесулеріңіздің тізімдері болуы мүмкін. Бұл 
мəліметтердің бір бөлігі басынан-ақ программаның бөлшегі болып табыла-

4.1 Есептеулер

4.2 Есептеулердің мақсаттары 

жəне құралдары

4.3 Өрнектер

4.3.1 Константалық өрнектер

4.3.2 Операторлар

4.3.3 Түрлендірулер

4.4 Нұсқаулар

4.4.1 Таңдау нұсқаулары

4.4.2 Итерация

4.5 Функциялар

4.5.1 Функциялар не үшін қажет?

4.5.2 Функцияларды жариялау

4.6 Вектор

4.6.1 Вектор өлшемін арттыру

4.6.2 Сандық мысал

4.6.3 Мəтіндік мысал

4.7 Тілдің қасиеттері
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ды, тағы бір бөлігі программа мəліметтерді оқып, олардан пайдалы ақпаратты 
бөліп алғанда туындайды. Мысалы, сіз күнтізбені имитациялайтын программаға 
іскерлік кездесу леріңізді енгізу барысында, бұл программа осы кездесулердің 
тізімін жасай алады. Бұл жағдайда негізгі кіріс ақпарат ретінде кездесудің айы 
мен күніне сұраныстар жасау (мүмкін, тышқанды шерту арқылы) жəне іскерлік 
кездесу лер туралы мəліметтерді енгізу (мүмкін, пернетақтаның көмегімен) алы-
нады. Бұл программа үшін шығару құрылғысы экран болады, оған күнтізбе жəне 
белгіленген кездесулер туралы мəліметтер шығарылады, сонымен қатар батырма-
лар мен енгізуге шақыру жолдарын программа экранға өздігінен шығара алады.   

Кіріс ақпарат əртүрлі дерек көздерінен келіп түсуі мүмкін. Дəл осылай, 
нəтижелер əртүрлі құрылғыларға: экранға, басқа программаларға немесе прог-
рамманың басқа бөліктеріне шығарылуы мүмкін. Шығару құрылғы ларына, соны-
мен қатар желілік интерфейстер, музыкалық синтезаторлар, электрлік моторлар, 
энергия генераторлары, жылытқыштар жəне т.б. жатады.

Программалаушылардың көзқарастары бойынша барынша маңызды əрі 
қызықты енгізу/шығару (I/O – Input/Output) категориялары «басқа програм ма-
ға/прог раммадан» жəне «программаның басқа бөліктеріне/бөліктерінен» болып 
табылады. Осы кітаптың басым бөлігі соңғы категорияға арналған: програм-
маны қалайша өзара əрекеттесетін бөліктер түрінде бейнелеуге болады жəне 
мəліметтерге өзара қолжетімділік пен ақпарат алмасу қалай қамтамасыз етіледі. 
Бұл программалаудың негізгі мəселелері. Оларды графикалық түрде бейнелейік:

I/O аббревиатурасы «енгізу/шығару» дегенді білдіреді. Берілген жағдайда 
программаның бір бөлігінің шығыс (шығу) ақпараты келесі бөлікке кіріс (кіру) 
ақпарат болады. Бұл «программа бөліктері» негізгі жадыда, мəліметтерді 
сақтаудың тұрақты құрылғысында (мысалы, дискіде) сақталған немесе желілік 
байланыстар арқылы жіберілетін мəліметтерді пайдалана алады. Біз «про грамма 
бөліктері» деген тіркесті қабылданған аргументтер негізінде нəтижені есептейтін 
функция (мысалы, жылжымалы нүктелі санның квадрат түбірін шығаратын), 
физикалық объектілермен əртүрлі əрекеттер орындай тын функция (мысалы, 
экранда сызық сызатын) немесе програм мадағы қандай да бір кестені өзгертетін 
(мысалы, тұтынушылар кестесіне аты-жөнді енгізетін) функция тəрізді түйіндерді 
белгілеу үшін қолданамыз. 

Біз «енгізу» немесе «шығару» деген кезде, əдетте қандай да бір ақпараттың ком-
пьютерге енгізілетіні немесе одан шығарылатыны туралы айтамыз, бірақ сіз алда 
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бұл терминдерді программаның басқа бөлігіне берілген немесе одан қабылданған 
ақпарат үшін де қолдануға болатынын көресіз. Көбінесе, программаның бөлігіне 
кірістірілетін ақпаратты аргумент, ал программа бөлігінен келіп түсетін ақпаратты 
нəтиже деп атаймыз. 

Есептеу деп біз нақты нəтижелерді туындататын жəне белгілі бір кіріс 
мəліметтерге негізделген қандай да бір əрекетті атаймыз, мысалы, 7-ге тең 
аргументтің (кіріс) негізінде, квадрат түбірді (4.5-бөлімді қара) табу есебінің 
(функция) көмегімен 49-ға тең нəтижені шығару. Қызықты дерек ретінде, 1950- 
жылдарға дейін АҚШ-та есептеулерді орындайтын адамды, мысалы, бухгалтер, 
навигатор, физиктерді компьютер (есептеуіш – Аудармашыдан) деп атағанын еске 
саламыз. Қазіргі кезде біз көптеген есептеулерді компьютер лерге (машиналарға) 
тапсырдық, олардың ішіндегі ең қарапайым дары калькуляторлар болып табылады.

4.2 Есептеулердің мақсаттары жəне құралдары

Программалаушылар ретінде біздің мақсатымыз – есептеулерді сипат тау, ол си-
паттау келесідей:

• дұрыс;

• қарапайым;

• тиімді 

түрлерде орындалуы керек.
Сізден осы мақсаттардың берілу ретін есте сақтауды өтінеміз: егер сіздің 

программаңыз қате нəтижелер берсе, оның қалай жұмыс істейтіні маңызды бол-
майды. Дəл осылай, дұрыс əрі тиімді программа аса күрделі болуы мүмкін, сол 
себепті одан бас тартуға немес жаңа нұсқа түрінде қайта жазуға тура келеді. Пай-
далы программалар жаңа талаптарды, жаңа аппараттық құрылғыларды жəне т.б. 
есепке алу үшін өзгерістерге ашық болу керектігін ұмытпаңыз. Ол үшін програм-
ма – жəне оның кез келген бөлігі – барынша қарапайым болуы керек. Мысалы, 
сіз өзіңіздің жергілікті мектебіңізде балаларды арифметика негіздеріне үйретуге 
арналған мінсіз программа жаздыңыз, бірақ оның ішкі құрылымы тым күрделі 
делік. Сіз балалармен қай тілде сөйлеспекшісіз? Ағылшын тілінде ме?  Ағылшын 
жəне испан тілінде ме? Ал сіздің программаңызды Финляндияда пайдаланғанын 
қалайсыз ба? Ал Кувейтте ше? Балалармен тіл табысу үшін қолданылатын табиғи 
тілді қалай өзгертуге болады? Егер программаның құрылымы тым күрделі бол-
са, онда логикалық тұрғыдан оңай болатын (бірақ практика жүзінде əрдайым 
күрделі) қолданушылармен қарым-қатынас құруға арналған табиғи тілді өзгерту 
операциясы алынбас қамалға айналады. 

Программалардың дұрыс, қарапайым жəне тиімді болуын қадағалау ісі біз 
басқа адамдар үшін программалар жазуды бастап, жұмысымыздың сапасы үшін 
жауапкершілікті сезінген кезден жүктеледі; басқаша айтқанда, біз кəсіпқой маман 
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болуға бел буғаннан кейін жақсы программалар жазуға тиістіміз. Практикалық 
тұрғыдан, бұл программа жұмыс істеген кезге дейін оны нұсқаулармен толтырып 
тастауға болмайтынын білдіреді; біз программаның нақты құрылымын жасауымыз 
қажет. Бұл парадоксалды жай, бірақ кодтың құрылымы мен «сапасын» қадағалау 
көп жағдайда жұмысқа қабілетті программаларды құрудың ең жылдам тəсілі бо-
лады. Егер программалау сапалы орындалған болса, онда программаның жақсы 
құры лымы ең жағымсыз жұмыс түріне – жөндеп түзетуге – жұмсалатын уақытты 
азайтуға мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, құру кезеңінде ойластырылған 
программаның жақсы құрылымы жасалған қателіктер санын кемітіп, осындай 
қателіктерді іздеу мен түзетуге жұмсалатын уақыт көлемін азайта алады. 

Программаны ұйымдастырудағы – жəне программа бойынша жұмыс істеу ба-
рысында туындайтын ойларымызды ұйымдастырудағы – біздің негізгі мақсатымыз 
есептеулердің үлкен көлемін көптеген шағын үзінділерге бөліп қарастыру болып 
табылады. Бұл əдістің екі негізгі нұсқасы бар:

• Абстракция: Бұл əдіс программамен жұмыс жасау үшін қажет болмай-
тын егжей-тегжейлі мəліметтерді (жүзеге асыру мəліметтерін) ың ғай лы 
əрі əмбебап интерфейспен бүркемелеуді (жасыруды) көздейді. Мыса-
лы, телефон кітапшасының сұрыптау ережелерін зерттеудің орнына 
(сұрыптау əдістері туралы талай кітап жазылған), жай ғана C++ тілінің 
стандартты кітапханасынан сұрыптау алго ритмін шақыруымызға болады. 
Бізге сұрыптау үшін қажеті – тек бұл алгоритмнің қалай шақырылатынын 
білу, сондықтан біз sort(b, e) нұсқауын жаза аламыз, мұндағы, b 
жə не e – сəйкесінше, телефон кітапшасының басы жəне соңы. Тағы 
бір мысал компьютердің жадын пайдалануға байланысты орындала-
ды. Компью тер  жадын тікелей пайдалану айтарлықтай күрделі болуы 
мүмкін, сондықтан, көп жағдайда жады аймақтарына типі мен атауы 
бар айны малылар (3.2-бөлімді қ.), стандартты кітапхананың vector 
класы на жататын объектілері (4.6-бөлімді, 17-19 тарауларды қ.),  map 
кла сы ның объектілері (21-тарау ды қ.) жəне т.с.с. арқылы хабарласады.

• «Бөлшекте жəне биле»: Бұл тəсіл көлемді есепті бірнеше шағын есептер-
ге бөлуді көздейді. Мысалы, егер сөздік құру қажет болса, онда жұмысты 
үш бөлікке бөлуге болады: мəліметтерді оқу, сұрыптау жəне шығару. 
Əрбір жаңа есеп бастапқысынан едəуір шағын көлемді болып келеді.

Осының қандай көмегі болуы мүмкін? Басқасын айтпағанда, бөліктерден құралған 
программаның көлемі барлық үзінділері бір-бірімен барынша үйлескен програм-
мамен салыстырғанда біршама үлкен болады. Себебі біздің көлемді есептерді 
орындау қабілетіміз нашар. Əдетте, дəл программалаудағы тəрізді, өмірде де, – біз 
оларды кішірек бөліктерге бөлеміз, осыдан кейін алынған бөліктерді бұрынғыдан 
кіші бөліктерге бөлеміз, осы əрекетті қарапайым түсінуге жəне шешуге оңай бо-
латын есеп алынғанша орындаймыз. Программалауға қайта орала келе, 1000 жол-
дан тұратын программаның 100 жолдан тұратын программаға қарағанда қателері 
əлдеқайда көп болатыны түсінікті, сондықтан көлемді программаны мөлшерлері 
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100 жолдан аспайтын бөліктерге бөлген жөн. Осыдан үлкен, айталық, ұзындығы 
10 млн. жолдан асатын программалар үшін абстракция мен «бөлшекте жəне биле» 
əдісін қолдану ұсыныс емес, қатаң талап болар. Көлемді, тұтас программалар-
ды жазуға жəне олардың жұмысын сүйе мел деуге біздің мүмкіншілігіміз жоқ. 
Кітаптың қалған бөлігін, кішірек топ тар ға бөлінуі тиісті есептер мысалдарының 
жəне осы мақсатта қолданылатын əдістер мен тəсілдердің ұзақ қатары ретінде 
қарастыруға болады.

Программаларды бөліктерге бөлу процесін қарастырған кезде, біз осы 
бөліктерді ажыратуға жəне олардың арасындағы өзара əрекеттесуді қамтамасыз 
етуге қандай құралдар көмектесетінін əрқашан ескереміз. Идея ларды өрнектеуге 
арналған пайдалы құралдары бар кітапхана программаның əртүрлі бөліктерінің 
арасында функционалдық қасиеттерді үлестіруге айтарлықтай əсер етуі мүмкін. 
Біз программаны бөліктерге қалай бөлген жөн болатыны туралы қиялданып қана 
отыра алмаймыз; біздің қарамағымызда қандай кітапханалар барын жəне олар-
ды қалай пайдалануға болатынын ескеруіміз қажет. Сіз əзірше жолдың басында-
сыз, бірақ көп кешікпей, C++ тілінің стандартты кітапханасы тəрізді қолданыста 
бар кітапханаларды пайдалану тек программалау кезеңінде ғана емес, тестілеу 
жəне құжаттау кезеңдерінде де талай күш-жігерді үнемдеуге мүмкіндік беретінін 
байқай аласыз. Мысалы, енгізу/шығару ағымдары біздің аппараттық енгізу/
шығару порттарының құрылымын тереңдеп меңгеру қажеттігінен арылтады. Бұл 
– программаны абстракцияның көмегімен бөліктерге бөлудің алғашқы мысалы. 
Келесі тарауларда біз жаңа мысалдар келтіретін боламыз.

Біз программаның құрылымы мен ұйымдастырылу ерекшеліктеріне қанша-
лықты көңіл бөлетінімізге назар аударыңыз: сіз жай ғана нұсқаулар жиынын 
тізіп жазу арқылы жақсы программа жаза алмайсыз. Біз неге бұл туралы қазір 
сөз қозғадық? Қазіргі оқу кезеңінде сіз (немесе, тым болма ғанда, оқырмандардың 
басым бөлігі) программаның не екенін толық түсінбейсіз жəне тек бірнеше ай-
дан кейін басқа адамдардың өмірі немесе əл-ауқаты тəуелді болатындай програм-
ма жазуға дайын боласыз. Біз сізге оқуыңызды дұрыс жоспарлауға көмектесу 
мақсатында осы туралы сөз қозғадық. Осы кітаптың қалған бөлігінде берілген 
жоспарға ұқсас, – програм малық жабдықтаманы құрудың қолдануға айқын пайда-
сы болатын тақырыптарын бөліп алып, едəуір «нəзік» бөліктерін назарсыз қалдыра 
отырып, программалау бойынша курстың жобалы жоспарын құруды қалауыңыз 
мүмкін. Алайда, жақсы жүйе программалаушылары мен жобалаушылары жақсы 
программалық жабдықтама негізінде құрылымының мəселелері жататынын жəне 
оларды ескермеуден көптеген қиындықтар туындайтынын біледі (жəне бұл білім, 
басым жағдайда, ауыр еңбекпен келеді). Программа құрылымының жақсы болу-
ын қамтамасыз етпеу арқылы, сіз, əсірелеп айтқанда, оны балшықтан жасайсыз. 
Осылай істеуге болады, бірақ мұндай жолмен бес қабатты үй тұрғыза алмайсыз 
(балшық мұны көтере алмайды). Егер уақытша тұрақ емес, көрнекті ғимарат 
тұрғызуды қаласаңыз, құрылымға жəне кодтың дұрыс ұйымдастырылуына көңіл 
бөлу керек, сонда ғана мұндай мəселелерге, көптеген қателер жіберіп алып, 
кейіннен  қайтып оралуға тура келмейді.  
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4.3 Өрнектер

Программаларды негізгі құру конструкциясы өрнектер болып табылады. Өрнек 
операндтардың белгілі бір санын қолдана отырып, қандай да бір мəнді есептейді. 
Қарапайым өрнек кəдімгі литералдық константа болады, мысалы, 10, 'a', 3.14 
немесе "Norah".

Айнымалылардың атаулары да өрнектер болып табылады. Айнымалы – бұл 
атауы бар объект. Мысал қарастырайық:

// ауданды есептеу:
int length = 20;  // литералдық бүтін мəн
                   // (айнымалыны инициалдау үшін қолданылады)
int width = 40;
int area = length*width;  // көбейту

Бұл жерде 20 жəне 40 литералдары фигураның ұзындығы мен еніне сəйкес 
келетін айнымалыларды инициалдау үшін қолданылады. Осыдан кейін ұзындық 
пен ені өзара көбейтіледі; басқаша айтқанда, біз length жəне width мəндерін 
көбейтеміз. Мұндағы «length мəні» түсінігі «length атты объектіде сақталатын 
мəн» өрнегінің қысқартылған түрі болып табылады. Тағы бір мысал қарастырайық:

length = 99;   // length айнымалысына 99 мəнін меншіктейміз

Мұндағы меншіктеу операторының сол жақ операндын белгілейтін length 

сөзі «length атты объект» дегенді білдіреді, сондықтан бұл өрнек «99 санын 
length атты объектіге жазу» деп оқылады. Меншіктеу операторының немесе 
инициалдаудың сол жақ бөлігінде орналасқан length атауын (ол «length айны-
малысы үшін lvalue» деп аталады) осы операторлардың оң жақ бөлігіндегі атаудан 
(бұл жағдайда ол «length айнымалысы үшін rvalue»,  «length атты объектінің 
мəні» немесе жай ғана «length мəні» деп аталады) ажырата білу керек. Осы се-
бептен айнымалыны атаумен белгіленген ұяшық түрінде бейнелеген ыңғайлы:

Басқаша айтқанда, length – бұл 99 мəнін қабылдайтын int типті объектінің ата-
уы. Кейде (lvalue ретінде) length атауы ұяшыққа (объектіге), ал басқа кездері 
(rvalue ретінде) осы ұяшықта сақталған мəнге қатысты болады. 

 Өрнектерді + жəне * тəрізді операторлардың көмегімен қиыстыру арқылы 
біз, төменде көрсетілгендей, айтарлықтай күрделі өрнектер құра аламыз. Қажет 
болған жағдайда, өрнекті топтастыру үшін жақшаларды қолдануға болады: 

int perimeter = (length + width) * 2;   // қосу жəне көбейту
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Жақшаларсыз бұл өрнекті келесі түрде жазуға тура келетін еді:

int perimeter = length*2+width*2;

бұл тым қолайсыз əрі қателер туындауына себепкер болады:

int perimeter = length+width*2; // width*2 мен length қосу

Соңғы қате логикалық болып келеді жəне компилятор оны анықтай алмайды. 
Компилятор тек дұрыс өрнек арқылы инициалданған perimeter атты айнымалы-
ны көреді. Егер өрнектің нəтижесі мағынасыз болса, бұл сіздің қиындықтарыңыз 
(кінəңіз). Сіз периметрдің математикалық анықтамасын білесіз, ал компилятор 
білмейді. 

Программаларда операторлардың орындалу ретін анықтайтын əдеттегі 
математикалық ережелер қолданылады, сондықтан length+width*2 өрнегі 
length+(width*2) өрнегін білдіреді. Дəл осылайша, a*b+c/d өрнегі a*(b+c)/d 
емес, (a*b)+(c/d) мағынасын береді. Операторлардың басым дылық кестесі 
А.5-бөлімінде берілген. 

Жақшаларды қолданудың бірінші ережесіне сəйкес «Егер күмəндансаң, 
жақшаларды пайдалан». Осылай болғанмен де, программалаушыда a*b+c/d 
өрнегінің мəніне байланысты күмəн туындамау үшін, ол өрнектерді дұрыс 
қалыптастырып үйренуі тиіс. Операторлардың тым кең түрде қолданылуы, мыса-
лы, (a*b)+(c/d) программаның оқылу сапасын төмендетеді.

Неге біз оқылу сапасына назар аударамыз? Себебі сіздің кодыңызды тек сіз 
емес, сонымен қатар мүмкін, басқа да программалаушылар оқиды, ал шатасқан 
код оқу жылдамдығын тежеп, оны талдауға кедергі келтіреді. Ебедейсіз код-
ты оқумен қатар, түзету де қиынға соғады. Нашар жазылған код, көп жағдайда, 
логикалық қателерді жасырады. Кодты оқуға қаншалықты зор ынта қажет болса, 
өзіңізді де, өзгелерді де оның дұрыстығына сендіру соншалықты қиын болады. 
Төмендегідей аса күрделі өрнектерді жазбаңыз:

a*b+c/d*(e-f/g)/h+7 // тым күрделі

жəне əрқашан мағыналы сөздерді пайдалануға тырысыңыз.

4.3.1 Константалық өрнектер
Программаларда, əдетте, көптеген константалар қолданылады. Мысалы, 
геометриялық есептеулерге арналған программада «пи» саны, ал дюймдерді 
сантиметрлерге аударып есептеу программасында 2.54 көбейткіші қолда нылуы 
мүмкін. Бұл константаларға мағыналы атаулар (мысалы, 3.14159 емес, pi атау-
ын) тағайындаған жөн болары анық. Дəл осылай, константалар кездейсоқ түрде 
өзгермеуі тиіс. Осы себептен C++ тілінде символдық конс тан та, яғни инициалдау-
дан кейін жаңа мəн меншіктеуге болмайтын атаулы объект түсінігі қарастырылған. 
Мысал қарастырайық:
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const double pi = 3.14159;
pi = 7;      // қате: константаға мəн меншіктеу
int v = 2*pi*r;   // Дұрыс: біз pi айнымалысын өзгертпей,
                  // жай ғана қолданамыз

Осындай константалар программалардың оқылуын жақсарту үшін өте пайдалы. 
Код фрагментін көріп, сіз, əрине, 3.14159 константасы «пи» санының жуықтауы 
екенін түсінесіз, бірақ 299792458 саны туралы не айтасыз? Оның үстіне, егер 
сізден программаны «пи» саны 12 ондық санға дейінгі дəлдікпен жазылатындай 
етіп өзгертуді өтінсе, онда, мүмкін, сіз программада 3.14 санын іздейтін болар-
сыз, бірақ əлдекім «пи» санын 22/7 бөлшегімен жуықтатуға шешім қабылдаса, 
сіздің бұл константаны табуыңыздың ықтималдығы төмен. pi константасының 
анықтамасын қажетті таңбалар санын көрсету арқылы өзгерту əлдеқайда жақсы 
болады:

const double pi = 3.14159265359;

Олай болса, программаларда литералдарды қолданбаған жөн (0 жəне 1 тəрізді ба-
рынша айқындарын айтпағанда). Олардың орнына мағыналы атаулары бар кон-
станталарды пайдаланған жөн. Программадағы айқындалмаған литералдарды 
(константалар анықтамасының шеңберінен тыс) мысқылды түрде «сиқырлы» деп 
атайды. 

Кейбір жерлерде, мысалы, case операторының белгілерінде (4.4.1.3-бөлімін 
қ.), C++ тілі константалық өрнектерді, яғни бүтін сандық мəні бар жəне тек кон-
станталардан тұратын өрнектерді пайдалануды талап етеді. Мысал қарастырайық:

const int max = 17; // литерал константалық өрнек 
                    // болып табылады
int val = 19;

max+2   // константалық өрнек (константа қосу литерал) 
val+2   // константалық емес өрнек: айнымалы қолданылған

Айта кететін жай, 299792458 саны – Əлемнің əмбебап константа ларының бірі, 
ол секундтағы метрлер санымен өлшенген вакуумдағы жарық жылдамдығын 
білдіреді. Егер сіз оны бірден түсінбеген болсаңыз, онда мүмкін, программадағы 
басқа константаларды тануда қиындықтарға тап боларсыз. «Сиқырлы» константа-
лардан аулақ болыңыз!

4.3.2 Операторлар
Біз осы уақытқа дейін тек қарапайым операторларды қолданған бола тынбыз. 
Алайда, жақын арада, күрделірек операцияларды өрнектеу үшін бізге едəуір кең 
мүмкіндіктер қажет болады. Операторлардың басым бөлігі үйрен шікті болып та-
былады, сондықтан олардың түпкілікті талдауын келер кезеңге қалдырамыз. Ба-
рынша кең таралған операторлар тізімін көрсетейік: 
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Атауы Түсініктеме

f(а) функцияны шақыру а айнымалысын f функциясының аргу-
менті ретінде беру

++lval префикстік инкремент бірге арттыру жəне қолдану
--lval префикстік декремент бірге кеміту жəне қолдану
!а емес (терістеу) нəтижесі – bool типті айнымалы
-а унарлы азайту
a*b көбейту
a/b бөлу
a%b қалдық табу тек бүтін сандық типтер үшін
a+b қосу
a-b азайту
out<<b b айнымалысын out ағы-

мына жазу
мұндағы out – шығару ағымы

in>>b b айнымалысын in ағы-
мынан оқу

мұндағы in – енгізу ағымы

a<b кіші нəтижесі – bool типті айнымалы
a<=b кіші немесе тең нəтижесі – bool типті айнымалы
a>b үлкен нəтижесі – bool типті айнымалы
a>=b үлкен немесе тең нəтижесі – bool типті айнымалы
a==b тең = операторымен шатастырмаңыз
a!=b тең емес нəтижесі – bool типті айнымалы
a&&b логикалық ЖƏНЕ нəтижесі – bool типті айнымалы
a||b логикалық НЕМЕСЕ нəтижесі – bool типті айнымалы
lval=a меншіктеу == операторымен шатастырмаңыз
lval*=a құрамалы меншіктеу lval=lval*a; сонымен қатар /, %, +, 

– операторларымен бірге де қолданылады

Оператор операндын өзгертетін өрнектерде біз lval («меншіктеу операторының 
сол жағында орналасқан мəн» сөз орамынан қысқартылған) атауын пайдаландық.  
Операторлардың толық тізімі A.5-бөлімінде берілген. 

Логикалық && (ЖƏНЕ), || (НЕМЕСЕ), ! (ТЕРІСТЕУ) операторларының 
қолданылу мысалдары 5.5.1-, 7.7-, 7.8.2- жəне 10.4-бөлімдерінде көрсетілген.

Көңіл аударыңыз, a<b<c өрнегі (a<b)<c мағынасын білдіреді, ал a<b 
өрнегінің мəні bool типіне ие болады, яғни ол true немесе false болуы тиіс. 
Сонымен, a<b<c өрнегі true<c немесе false<c теңсіздігінің орында луына пара-
пар. Атап айтқанда, көп адамның ойлайтынындай (дұрыс емес) a<b<c өрнегі 
«b айнымалысының мəні a жəне c мəндерінің аралы ғында жатыр ма?» дегенді 
білдірмейді. Осылайша, a<b<c өрнегі, негізінде, пайдасыз болып табылады. 
Мұндай өрнектерді қос салыстыру операция сымен бірге қолданбаңыз жəне олар-
ды өзгелердің программа ларынан көрсеңіз, абай болыңыз, бұл қате болуы əбден 
ықтимал. 
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Инкременттеуді кемінде үш тəсілмен өрнектеуге болады:

++a
a+=1
a=a+1

Тəсілдердің қайсысын қолданған жөн? Неліктен? Біздің ойымызша, олардың 
ішіндегі барынша сəттісі біріншісі, яғни ++a болады, себебі ол басқа тəсілдерге 
қарағанда, инкременттеу мағынасын дəлірек ашады. Ол біздің не істемек 
болғанымызды көрсетеді (а айнымалысының мəніне бірді қосу жəне нəтижені 
а айнымалысына жазу). Жалпы жағдайда, əрқашан да сіздің идеяңызды дəлірек 
өрнектейтін жазу тəсілін таңдаған жөн. Осының арқасында сіздің программаңыздың 
дəлдігі жоғарылайды, ал оны оқыған адам жылдамырақ түсінеді. Егер a=a+1 деп 
жазсақ, онда оқырман біздің а айнымалысының мəнін расымен бірге арттырғымыз 
келгеніне күмəндануы мүмкін. Мүмкін, біз қателесіп, a=b+1, a=a+2 немесе тіпті, 
a=a-1 өрнектерінің орнына осы өрнекті жазған болармыз; ал егер программа 
ішінде ++a  операторы қолданылатын болса, күмəн тудыратын мəселе азаяды. Бұл 
аргумент программаның тиімділігіне емес, оның оқылу жеңілдігі мен туралығына 
қатысты екеніне назар аударуыңызды сұраймыз. Көптеген оқырмандардың 
көзқарастарына қайшы, егер а айнымалысы кірістірілген типке тиісті болса, онда 
қазіргі кездегі компиляторлар a=a+1 жəне ++a өрнектері үшін, əдетте, бірдей код-
тарды генерациялайды. Дəл осылай, біз  a=a*scale өрнегінің орнына a*=scale 
өрнегін қолдануды жөн санаймыз.

4.3.3 Түрлендірулер
Өрнектерде типтерді «араластыруға» болады. Мысалы, 2.5/2 өрнегі  double 
типіндегі айнымалыны int типті айнымалыға бөлуді білдіреді. Бұл не деген 
сөз? Қандай бөлу орындалады: бүтін сандарды ма немесе жылжымалы нүктелі 
сандарды ма? Бүтін сандық бөлу қалдықты ескермейді, мысалы, 5/2 амалының 
мəні 2 болады. Жылжымалы нүктелі сандарды бөлу нəтижесіндегі қалдықтың 
сақталатынымен ерекшеленеді, мысалы, 5.0/2.0 амалының мəні 2.5-ке тең. 
Олай болса, «2.5/2 өрнегінде қандай сандар бөлінеді: бүтін бе əлде жылжыма-
лы нүктелі сандар ма?» сұрағының: «Əрине, жылжымалы нүктелі сандар; кері 
жағдайда біз ақпаратты жоғалтып алатын едік» деген жауабы анық Біз 1 емес, 
1.25 деген жауап алғымыз келеді, біз дəл осы 1.25 жауа бын аламыз. Ереже (біз 
қарастырылған типтер үшін) бойынша: егер оператордың құрамында double 
типті операнд бар болса, онда жылжымалы нүктелі сандардың арифметикасы 
қолданылады жəне нəтиженің типі double болады; кері жағдайда бүтін сандық 
арифметика қолданылады да, нəтиже int типіне ие болады. Мысал қарастырайық:

5/2 мəні 2 болады (2.5 болмайды)
2.5/2 мəні 2.5/double(2), яғни 1.25 болады
'a'+1 өрнегі int('a')+1 мағынасын береді
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Басқаша айтқанда, қажет болған жағдайда компилятор int типіндегі операнд-
ты double типті операндқа, ал char типті операндты int типіндегі операндқа 
түрлендіреді («жылжытады»). Нəтижені есептегеннен кейін компилятор оны ини-
циалдау кезінде немесе меншіктеу операторының оң жақ бөлігінде қолдану үшін 
қайтадан түрлендіруі мүмкін. Мысалы: 

double d = 2.5; 
int i = 2;

double d2 = d/i;    // d2 == 1.25 
int i2 = d/i;       // i2 == 1 

d2 = d/i;           // d2 == 1.25
i2 = d/i;           // i2 == 1

Абай болыңыз: егер өрнектің құрамында жылжымалы нүктелі сандар бар бол-
са, онда біз бүтін сандық бөлудің ережелерін еске алмаймыз. Цельсий бойын-
ша берілген температураны Фаренгейт бойынша температураға түрлендіруге 
арналған қарапайым формуланы қарастырайық: f = 9/5 * c + 32. Оны:

double dc; 
cin >> dc;
double df = 9/5*dc+32;   // абай болыңыз!

түрінде жазуға болады.
Өкінішке орай, бұл өрнектің логикаға сəйкес келетін жазбасына қара мас тан, 

ол температураның дəл түрленуін бере алмайды: 9/5 мəні біз есептегендей 1.8 
емес,  1 болады. Формула түзетілуі үшін 9 санын немесе 5 санын (немесе екі сан-
ды да) double типті константаға түрлендіру керек. Мысал:

double dc; 
cin >> dc;
double df = 9.0/5*dc+32;   // жақсы

4.4 Нұсқаулар

Өрнек 4.3-бөлімде көрсетілгендерге ұқсас операторларды қолдана отырып, опе-
ранд тардың жиыны бойынша мəнді есептейді. Егер бірнеше мəнді есептеу керек 
болса, не істемекпіз? Ал егер бір амалды бірнеше рет қайталап орындау қажет 
болса ше? Бірнеше альтернативаның (баламалы мəндердің) ішінен таңдау керек 
болса, не істеген жөн? Ал егер бізге кіріс ақпаратты оқу жəне нəтижені шығару 
қажет болса ше? Көптеген програм малау тілдеріндегі тəрізді, C++ тілінде де осын-
дай өрнектерді құруға арналған, нұсқаулар деп аталатын конструкциялар бар. 
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Осыған дейін біз нұсқаулардың екі түрін кездестіргенбіз: өрнектер жəне ха-
барлаулар. Бірінші типтегі нұсқаулар нүктелі үтірмен аяқталатын өрнектерді 
бейнелейді. Мысал:

а = b;
++b; 

Жоғарыда өрнек болып табылатын екі нұсқаудың мысалы, берілген. Мысалы, 
меншіктеу = оператор болып табылады, сондықтан a=b өрнек болады жəне оны 
аяқтау үшін нүктелі үтір қою керек a=b; нəтижесінде нұсқау құрылады. Нүктелі 
үтірдің қажеті не? Оның себебі техникалық сипатқа байланысты болады. Мысал 
қарастырайық:

а = b ++ b; // синтаксистік қате: нүктелі үтір қойылмаған

Нүктелі үтірді қоймасаңыз, компилятор бұл өрнектің мағынасын түсінбейді: ол 
a=b++; b; немесе a=b; ++b; дегенді білдіреді ме? Осыған ұқсас қиыншылықтар 
программалау тілдерінің аясымен шектелмейді. Мысалы, «Өлім болмайды 
кешірім!» сөйлемін қарастырайық. Өлім жазасына кесу керек пе, əлде кешірім жа-
сау керек пе?! Түсінбестікті жою үшін тыныс белгілері қолданылады. Осылайша, 
үтір қою арқылы біз қиындықты толығымен шешеміз: «Өлім болмайды, кешірім!» 

Нұсқаулар бірінің соңынан бірі орналасқанда, компьютер оларды жазылу 
ретімен орындайды. Мысал қарастырамыз:

int а = 7;
cout << а << '\n';

Бұл жерде жариялау мен инициалдау əрекеті шығару операторынан бұрын орын-
далады. 

Біз, жалпы, нұсқаудың нəтижесі болғанын қалаймыз. Нəтиже бермесе, əдетте, 
нұсқаулар пайдасыз болып табылады. Мысал қарастырайық:

1+2;  // қосу орындалады, бірақ қосындыны 
      // пайдалану мүмкін емес 
а*b;  // көбейту орындалады, бірақ көбейтінді 
      // қолданылмайды

Осындай нəтижесіз нұсқаулар əдетте логикалық қателер болып табылады жəне 
компиляторлар программалаушыларға осы туралы жиі хабарлама шығарады. 
Осылайша, өрнектерді бейнелейтін нұсқаулар əдетте меншіктеу, енгізу/шығару 
немесе функцияны шақыру нұсқаулары болады.

Нұсқаудың тағы бір түрі – «бос нұсқау» туралы айта кетелік. Мысал 
қарастырайық:

if (х == 5);
{ y = 3; }



108

Бұл мысал қате сияқты болып көрінеді. Бірінші қатардағы нүктелі үтір бұл жерде 
болмауы тиіс. Бірақ, өкінішке орай, C++ тілінде бұл конструкцияға рұқсат берілген. 
Ол бос нұсқау, яғни ешбір əрекет орындамайтын нұсқау деп аталады. Нүктелі 
үтірдің алдында тұрған бос конструкцияның пайдалы болатын жағдайлары си-
рек кездеседі. Берілген жағдайда компилятор қате туралы ешқандай хабарлама 
шығармайды, сондықтан сізге программаның дұрыс жұмыс істемеу себебін түсіну 
қиынға соғады. 

Бұл программа орындала бастаған кезде не болады? Компилятор х ай ны-
малысының мəні 5 санына тең болуын тексереді. Егер бұл шарт ақиқат бол-
са, онда келесі (бос) нұсқау орындалады. Осыдан кейін программа кезекті 
нұсқауды атқаруға көшеді де, y айнымалысына 3 мəнін меншіктейді. Ал егер x 
айнымалысының мəні 5 санына тең болмаса, онда компилятор бос нұсқауды орын-
дамайды (бұл ешбір əсер етпейді) жəне y айнымалысына 3 санын меншіктейді 
(егер x айнымалысының мəні 5-ке тең болмаса, сіз күткен нəтиже шықпайды). 
Басқаша айтқанда, бұл if  нұсқауы x айнымалысының мəніне тəуелсіз түрде y 
айнымалысына 3 санын меншіктейді. Мұндай жағдай программалауға жаңадан 
келгендердің жазған программаларына тəн, мұндай қателерді табу қиын. 

Келесі бөлім есептеулер ретін өзгертуге жəне нұсқаулар қатарын тізбектей 
орындаумен шектелмейтін, əлдеқайда күрделі есептеулерді өрнектеуге мүмкіндік 
беретін нұсқауларға арналған.  

4.4.1 Таңдау нұсқаулары
Дəл өмірдегідей, программаларда да біз көбінесе бірнеше нұсқаның ішінен таңдау 
жасаймыз. C++ тілінде бұл мақсатта if жəне switch нұсқаулары қолданылады.

4.4.1.1 if нұсқаулары

C++ тілінде барынша қарапайым таңдау формасы екі нұсқаның (баламаның) 
бірін таңдауға мүмкіндік беретін if нұсқауының көмегімен жүзеге асырылады. 
Мысал қарастырайық:

int main ()
{

int а = 0; 
int b = 0;
cout << "Екі бүтін сан енгізіңіз\n"; 
cin >> а >> b; 

if (a<b)  // шарт
// 1-ші альтернатива (шарт ақиқат болса таңдалады): 
cout << "max (" << а << "," << b << ") мəні " << b << "\n"; 

else
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// 2-ші альтернатива (шарт жалған болса таңдалады):
cout << "mах(" << а << "," << b << ") мəні " << а << "\n";

}

if нұсқауы екі альтернативаның (нұсқаның) арасынан таңдау жасайды. Егер 
оның шарты ақиқат болса, онда бірінші нұсқау орындалады; кері жағдайда екінші 
нұсқау орындалады. Бұл қарапайым конструкция. Ол программалау тілдерінің 
басым көпшілігінде бар. Программалау тілдеріндегі негізгі конструкциялардың 
көптеген бөлігі жастарға мектеп партасынан немесе, тіпті, балалар бақшасынан 
белгілі ұғымдардың жаңа белгіленуі болып табылады. Мысалы, балалар 
бақшасында сізге көшеден өту үшін бағдаршамда жасыл жарық жанғанын күту 
керектігі туралы: «егер жасыл жарық жанып тұрса, жолдан өтуге болады, ал егер 
қызыл жанып тұрса, онда күте тұру қажет», – деп айтылған болар. C++ тілінде 
мұны төмендегідей түрде жазуға болады:

if (traffi c_light==green) go(); 

жəне

if (traffi c_light==red) wait();

Сонымен, негізгі түсінік қарапайым болып келеді, бірақ осы қарапайым түсінікті 
тым аңғал қолдануға болады. Дұрыс жазылмаған программаны қарастырайық 
(оның қатесі тек #include директивасының болмауында емес):

// дюймдерді сантиметрлерге жəне керісінше түрлендіру 
// 'i' немесе 'с' өлшем бірліктерін (дюйм не см) білдіреді
// дюйм ағылшынша inch

int main ()
{

const double cm_per_inch = 2.54; // дюймдегі        
                                 // сантиметрлер саны
double length = 1;    // дюймдермен немесе 
                 // сантиметрлермен берілген ұзындық
char unit = 0;
cout << "Ұзындықты (с немесе i) өлшем бірліктерімен \\ 
         бірге енгізіңіз:\n"; 
cin >> length >> unit; 

if (unit == 'i')
cout << length << "in ==" << cm_per_inch*length 
     << "cm\n"; 

else
cout << length << "cm ==" << length/cm_per_inch 
     << "in\n";

}

9–1084
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Шын мəнінде, бұл программа шамамен ойластырылғандай жұмыс істейді:  li 
енгізіңіз, сонда lin == 2.54cm хабарламасын аласыз; 2.54c енгізіңіз жəне 
2.54cm == lin хабарламасын аласыз. Бірнеше мəндер енгізіп көріңіз – бұл сіз 
үшін жақсы тəжірибе болады.  

Сіз ақпараттың дұрыс енгізілмеуінен сақтана алмайтыныңыз қиын шылық 
тудырады. Программа адам əрқашанда дұрыс ақпарат енгізеді деп ойлайды. 
unit=='i' шарты 'i' өлшем бірлігі енгізілгені оны кез келген басқа нұсқалардан 
ажыратады. Ол оны ешқашан 'c' өлшем бірлігі үшін тексермейді. 

Егер қолданушы «жай ғана, не болатынын көру үшін» 15f (фут) енгізсе не 
болады? (unit=='i') шарты жалған болады да, программа нұсқаудың else 
бөлігін (екінші альтернатива) орындайды, осы арқылы сантиметрлерді дюймдер-
ге ауыс тырып береді. Бұл, əрине, сіздің  'f' символын енгізгендегі күткеніңіз 
емес шығар. 

Біз программаның кіріс ақпаратын əрқашан тексеріп отыруымыз керек, 
себебі – біліп немесе білмей – əйтеуір бір сəттерде программаға дұрыс емес, қате 
мəлімет енгізіледі. Негізінде, қолданушы қателесіп жатса да, программа дұрыс 
жұмыс істеуі тиіс. 

Енді программаның жетілдірілген нұсқасын келтірейік:

// дюймдерді сантиметрлерге жəне керісінше, түрлендіру 
// 'i' немесе 'с' символы өлшем бірлігін білдіреді
// кез келген басқа символ (суффикс) қате болып саналады

int main()
{

const double cm_per_inch = 2.54; // дюймдегі        
                                 // сантиметрлер саны
double length = 1;   // дюймдермен немесе 
                     // сантиметрлермен берілген ұзындық
char unit = '';    // бос орын - өлшем бірлігі емес
cout << "Ұзындықты (с немесе i) өлшем бірліктерімен\\ 
        бірге енгізіңіз:\n";
cin >> length >> unit; 

if (unit == 'i')
cout << length << "in ==" << cm_per_inch*length<< "cm\n"; 

else if (unit == 'c')
cout << length << "cm ==" << length/cm_per_inch << "in\n"; 

else
cout << "Кешіріңіз, мен мұндай өлшем бірлікті\\ 

             білмеймін:" << unit << "\n";
}

Біз алдымен unit=='i', содан кейін unit=='c' шарттарын тексереміз. Егер 
бұл шарттардың ешқайсысы орындалмаса, "Кешіріңіз, ..." хабарлама-
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сы шығарылады. Бұл жағдай сіз "else-if" нұсқауын қолданғандай болып 
көрінеді, бірақ C++ тілінде мұндай нұсқау жоқ. Оның орнына біз екі if нұсқауын 
пайдаландық. if нұсқауының жалпы түрі төмендегідей болады:

if ( өрнек ) нұсқау else нұсқау

Басқаша айтқанда, if  түйінді сөзінен кейін жақшаның ішінде өрнек жазылады, со-
дан кейін нұсқау, else түйінді сөзі жəне келесі нұсқау жазылады. if нұсқауының 
else бөлігінде басқа if нұсқауын төмендегідей қолдануға болады:

if ( өрнек ) нұсқау else if ( өрнек ) нұсқау else нұсқау
 

Біздің программада бұл тəсіл былайша қолданылған:

if (unit == 'i')
...                 // 1-ші альтернатива 

else if (unit == 'с')
...                 // 2-ші альтернатива 

else
...                 // 3-ші альтернатива

Осылайша, біз қажетінше күрделі тексеру жаза аламыз жəне нұсқауды басқа бір 
жеке альтернативамен байланыстыра аламыз. Алайда, программа қарапайым бо-
луы керек екенін естен шығармаңыз. Тым күрделі программа лар құру арқылы 
өзіңіздің тапқырлығыңызды көрсетудің қажеті жоқ. Оның орнына, алға қойылған 
мəселені шешетін барынша қарапайым программаны жазу арқылы өзіңіздің 
біліктілігіңізді дəлелдеңіз. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Жоғарыда берілген мысалды пайдалана отырып, йен, евро жəне фунт 
стерлингтерді долларға ауыстыруға арналған программа жазыңыз. Егер сіз шы-
найы мəліметтермен жұмыс істегенді жақсы көретін болсаңыз, ақша ауыстыру 
бағамдарын веб-тен біліңіз.  

4.4.1.2 switch-нұсқаулар

Өлшем бірліктерін 'i' жəне 'c' символдарымен салыстыру таңдаудың барынша 
кең таралған түрі болып табылады: мəнді бірнеше константалармен салыстыруға 
негізделген таңдау. Бұл таңдау түрінің тəжірибе жүзінде жиі кездесетіні 
соншалықты, C++ тілінде ол үшін жеке нұсқау – switch қарастырыл ған. Біздің 
мысалды өзгертілген түрде қайтадан жазайық:
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int main ()
{

const double cm_per_inch = 2.54; // дюймдегі
                                 // сантиметрлер саны
int length = 1; // дюймдермен немесе сантиметрлермен   
                 // берілген ұзындық
char unit = 'а';
cout << "Ұзындық пен өлшем бірлігін (с немесе i)енгізіңіз:\n"; 
cin >> length >> unit; 
switch (unit) { 
case 'i':

cout << length << "in == " << cm_per_inch*length 
     << "cm\n";
break; 

case 'с':
cout << length << "cm == " << length/cm_per_inch 
     << "in\n"; 
break; 

default:
cout << "Кешіріңіз, мен '" << unit 
     << "' өлшем бірлігін білмеймін\n"; 
break;

}
}

switch-нұсқаудың синтаксисі ескірген, бірақ ол қабаттасқан if нұсқауларына 
қара ғанда түсініктірек, əсіресе, бір мəнді көптеген константа лармен салыстыру 
қажет болған кезде ыңғайлы болады. switch түйінді сөзінен кейін жақшаның 
ішінде көрсетілген мəн константалар жиынымен салыстырылады. Əрбір кон-
станта case белгісінің бір бөлігі ретінде бейне лен ген. Егер мəн case белгісіндегі 
константаға тең болса, осы case бөліміндегі нұсқау таңдалады. Əрбір case бөлімі 
break түйінді сөзімен аяқталады. Егер мəн case белгілерінің ешбіріне сəйкес 
келмесе, онда default бөлімінде көрсетілген оператор таңдалады. Бұл бөлімді 
жазу міндетті емес, бірақ барлық балама нұсқаларды қарап шығуды қамтамасыз 
ету үшін оны жазған жөн. Егер сіз əлі де білмейтін болсаңыз, программалау адам-
ды барлық дерлік нəрсеге күмəндануға əдеттендіретінін ескерте кетейік.  

4.4.1.3 switch нұсқауының техникалық ерекшеліктері

Төменде switch-нұсқаудың кейбір техникалық ерекшеліктері берілген:

1. Таңдалатын нұсқаны анықтайтын мəннің типі integer, char не ме се 
enum (enu me ration сөзінен қысқартылып алынған, 9.5-бөлімді қ.) болуы 
тиіс. Атап айт қанда, тіркес бойынша таңдауды, яғни ажыратуды орындау 
мүмкін емес. 
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2. case бөлімдеріндегі белгілердің мəндері константалық өрнектер 
(4.3.1-бөлімді қараңыз) түрінде берілуі керек. Атап айтқанда, айнымалы 
case бөлімінің белгісі бола алмайды. 

3. Екі case бөлімінің белгілеріне бірдей мəн берілмеуі тиіс. 

4. Бір case бөлімінің бірнеше белгісі болуы мүмкін.

5. Əрбір case бөлімі break түйінді сөзімен аяқталуы керектігін ұмытпаңыз. 
Өкінішке орай, сіз бұл туралы ұмытсаңыз, компилятор сізге оны 
ескертпейді. 

Мысал қарастырайық: 

int main()  // ауысуды тек бүтін сандар арқылы жəне т.с.с. 
            // орындауға болады 
{

cout << "Сіз балықты ұнатасыз ба?\n"; 
string s; 
cin >> s;
switch (s) {   // қате: мəннің типі int,
               // char немесе enum болуы тиіс 
case "жоқ":

// ...
break; 

case "иə":
// ...
break;

}
}

Тіркес бойынша баламалы нұсқалар арасында таңдау жасау үшін if нұсқауын 
немесе ассоциативті жиымды (ол туралы толығырақ 21-тарауда беріледі) 
пайдаланған дұрыс. 

switch-нұсқау мəнді константалар жиынтығымен салыстыру үшін тиімделген 
кодты генерациялайды. Константалардың үлкен жиынтықтары үшін ол, əдетте, if 
нұсқаулар топтамасымен салыстырғанда əлдеқайда тиімді кодты құрады. Алайда, 
бұл case бөлімдеріндегі белгілердің мəндері əртүрлі константалар болуы тиіс 
екенін білдіреді. Мысалы:

int main()   // case бөлімдерінің белгілері константалар 
             // болуы тиіс 
{

// баламаларды анықтаймыз:
int у = 'у';           // бұл қиындық тудыруы мүмкін
const char n = 'n';
const char m ='?'
cout << "Сіз балықты ұнатасыз ба?\n";
char a;
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cin >> a;
switch (a) {
case n:

// ...
break;

case у:   // қате: case бөлімінің белгісі – айнымалы 
// ...
break; 

case m:
// ...
break; 

case 'n':  // қате: case бөлімі белгісінің көшірмесі  
           // (n белгісінің мəні 'n' болады)

// ...
break; 

default:
// ...
break;

}
}

Көбінесе, switch нұсқауының əртүрлі мəндері үшін бірдей əрекет орындау 
қажеттігі туындайды. Бұл əрекетті осы жиынның əрбір белгісі үшін қайталау 
адамды жалықтырып жібереді. Мысалы:

int main() // бір нұсқаудың бірнеше белгісі болуы мүмкін
{

cout << "Цифр енгізіңіз\n"; 
char а; 
cin >> а;

switch (а) {
case '0': case '2': case '4': case '6': case '8': 

cout << "жұп сан\n"; 
break;

case '1': case '3': case '5': case '7': case '9': 
cout << "тақ сан\n"; 
break; 

default:
cout << "бұл сан емес\n"; 
break;

}
}

Көп жағдайда switch-нұсқауларды қолдана отырып, программалаушы лар case 
бөлімін break түйінді сөзімен аяқтауды ұмытып кетеді. Мысалы:
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int main()   // нашар программаның мысалы
             // (break нұсқауы жазылмаған)
{

const double cm_per_inch = 2.54; // дюймдегі
                                 // сантиметрлер саны
int length = 1;   // дюймдермен немесе сантиметрлермен   
                  // берілген ұзындық
char unit = 'а';
cout << "Ұзындық пен өлшем бірлігін (с немесе i) 
         енгізіңіз:\n"; 
cin >> length >> unit; 

switch (unit) { 
case 'i':

cout << length << "in == " << cm_per_inch*length 
     << "cm\n"; 

case 'с':
cout << length << "cm == " << length/cm_per_inch << "in\n"; 

}
}

Өкінішке орай, компилятор бұл мəтінді қабылдайды да, сіз 'i' белгісі бар case 
бөлімін орындауды аяқтағаннан кейін 'c' белгісі бар case бөліміне «түсесіз», 
сондықтан 2i тіркесін енгізген кезде программа экранға:

2in == 5.08cm
2cm == 0.787402in

сияқты нəтижелерді шығарады. Біз сізге ескерттік! 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Осыдан бұрынғы бөлімде берілген валюталарды түрлендіру програм масын 
switch-нұсқауды қолдана отырып, қайта жазыңыз. Юанды кронға ауыстыру-
ды қосыңыз. Программаның қай нұсқасын жазу, түсіну жəне өзгерту жеңіл? 
Неліктен?  

4.4.2 Итерация
Біздің қандай да бір əрекетті тек бір рет орындайтын кездеріміз сирек кездеседі. 
Осы себептен программалау тілдерінде əрекеттерді бірнеше рет қайталауға 
арналған ыңғайлы құралдар қарастырылған. Бұл процедура қайталау немесе – 
əсіресе, əрекеттер мəліметтер құрылымындағы элементтер тізбегімен орындалған 
жағдайда, – итерация деп аталады.  
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4.4.2.1 while-нұсқаулар

Итерацияның мысалы, ретінде EDSAC компьютерінде орындалған алғашқы про-
грамманы қарастырамыз. Оны Кэмбридж университетінің (Cambridge University, 
England) компьютерлік зертханасында 1949 жылы мамыр айының 6- жұлдызында 
Дэвид Уилер (David Wheeler) жазған болатын. Бұл программа қарапайым квадрат-
тар тізімін есептеп, басып шығарады:

0    0
1    1
2    4
3    9
4    16
  ...
98   9604
99   9801

Мұндағы əрбір қатарда сан, одан кейін табуляция белгісі ('\t') жəне осы санның 
квадраты жазылған. Бұл программаның C++ тіліндегі нұсқасы төменде берілген:

// 0-99 сандары квадраттарының кестесін есептеп, 
// басып шығарамыз 
int main()
{

int i = 0;    // нөлден бастаймыз 
while (i<100) {

cout << i << '\t' << square(i) << '\n';
++i;      // i санын инкременттеу 
          // (яғни i мəні i+1-ге тең болады)

}
}

 Берілген square(i) белгілеуі і санының квадратын білдіреді. Кейінірек, 
4.5-бөлімде, біз мұның қалай жұмыс істейтінін түсіндіреміз. 

Жоқ, расында алғашқы заманауи программа C++ тілінде жазылмаған, бірақ 
оның логикасы дəл келесідей болған:

• Есептеулер нөлден басталады;

• 100 санына жетуімізді тексереміз, егер жеткен болсақ, есептеулерді 
аяқтаймыз;

• Кері жағдайда сан мен оның квадратын табуляция белгісімен ('\t') 
ажырата отырып шығарамыз, санды арттырамыз жəне есептеулерді 
қайталаймыз. 
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Бұл үшін келесі əрекеттерді орындау қажет екендігі анық:

• Нұсқауды қайталап орындауға (цикл) арналған тəсіл;

• Нұсқаудың циклде қайталану санын бақылауға мүмкіндік беретін айны-
малы (цикл санауышы, немесе басқарушы айнымалы). Бұл программада 
ол int типті болып келеді жəне і деп аталады;

• Цикл санауышының бастапқы мəні, мұнда – 0;

• Есептеулерді тоқтату критериі (мұнда біз 100 рет квадраттауды қалаймыз); 

• Циклдегі нұсқауларды қамтитын құрылым (цикл тұлғасы).

Берілген программада біз while нұсқауын пайдаландық. while түйінді сөзінің 
соңынан шарт жəне цикл тұлғасы жазылады:

while (i<100)    // i санауышына қатысты цикл шарты
{

cout << i << '\t' << square(i) << '\n';
++i;         // i цикл санауышын инкременттеу

}

Цикл тұлғасы – бұл кестені басып шығаратын жəне і цикл санауышын бірге арт-
тыратын блок (жүйелі жақшалардың ішіне алынған). Циклдің əрбір қайталануы 
i<100 шартын тексеруден басталады. Егер бұл шарт ақиқат болса, онда біз 
есептеулерді аяқтамаймыз жəне цикл тұлғасын орындауды жалғастырамыз. Ал 
егер біз соңына жеткен болсақ, яғни і айнымалысының мəні 100 болса, while 
нұсқауынан шығамыз жəне одан кейін орналасқан нұсқауды орындаймыз. Бұл про-
граммада циклден шыққаннан кейін программа өз жұмысын аяқтайды, сондықтан 
біз одан шығамыз. 

while нұсқауышының цикл санауышы алдын ала анықталуы жəне иници-
алдануы тиіс. Егер біз мұны ұмытып кетсек, компилятор қате туралы хабарла-
ма береді. Егер біз цикл санауышын анықтап, бірақ оны инициал дауды ұмытып 
кетсек, компиляторлардың басым бөлігі бұл туралы хабарлама береді, бірақ 
программаның орындалуын бөгемейді. Мұны талап етпеңіз! Инициалданбаған 
айнымалылармен жұмыс істеуге байланысты компиляторлар еш уақытта 
қателеспейді деуге болады. Осындай айнымалы лар көп жағдайда қателердің 
қайнар көзіне айналады. Мұндай жағдайда

int i = 0;    // есептеулерді нөлден бастаймыз

деп жазған жөн, сонда барлығы түзеледі.  
Əдетте, циклдерді құру қиындықтар тудырмайды. Солай болса да, нақты 

есептерді шешуде бұл мəселе күрделі болып шығуы мүмкін. Атап айтқанда, 
кейбір кездерде шартты дұрыс өрнектеу жəне айнымалылардың барлығын цикл 
дұрыс болатындай етіп инициалдау қиын болып жатады. 
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МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

'b' символы char('a'+1) мəніне, ал 'c' символы char('a'+2) мəніне тең 
жəне т.с.с. Циклді қолдана отырып, экранға символдарды жəне оларға сəйкес 
келетін келесі бүтін сандар кестесін шығарыңыз:

a       97
b       98
. . .
z      122

4.4.2.2 Блоктар

Біздің орындалуы тиіс екі нұсқауды қалайша топтастырғанымызға көңіл 
аударыңыз:

while (i<100) {
cout << i << '\t' << square(i) << '\n';
++i;    // i айнымалысын инкременттеу
        // (яғни i мəні i+1-ге тең болады)

}

Жүйелі жақшалар ішіне ({ жəне }) алынған нұсқаулар тізбегі блок немесе 
құрама нұсқау деп аталады. Блок – бұл нұсқаудың бір түрі. Бос блок ({}) кейде 
программаның берілген бөлігінде ешбір əрекет орындалмайтынын көрсету үшін 
пайдалы болады. Мысал қарастырайық:

if (а<=b) {     // ешбір əрекет орындамаймыз 
}  
else {        // а жəне b орындарын алмастырамыз

int t = а; 
а = b; 
b = t;

}

4.4.2.3 for-нұсқаулар

Сандар тізбегіне итерацияларды қолданудың дəл басқа тілдердегі тəрізді, C++ 
тілінде де жиі кездесетіні соншалықты, бұл операция үшін арнайы синтаксистік 
конструкция қарастырылған. for нұсқауы while нұсқауына ұқсас, бірақ мұнда 
цикл санауышын басқару оның бастапқы бөлігінде орналасқан, осы жерден оны 
бақылау жеңіл. Бірінші программаны келесідей түрде өзгертіп жазуға болады:
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// 0-99 сандары квадраттарын есептеп, кесте түрінде
// басып шығарамыз
int main()
{

for (int i = 0; i<100; ++i)
cout << i << '\t' << square(i) << '\n';

}

Мысалдың мағынасы мынадай: «Нөлге тең і айнымалысынан бастап цикл 
тұлғасын орындау жəне цикл тұлғасын əрбір орындау кезінде айнымалының мəні 
100-ге тең болғанша, оны бірге арттырып отыру». for нұсқауы əрқашан қандай 
да бір while нұсқауына пара-пар болады. Берілген жағдайда 

for (int i = 0; i<100; ++i)
cout << i << '\t' << square(i) << '\n';

конструкциясының жұмысы мынадай тізбекпен

{
int i = 0;        // for нұсқауының инициалдауышы
while (i<100) {   // for нұсқауының шарты
    // for нұсқауының тұлғасы: 

cout << i << ‘\t’ << square(i) << ‘\n’; 
++i;          // for нұсқауын инкременттеу

}
}

бірдей болады.
Кейбір тəжірибесіз программалаушылар for нұсқауына қарағанда, while 

нұсқауын пайдалануды жөн көреді. Алайда, for нұсқауының көме гімен əлдеқайда 
анық код жазуға болады, себебі for циклінде инициалдау, шартты тексеру жəне 
санауышты инкременттеу операциялары қарапайым. while нұсқауын басқа 
шешім болмаған жағдайда ғана қолданыңыз. 

Санауышты for нұсқауының тұлғасында ешқашан өзгертпеңіз. Бұл əрекет 
программаны оқитын адамның цикл құрамы туралы барлық саналы болжамдарын 
жояды. Мысал қарастырайық:

int main()
{

for (int i = 0; i<100; ++i) { // [0:100) аралығындағы i үшін 
cout << i << '\t' << square(i) << '\n';
++i;     // бұл не? Қатеге ұқсайды!

}
}
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Бұл циклді көрген кез келген оқырман оның тұлғасы 100 рет қайталанады деп 
есептейді. Бірақ, шын мəнінде олай емес. Оның тұлғасындағы ++i нұсқауы і 
санауышының əрбір жолы екі рет инкременттелуін қамтамасыз етеді, сондықтан 
нəтиже тек 50 жұп сан үшін шығарылады. Осындай нəтижені көріп, сіз мұны 
for нұсқауының while нұсқауынан жаңылыс түрлендірілуінен туындаған қате 
деп есептеуіңіз мүмкін. Егер санауыштың цикл сайын екіге артқанын қаласаңыз, 
төмендегідей түрде жасаңыз:

// [0:100) аралығындағы жұп сандар квадраттарын есептеп,  
// олардың кестесін басып шығарамыз 
int main()
{

for (int i = 0; i<100; i+=2) 
cout << i << '\t' << square(i) << '\n';

}

Анық жəне қарапайым программа шатасқан программадан қысқарақ болатынын 
ескеріңіз. Бұл жалпы ереже.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

for нұсқауының көмегімен символдарды жəне оларға сəйкес бүтін сандарды 
басып шығаратын программаны өзгертіп жазыңыз. Содан кейін программаны 
кестеде бас əріптер мен цифрлар болатындай етіп өзгертіңіз. 

4.5 Функциялар

Жоғарыда көрсетілген программада square(i) өрнегінің қызметі анықталмай 
қалды. Ол функцияны шақыру. Нақтырақ айтсақ, бұл і аргументінің квадратын 
есептейтін функцияның шақырылуы. Функция – бұл атаулы нұсқаулар тізбегі. 
Ол нəтиже қайтаруы мүмкін, онда бұл нəтиже қайтарылатын мəн деп аталады. 
Стандартты кітапханада көптеген пайдалы функциялар қарастырылған, мысалы, 
3.4-бөлімде қолданылған, санның квадрат түбірін есептейтін sqrt() функциясы. 
Бірақ функциялардың басым бөлігін біз өзіміз жазамыз. square функциясының 
мүмкін анықтамасын қарастырайық:

int square(int x)    // х санының квадратын қайтарады 
{

return х*х;
} 

Бұл анықтаманың алғашқы қатары бұл square деп аталатын, int типті (x атты) 
аргументті қабылдайтын жəне int типті мəн қайтаратын (нəтиженің типі əрқашан 
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функцияны жариялаудан бұрын көрсетіледі) функция (бұл туралы жақшалар ха-
барлайды) екенін тұжырымдайды; оны төмендегідей түрде қолдануға болады:

int main()
{

cout << square(2) << '\n';    // 4 шығарамыз 
cout << square(10) << '\n';   // 100 шығарамыз

}
 

Біз функцияның қайтаратын мəнін қолдануға міндетті емеспіз (бірақ бұл жағдайда 
оның қажеттігі туралы сұрақ туындайды), алайда, функцияға аргументтердің дəл 
көрсетілген санын беруіміз керек. Мысал қарастырайық:

square(2);             // қайтарылатын мəн қолданылмайды
int v1 = square();      // қате: аргумент жазылмаған
int v2 = square;     // қате: жақшалар жазылмаған
int v3 = square(1,2);   // қате: аргументтер саны тым көп 
int v4 = square("two");  // қате: аргумент типі дұрыс емес 
                         // — ол int болу керек
 

Көптеген компиляторлар жоғарыда көрсетілгендей, қолданылмайтын қайтары-
латын мəндер туралы ескертеді. Осы себептен, сіздің "two" тіркесі арқылы 2 
санын жазбақ болғаныңызды компилятор түсіне алатын тəрізді болып көрінуі 
мүмкін. Алайда, C++ тілінің компиляторы соншалықты ақылды емес. Компи-
лятор жай ғана сіздің нұсқауларыңыздың C++ тілінің синтаксистік ережелеріне 
сəйкес келуін тексеріп, оларды дəл орындайды. Егер компилятор сіздің не 
ойлағаныңызды жорамалдайтын болса, ол қателесуі мүмкін, ондайда сіз (не-
месе сіздің программа ңыздың қолданушысы) өкпелі боласыз. Егер компилятор 
сіздің ниетіңізді жорамалдауға тырысатын болса, программаның əрекетін болжау 
қиынға соғады. 

Функцияның тұлғасы нақты жұмыстарды атқаратын блок (4.4.2.2-бөлімін 
қара) болып табылады. 

{
return x*x;     // x санының квадратын қайтарамыз

}

square функциясы үшін бұл əрекет қарапайым болады: біз аргументтің ква-
дратын есептейміз жəне оны нəтиже ретінде қайтарамыз. Осыны табиғи тілде 
сипаттағаннан гөрі, C++ тілінде өрнектеген жеңіл. Бұл жағдай қарапайым 
идеяларға тəн. Сонымен қатар программалау тілі осындай қарапайым идеяларды 
қарапайым əрі дəл түрде өрнектеуге арналған. 

Функцияны анықтау синтаксисін келесідей түрде сипаттауға болады: 
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тип   идентификатор ( параметрлер тізімі ) функция тұлғасы

Типтен (қайтарылатын мəн типі) кейін идентификатор (функцияның атауы), оның 
соңынан жақша ішінде параметрлер тізімі, содан кейін функцияның тұлғасы 
(атқарылатын нұсқаулар) жазылады. Функцияға берілетін аргументтер тізімі пара-
метрлер тізімі деп, ал осы тізімнің элементтері параметрлер (немесе формалды 
аргументтер) деп аталады. Параметрлер тізімі бос болуы мүмкін. Егер нəтижені 
қайтарғыңыз келмесе, онда функция атауынан бұрын қайтарылатын мəннің типі 
ретінде void («ешнəрсе» дегенді білдіреді) түйінді сөзін жазу керек. Мысалы:

void write_sorry()   // ешқандай аргументтер қабылдамайды; 
                     // ешқандай мəн қайтармайды
{

cout << "Кешіріңіз\n";
}

Функцияның программалау тілімен байланысты ерекшеліктері 8-тарауда сипатта-
латын болады.

4.5.1 Функциялар не үшін қажет?
Қандай да бір есептеулерді ерекшелеп, оларға нақты атауды меншіктеу қажет 
болғанда, келесі ережелерді басшылыққа ала отырып, функцияларды пайдаланған 
ыңғайлы болады:

• Есептеулерді логикалық тұрғыдан басқаларынан ажыратады;

• Есептеулерді бөліп жазу программаны анық етеді (функцияларға атаулар 
меншіктеу арқылы);

• Функцияны программаның əртүрлі бөліктерінде қолдануға болады;

• Функцияның қолданылуы программаны жөндеп түзетуді жеңілдетеді.  

Алдағы уақытта біз осы тұжырымдарды басшылыққа алу жөн болатын көптеген 
мы салдарды кездестіреміз. Нақты программаларда мыңдаған, тіптен бірнеше 
жүз деген мың функциялар қолданылатынына назар аударыңыз. Осындай про-
грам малардың бөліктері (яғни есептеулердің үзінділері) бір-бірінен ажыраты-
лып, жеке атауларға ие болмаса, біз оларды түсіне алмай тынымыз айдан анық. 
Со нымен қатар көптеген функциялар əртүрлі жағдайларда пайдалы болады жəне 
олар дың анықтамаларын əр жолы қайталап отыру жалықтыратын іске айналады, 
ал дағы уақытта сіз осыған көз жеткізе аласыз. Мысалы, сіздің, əрине, square(x), 
square(7) немесе square(x+7) өрнектерінің орнына x*x, немесе 7*7, немесе 
(x+7)*(x+7) тү рін дегі өрнектерді жазуыңызға болады. Бірақ square функциясы 
мұн дай есептеулерді əлдеқайда жеңілдетеді. Енді квадрат түбірді табуды қарас-
ты  райық  (C++ тілінде бұл функция sqrt деп аталады): квадрат түбірді есеп тей-
тін кодты қайталап жазудың орнына, программаны күрделендірмей, sqrt(x), 
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немесе sqrt(7), немесе sqrt(x+7) өрнектерін жазуға болады. Жəне тағы бір 
артықшылығы: sqrt(x) функциясында санның квадрат түбірі қалай есептелетінін 
білу маңызды емес, функцияға жай ғана x аргументін беру жеткілікті. 

8.5-бөлімде біз функцияларға байланысты көптеген техникалық ерек ше лік-
терді қарастыратын боламыз, ал əзірше тағы бір мысалды көрейік.

Егер біз main() функциясының құрамындағы циклді расында да жеңілдеткіміз 
келсе, төмендегідей кодты жазуға болатын еді:

void print_square(int v)
{

cout << v << '\t' << v*v << '\n';
}

int main()
{

for (int i = 0; i<100; ++i) print_square(i);
}

Неге біз print_square() функциясына негізделген программа нұсқасын 
пайдаланбадық? Себебі бұл программа square() функциясына негізделген 
нұсқадан сəл ғана оңай, сонымен қатар

• print_square() функциясы арнайы жағдайларға құрылған жəне оның 
басқа программада қолданылуы екіталай, ал square() функ ция сының 
басқа да қолданушыларға пайдалы болары əбден мүмкін;

• square() функциясы тиянақты түрде құжаттауды қажет етпейді, ал 
print_square() функциясының түсініктемелерді қажет ететіні анық.

print_square() функциясы екі логикалық жеке əрекетті орындайды:

• сандарды басып шығарады;

• квадраттарды есептейді.

Егер əрбір функция жеке логикалық əрекетті орындайтын болса, программаларды 
жазу жəне түсіну жеңілдейді. Осы себептен square() функциясы артықшылыққа 
ие болады. 

Қорытындылай келе, біздің неліктен программаның алғашқы нұсқасында қол-
да нылған i*i өрнегінің орнына square(i) функциясын пайдаланғанымызды 
тү сіндіруге тырысамыз. Функциялардың атқаратын қызметтерінің бірі күрделі 
есеп теулерді атаулы функцияларға жекелеп бөліп беру арқылы кодты қарапайым 
ету болып табылады, ал 1949 жылғы программаға арналған «көбейту» операция-
сын тікелей орындай алатын аппараттық жабдықтама əлі болмаған еді. Осы 
себеп тен бұл программаның бастапқы нұсқасында i*i өрнегі дəл қағаз бетінде 
орын дағандай күрделі есептеуге ұқсас болатын. Оның үстіне, бастапқы нұсқаның 
ав торы Дэвид Уилер қазіргі программалауда қолданылатын функциялар ұғымын 
(ке йіннен процедуралар деп аталған) енгізген, сондықтан оның өз программала-
рында функцияларды қолдануы түсінікті жағдай болып табылатын еді.    
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МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Көбейту операторын қолданбай, square() функциясын жүзеге асырыңыз; 
басқаша айтқанда, x*x көбейтіндісін бірнеше рет қосу амалын қайталап орын-
дау арқылы  жүзеге асырыңыз (нөлге тең айнымалыдан бастап жəне оған х рет 
х санын қоса отырып). Содан кейін бірінші программаның нұсқасын square() 
функциясын қолдану арқылы орындаңыз. 

4.5.2 Функцияларды жариялау
Функцияны шақыруға қажетті барлық ақпарат оның жарияланымының алғашқы 
қатарында орналасатынын байқадыңыз ба? Мысалы:

int square(int x)

Нұсқауды жазу үшін осы қатар жеткілікті

int x = square(44);

Расында бізге функция тұлғасының құрамын білудің қажеті жоқ. Нақты програм-
маларда біз көп жағдайда функция тұлғасының жүзеге асырылу ерекшеліктерін 
терең қарастырғымыз келмейді. Стандартты sqrt() функ ция сының тұлғасында 
не жазылғанын бізге білудің қажеті қандай? Біз оның өз аргументінен квадрат 
түбір табатынын білеміз. Ал square() функциясы тұлға сының құрылымын 
біздің білуіміздің қажеті не? Əрине, біздің əуес тігіміз оянуы мүмкін. бірақ басым 
жағдайларда функцияның анықтамасына қарап, оны қалай шақыру керектігін білу 
жеткілікті. Қуанышымызға орай, C++ тілінде осы ақпаратты функция тұлғасын 
қарастырмай-ақ алуға мүмкіндік беретін тəсіл бар. Бұл конструкция функцияның 
жарияланымы деп аталады:

int square(int);   // square функциясын жариялау
double sqrt(double);   // sqrt функциясын жариялау

Соңындағы нүктелі үтірлерге көңіл аударыңыз. Олар функцияның жарияланы-
мында оның анықтамасында берілген тұлғасының орнына қолданылады:

int square(int х)     // square функциясының анықтамасы 
{

return х*х;
}
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Сонымен, егер біз жай ғана функцияны пайдаланғымыз келсе, онда оның жария-
ланымын жазу немесе көп жағдайда #include директивасын орындау жеткілікті. 
Функция басқа кез келген жерде анықталуы мүмкін. Бұл «басқа кез келген жерді» 
біз 8.3- жəне 8.7-бөлімдерінде көрсетеміз. Əлдеқайда көлемді программаларда 
жариялау мен анықтаулар арасындағы айырма шы лық анық байқалады. Мұндай 
программаларда анықтамалар про грам ма ның жеке үзіндісіне (4.2-бөлімді қ.) көңіл 
тоқтатып, кодтың басқа бөлігін елемеуге мүмкіндік береді. 

4.6 vector 

Программа пайдалы жұмыс жасау үшін мəліметтер жиынын сақтау қажет. Мыса-
лы, бізге телефон нөмірлерінің, футбол командасы ойыншы ларының, өткен жылы 
оқылған кітаптардың, курстардың тізімдері, автокөлік үшін төлем кестесі, келесі 
аптаға арналған ауа райы болжамдарының, интернет-дүкендегі фотокамераларға 
қойылған бағалар тізімдері жəне т.б. қажет болуы мүмкін. Бұл тізімді шексіз 
жалғастыра беруге болады, сондықтан программаларда да олар жиі кездеседі. 
Алдағы уақытта біз мəліметтер жиындарын сақтаудың көптеген тəсілдерін (20 
жəне 21-тарау ларда сипатталған контейнерлік кластар) қарастырамыз. Əзірше 
мəліметтерді сақтаудың ең қарапайым жəне, мүмкін, ең пайдалы тəсілінен: 
vector (вектор) типінен бастаймыз.

Вектор – бұл индекстері бойынша пайдалануға болатын элементтер тізбегі. 
Мысалы, v деп аталған vector типті объектіні қарастырайық:

Басқа сөзбен айтқанда, алғашқы элементтің индексі нөлге, екінші элементтің 
индексі 1-ге тең жəне т.с.с. жалғаса береді. Біз вектордың атауын жəне тік 
жақшаның ішіне элементтің индексін көрсету арқылы элементке сілтеме жасай-
мыз, онда v[0] мəні 5-ке, ал v[1] мəні 7-ге тең жəне т.б. Вектордың индекстері 
əрқашан нөлден басталады жəне бірге артып отырады. Бұлар сіздерге таныс бо-
луы керек: C++ стандартты кітапханасының векторы – бұл жай ғана бұрыннан 
белгілі жақсы идеяның жаңа нұсқасы. Мен вектор «өзінің көлемін білетіндігін», 
яғни оны өз ұяшықтарының бірінде сақтайтынын көрсету үшін векторды суретте 
берілгендей түрде бейнеледім. 

Мұндай векторды, мысалы, былайша құруға болады:

vector<int> v(6);    // 6 бүтін саннан тұратын вектор
v[0] = 5;
v[l] = 7;

10–1084
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v[2] = 9;
v[3] = 4;
v[4] = 6;
v[5] = 8;

Көріп отырғанымыздай, векторды құру үшін оның элементтерінің типін жəне 
олардың бастапқы мəндерін көрсету керек екен. Вектор элементтерінің типі 
vector сөзінен кейінгі бұрыштық жақшаның ішінде (<>) жазылады. Бұл мысал-
да <int> типі қолданылған, ал элементтер саны оның атауынан кейін дөңгелек 
жақшаның ішінде көрсетілген ((6)). Тағы да бір мысалды қарастырайық:

vector<string> philosopher(4);  // 4 тіркестен тұратын вектор
philosopher[0] = "Kant";
philosopher[l] = "Plato";
philosopher[2] = "Hume";
philosopher[3] = "Kierkegaard";

Əрине, векторда тек бір типтегі элементтерді сақтауға болады:

philosopher[2] = 99;    // қате: тіркеске бүтін сан 
                        // меншіктеуге əрекет жасау 
v[2] = "Hume";          // қате: бүтін санға тіркесті 
                        // меншіктеуге талпыну

Біз өлшемі (көлемі) берілген vector типті объектіні жариялаған кезде оның 
элементтері көрсетілген тип үшін келісім бойынша бекітілген мəндерді 
қабылдайды. Мысал қарастырайық:

vector<int> v(6);    // 6 бүтін саннан тұратын вектор 
                     // нөлдермен инициалданады 
vector<string> philosopher(4);   // тіркестен тұратын 
                // вектор "" мəндерімен инициалданады

Символдар жазылмаған тіркес ("") бос тіркес деп аталады. Егер келісім бойынша 
белгіленген мəндер сіздің талабыңызға сай келмесе, басқа мəндерді көрсетуіңізге 
болады. Мысалы: 

vector<double> vd(1000,-1.2);    // -1.2 түрінде 
    // инициалданған 1000 нақты саннан тұратын вектор

Біз вектордың құрамында жоқ элементке сілтеме жасай алмайтынымызға назар 
аударыңыз:

vd[20000] = 4.7; // программа орындалуы кезіндегі қате
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Программаның орындалуы барысында туындайтын қателер жəне индекстермен 
жұмыс істеу жолдары келесі тарауда сипатталған. 

4.6.1 Вектор өлшемін арттыру

Көбінесе, біз жұмысты бос вектормен бастаймыз да, оның өлшемін мəліметтерді 
оқу немесе есептеу барысында арттырып отырамыз. Бұл үшін векторға жаңа эле-
мент қосатын push_back() функциясы қолданылады. Жаңа элемент вектордың 
соңғы элементіне айналады. Мысал қарастырайық:

vector<double> v;   // бос вектордан бастаймыз, яғни 
                    // v объектісінде бірде-бір элемент жоқ
 

v.push_back(2.7);   // v векторының соңына мəні 2.7 болатын 
                    // элемент қосамыз, енді v векторында  
                    // бір элемент бар жəне v[0]==2.7

v.push_back(5.6);   // v векторының соңына мəні 5.6 болатын 
                    // элемент қосамыз, енді v векторында
                    // екі элемент бар жəне v[1]==5.6

v.push_back(7.9);   // v векторының соңына мəні 7.9 болатын 
                    // элемент қосамыз, енді v векторында
                    // үш элемент бар жəне v[2]==7.9

push_back() функциясын шақыру синтаксисіне көңіл аударыңыз. Ол функция-
мүшені шақыру деп аталады; push_back() функциясы vector типті объектінің 
функция-мүшесі болып табылады, сондықтан ол үшін шақырудың ерекше форма-
сы қолданылады:

функция-мүшенің шақырылуы: 
       объект_атауы.функция_мүшенің_атауы ( аргументтер_тізімі )

Вектордың көлемін, яғни өлшемін vector типті объектінің басқа функция-
мүшесін – size() – шақыру арқылы анықтауға болады. Бастапқы кезде v.size() 
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мəні нөлге тең, ал push_back() функциясын үшінші рет шақырғаннан кейін 
v.size() мəні 3-ке тең. Вектордың өлшемін білетін болсаңыз, вектордың барлық 
элементтері бойынша цикл орындау қиындық тудырмайды. Мысал қарастырайық: 

for (int i=0; i<v.size(); ++i)
cout << "v[" << i << "]==" << v[i] << '\n';

Бұл цикл экранға:

v[0]==2.7 
v[1]==5.6
v[2]==7.9

нəтижелерін шығарады. Егер сіздің программалауда тəжірибеңіз болса, онда 
vector типінің С жəне басқа да тілдердегі жиымға (массивке) ұқсас екенін 
байқауға болады. Бірақ сізге вектордың өлшемін (ұзындығын) алдын ала көрсету 
керек емес, оған элементтерді қажеттілігі бойынша біртіндеп қоса аласыз. Алдағы 
уақытта C++ стандартты кітапханасындағы vector типінің басқа да пайдалы 
қасиеттері бар екеніне көзіңіз жетеді.  

4.6.2 Сандық мысал

Бұрынғылардан гөрі нақты (шынайы) мысал қарастырайық. Көбінесе, мəліметтер 
жиынын программаға оқи отырып енгізіп, олармен кез келген бір əрекеттер 
орындауға тура келеді. Ондай əрекеттер графикті тұрғызуды, орта мəн мен ме-
диананы есептеуді, сұрыптауды, басқа мəліметтермен араластыруды, қажетті 
мəндерді іздеуді, басқа мəліметтермен салыстыруды жəне т.б. білдіруі мүмкін. 
Мəліметтермен орындалатын операцияларды шексіз жалғастыра беруге болады, 
бірақ алдымен мəліметтерді компьютер жадына оқу керек. Мүмкін, əзірге белгісіз, 
бірақ көлемді мəліметтер жиымын енгізудің негізгі тəсілін қарастырайық. Нақты 
мысал ретінде температура мəндерін беретін жылжымалы нүктелі сандарды оқып 
көрейік:

// температураның мəндерін векторға оқимыз 
int main()
{

vector<double> temps;        // температура мəндері
double temp;
while (cin>>temp)             // оқимыз

temps.push_back(temp);    // векторға жазамыз
// ... қандай да бір əрекеттер орындаймыз ...

}
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Сонымен, бұл программа үзіндісінде не орындалады? Алдымен біз мəліметтер 
сақтауға арналған векторды жəне əрбір кезекті кіріс мəн жазылатын айнымалыны 
жариялаймыз: 

vector<double> temps;        // температура мəндері  
double temp;

Кіріс мəліметтер типі осында көрсетіледі. Көріп отырғанымыздай, біз double 
типті сандарды оқып, сақтаймыз. 

Енді оқу циклі орындалады:

while (cin>>temp)            // оқимыз
temps.push_back(temp);   // векторға жазамыз

cin>>temp нұсқауы double типті санды оқиды, содан кейін бұл сан векторға 
енгізіледі (вектор соңына жазылады). Осы операциялар жоғарыда көрсетілген. 
Бұл жерде жаңашылдық бар: while циклінен шығу шарты ретінде біз cin>>temp 
енгізу операциясын пайдаланамыз. Негізінен, егер мəн дұрыс оқылса, cin>>temp 
шарты ақиқат болады, кері жағдайда ол жалған. Осылайша, while циклінде 
барлық double типті сандар оқылады, бұл əрекет кіріс мəлімет ретінде басқа мəн 
келгенше жалғасады. Мысалы, біз кіріске төмендегі мəліметтерді берсек:

1.2  3.4  5.6  7.8  9.0  |

онда temps векторына бес элемент жазылады: 1.2, 3.4, 5.6, 7.8, 9.0 (дəл 
осы реттілікпен, яғни temps[0]==1.2). Енгізуді тоқтату үшін '|' символы, яғни  
double типіне жатпайтын мəн қолданылады. 10.6-бөлімінде біз енгізуді тоқтату 
жəне енгізу қателерін өңдеу тəсілдерін қарастырамыз. 

Мəліметтерді векторға жазғаннан кейін біз оларды жеңіл басқара аламыз. Мы-
сал ретінде температураның орташа мəні мен мəндерінің медианасын есептейік:

// температура мəндерінің орташа мəні мен медианасын есептейміз 
int main()
{

vector<double> temps;        // температура мəндері
double temp;
while(cin>>temp)             // мəліметтерді оқимыз

temps.push_back(temp);   // оларды векторға жазамыз

// орташа температураны есептейміз: 
double sum = 0;
for (int i = 0; i<temps.size(); ++i) sum += temps[i]; 
cout << "Орташа температура: " << sum/temps.size() << endl;
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// температура медианасын есептейміз: 
sort(temps.begin(),temps.end()); // температура мəндерін
                   // сұрыптаймыз "басынан соңына дейін" 
cout  << "Температура медианасы: " << temps[temps.size()/2] 

           << endl;
}

Біз барлық элементтерді қосып, осы қосындыны элементтер санына (яғни temps.
size() мəніне)  бөлу арқылы орташа мəнді есептейміз:

// орташа температураны есептейміз: 
double sum = 0;
for (int i = 0; i<temps.size(); ++i) sum += temps[i]; 
cout << "Орташа температура: " << sum/temps.size() << endl;

Мысалдағы += операторы қаншалықты ыңғайлы екеніне көңіл аударыңыз. 
Медиананы есептеу үшін (барлық мəндердің жартысы одан кіші, ал екінші 

жартысы одан үлкен болатындай түрде анықталған мəн) элементтерді реттеу ке-
рек. Бұл мақсатта стандартты кітапхананың sort() алгоритмі қолданылады:

// температура медианасын есептейміз: 
sort(temps.begin(),temps.end());   // температура мəндерін
                     // сұрыптаймыз "басынан соңына дейін" 
cout << "Температура медианасы: " << temps[temps.size()/2] << endl;

Стандартты sort() функциясы екі аргументті: сұрыпталушы тізбектің басы мен 
соңын қабылдайды. Бұл алгоритм кейінірек (20-тарауда) қарасты рылатын бола-
ды, бірақ, қуанышымызға орай, вектор өзінің басы мен соңын «біледі», сондықтан 
бізге оның егжей-тегжейлерін ойлаудың қажеті жоқ: бұл жұмыс ты temps.
begin() жəне temps.end() функциялары орындайды. begin() жəне end() 
функциялары, дəл size() функциясы тəрізді, vector типті объектінің функция-
мүшелері болып табылатынына назар аударыңыз, сондықтан біз оларды вектор-
дан нүкте арқылы шақырамыз. Температура мəндерін сұрыптағаннан кейін меди-
ананы табу оңай: біз жай ғана ортада орналасқан элементті, яғни индексі temps.
size()/2 болатын элементті табамыз. Егер бұған сəл мұқият қарайтын болсақ 
(програм ма лау шыларға тəн қасиет), біз тапқан мəн қатаң мағынадағы медиана 
болмай шығуы мүмкін екендігін байқауға болады. Бұл шағын мəселенің шешімі 
2-жаттығуда сипатталған. 

4.6.3 Мəтіндік мысал
Жоғарыда берілген мысал біз үшін тəжірибелік тұрғыдан қызықты болып табы-
лады. Əрине, температураның орташа мəні мен медианасы көптеген адамдардың 
– метеорологтардың, аграрлық мамандардың жəне мұхиттану шылардың – 
қызығушылығын тудырады, бірақ бізге мұның жалпы құрылымы: векторды жəне 
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қарапайым операцияларды қолдану ісі маңызды блып саналады. Мəліметтерді 
тал дауда бізге жалпы вектор (немесе оған ұқсас мəліметтер құрылымы, 21-тарау-
ды қараңыз) қажет деп айтуға болады. Мысал ретінде қарапайым сөздік құрамыз:

// қарапайым сөздік: реттелген сөздер тізімі 
int main()
{

vector<string> words; 
string temp;
while (cin>>temp)    // ажырату белгілерімен бөлінген 
                     // сөздерді оқимыз 

words.push_back(temp);   // векторға жазамыз
cout << "Сөздер саны: " << words.size() << endl;

sort(words.begin(),words.end());  // векторды 
                     // толығымен сұрыптаймыз
                                 
for (int i = 0; i<words.size(); ++i)

if (i==0 || words[i—1]!=words[i])  // бұл жаңа сөз бе? 
cout << words[i] << "\n";

}

Егер осы программаға бірнеше сөз енгізетін болсақ, программа оларды қайталамай, 
алфавиттік ретпен шығарып береді. Мысалы, программаға келесі сөздер енгізілді 
делік:

a man a plan panama

Жауап ретінде программа экранға:

a
man
panama
plan

сөздерін шығарады.
Қатардың оқылуын қалайша тоқтатуға болады? Басқаша айтқанда, енгізу 

циклін қалайша тоқтатамыз?

while (cin>>temp)         // оқимыз
words.push_back(temp);    // векторға жазамыз

Біз сандарды оқыған кезде (4.6.2-бөлімін қараңыз) енгізуді тоқтату үшін санға 
жатпайтын қандай да бір символды енгізгенбіз. Алайда, тіркестер үшін бұл тəсіл 
орындалмайды, себебі тіркеске кез келген (жалғыз) символ оқылуы мүмкін. 
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Қуанышымызға орай, жалқы болмайтын символдар кездеседі. 3.5.1-бөлімінде 
көрсетілгендей, Windows жүйесінде енгізу ағымы <Ctrl+Z> перне лерін, ал Unix 
жүйесінде <Ctrl+D> пернелерін басу арқылы тоқта тылады.   

Бұл программаның басым бөлігі таңданарлықтай қарапайым. Нақты айтқанда, 
біз бұл программаға орташа температураны есептеуге арналған программаның 
бір бөлігін алып тастап, бірқатар жаңа нұсқаулар енгізу арқылы қол жеткіздік. 
Жалғыз ғана жаңа нұсқау мына түрдегі тексеру болып табылады:

if (i==0 || words[i-1]!=words[i])   // бұл жаңа сөз бе?

Егер программадан бұл тексеруді алып тастасақ, онда нəтижелік мəлімет өзгереді:

a
a
man
panama
plan

Біз мəліметтердің қайталанғанын ұнатпаймыз, сондықтан оларды осы тексерудің 
көмегімен жоямыз. Бұл тексеру қандай қызмет атқарады? Ол алдыңғы сөз 
жаңадан енгізілген сөзбен бірдей немесе өзгеше болуын анықтайды (words[i-
1]!=words[i]), егер олар өзгеше болса, онда жаңа сөз экранға шығарылады, ал 
бірдей болса, шығарылмайды. Алғашқы сөздің алдында ешнəрсе болмайтыны 
түсінікті (i==0), сондықтан алдымен бірінші нұсқаны тексеру керек жəне осы 
тексерулерді || (немесе) операторының көмегімен біріктірген жөн:

if (i==0 || words[i-1]!=words[i]) // бұл жаңа сөз бе?

Біз тіркестерді салыстыра алатынымызға көңіл аударыңыз. Бұл жерде != (тең 
емес) операторы қолданылған; == (тең), < (кіші), <= (кіші немесе тең), > (үлкен) 
жəне >= (үлкен немесе тең) операторларын да тіркестерге қолдануға болады. <, > 
жəне осыған ұқсас операторлар лексикографиялық ретке негізделген, сондықтан 
«Ape» тіркесі «Apple» жəне «Chimpanzee» тіркес терінен бұрын орналасады.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

«Ұнамсыз» сөздерді «жасыратын» программа жазыңыз; басқаша айтқанда, 
cin ағымынан сөздерді оқып, ұнамсыз сөздерді BLEEP сөзіне алмастырып, 
нəтижені cout ағымына шығарыңыз. Бір «ұнамсыз сөзден» бастаңыз, мысалы

string disliked = "Broccoli";

Программаны жөндеп түзеткеннен кейін тағы бірнеше ұнамсыз сөз қосыңыз. 
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4.7 Тілдің қасиеттері

Орташа температураны есептеуге жəне сөздікті қалыптастыруға арналған про-
граммаларда осы тарауда сипатталған тілдің негізгі қасиеттері қолданылады, олар: 
итерация (for жəне while нұсқаулары), таңдау (if нұсқауы), қарапайым ариф-
метикалық нұсқаулар (++ жəне += операторлары), логикалық жəне са лыс тыру 
операторлары (==, != жəне ||), айнымалылар жəне функциялар (мысалы, 
main(), sort() жəне size()). Сонымен қатар біз стандартты кітапхананың 
мүмкіндіктерін пайдаландық, мысалы, vector (элементтер контейнері), cout 
(шығару ағымы) жəне sort() (алгоритм).

Санайтын болсақ, тілдің талай қасиеттерін қарастырған болып шығамыз. Про-
граммалау тілінің əрбір қасиеті белгілі бір іргелі идеяны сипаттайды жəне олар-
ды шексіз түрде араластыра отырып, жаңа пайдалы программалар құруға бола-
ды. Бұл өзекті мəселе: компьютер – қызметі шектеулі құрылғы емес. Керісінше, 
компьютерді кез келген есептеулерді орындау үшін программалап қоюға бола-
ды жəне оның сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз ететін құрылғылар бар 
болған жағдайда компьютер көмегімен кез келген əрекетті орындауға болады.

Тапсырма

Тапсырманың əр қадамын ретімен орындап шығыңыз. Асығыстық танытып, 
кейбір сатыларды тастап кетпеген жөн. Əрбір сатыда кем дегенде мəндердің үш 
жұбын – көп болса, тіптен жақсы – енгізіп, программаны тексеріп отырыңыз. 

1. while циклінің құрамында екі бүтін сан оқылып, олар экранға 
шығарылатын программа жазыңыз. Программадан шығу үшін ‘|’ сим-
волын енгізіңіз.

2. Программаны экранға «Екі мəннің кішісі:» тіркесін, содан кейін 
кіші мəнді жəне «Екі мəннің үлкені:» тіркесі мен үлкен мəнді шыға-
ра тындай етіп өзгертіңіз. 

3. Программаны сандар өзара тең болған жағдайда осы туралы хабарлама 
шығаратындай етіп өзгертіңіз. 

4. Программаны int типті емес, double типті сандармен жұмыс істейтіндей 
етіп өзгертіңіз.

5. Программаны өзара тең дерлік сандарды шығаратындай етіп өзгер-
тіңіз. Сонымен қатар егер сандардың айырмасы 1.0/100 шамасынан кіші 
болса, онда алдымен кіші санды, соңынан үлкен санды шығару керек.  

6. Енді цикл тұлғасын бір айналымда double типті бір ғана санды 
оқитындай етіп өзгертіңіз. Екі айнымалыны анықтап, олардың қайсысы 
бұрын енгізілген мəндердің ішіндегі кішісі, қайсысы үлкені екенін есеп-
теу үшін пайдаланыңыз. Əрбір цикл айналымында енгізілген бір санды 
экранға шығарыңыз. Егер ол бұрын енгізілген сандардың ішіндегі ең 
кішісі болса, экранға «Енгізілген мəндердің ішіндегі ең кішісі» тіркесін 
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шығарыңыз. Егер ол енгізілгендердің ішіндегі үлкені болса, онда экранға 
«Енгізілген мəндердің ішіндегі ең үлкені» тіркесін шығарыңыз. 

7. Енгізілген double типті əрбір сан үшін өлшем бірлігін жазыңыз; басқаша 
айтқанда, 10cm, 2.5in, 5ft немесе 3.33m сияқты мəндер енгізіңіз. Төрт 
түрлі өлшем бірлікті пайдалануға болады: cm, m, in, ft. Түрлендіру 
коэффициенттері келесідей: 1m == 100cm, 1in == 2.54cm, 1ft == 12in. 
Өлшем бірліктердің индикаторларын тіркеске жазыңыз. Сіз 12 m (сан 
мен өлшем бірлігі арасында бос орын бар) жəне 12m (бос орынсыз) 
белгілеулерін бірдей деп санауыңызға болады. 

8. Егер қате өлшем бірлік, мысалы, yard, meter, km жəне gallons   
енгізілген болса, онда оны қабылдамау керек.

9. Енгізілген мəндердің қосындысын есептеңіз (ең үлкені мен ең кішісінен 
бө лек) жəне олардың санын анықтаңыз. Аяқтаушы '|' символын көр-
ген де, экранға ең кіші, ең үлкен мəндерді, мəндер санын жəне олар дың 
қо сындысын шығарыңыз. Қосындыны жинақтай отырып, сіз өл шем бір-
лікті таңдауға тиіс екеніңізге көңіл аударыңыз; метрлерді пай да ла ныңыз. 

10. Барлық енгізілген (метрлерге түрлендірілген) мəндерді векторға сақтаңыз 
жəне оларды экранға шығарыңыз. 

11. Вектор мəндерін экранға шығарудың алдында оларды өсу ретімен 
сұрыптаңыз.

Бақылау сұрақтары

1. Есептеулер деген не?
2. Кіріс мəліметтері жəне есептеу нəтижелері деп біз нені атаймыз? Мысал-

дар келтіріңіз.
3. Есептеулерді сипаттау кезінде программалаушы қандай үш талапты естен 

шығармауы тиіс?
4. Өрнектер не үшін қажет?
5. Нұсқау мен өрнектің айырмашылығы неде?
6. lvalue мəні деген не? lvalue мəнінің болуын талап ететін операторларды 

атаңыз. Неге басқа операторлар емес, дəл аталғандар lvalue мəнін талап 
етеді?

7. Константалық өрнек деген не?
8. Литерал деген не?
9. Символдық константа деген не жəне ол не үшін қажет?
10. «Сиқырлы» константа деген не? Мысалдар келтіріңіз.
11. Бүтін сандарға да, жылжымалы нүктелі сандарға да қолдануға болатын 

операторларды атаңыз. 
12. Қандай операторларды тек бүтін сандарға қолдануға рұқсат етілген, ал 

жылжымалы нүктелі сандарға пайдалануға болмайды?
13. Қандай операторларды тіркестерге қолдануға болады?
14. Қандай жағдайда if операторына қарағанда, switch операторын қол-

данған жөн.
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15. switch операторын қолдану қандай қиындықтарды тудырады?
16. for циклі тақырыбының əрбір бөлігінің қызметін жəне олардың орында-

лу реттілігін түсіндіріңіз.
17. Қандай жағдайда for операторы жəне қай кезде while операторы 

қолданылады?
18. Символдың сандық кодын қалай шығаруға болады?
19. Функция анықтамасындағы char foo(int x) өрнегінің мағынасын 

сипаттаңыз. 
20. Қай кезде программаның бір бөлігін функция ретінде ұйымдастырған 

жөн? Себептерін атаңыз.
21. int типті объектімен орындауға болатын, бірақ string типті объектілерге 

қолданылмайтын операцияларды атаңыз.
22. Қандай операцияларды string типті объектімен орындауға болады, 

бірақ int типті объектіге қолдануға болмайды?
23. Вектордың үшінші элементінің индексі нешеге тең?
24. Вектордың барлық элементтері шығарылатын for циклін жазыңыз.
25. vector<char>alphabet(26); өрнегі қандай қызмет атқарады?
26. push_back() функциясы вектормен қандай əрекет орындайды?
27. Вектордың функция-мүшелері begin(), end() жəне size() қандай 

қызмет атқарады?
28. vector типінің пайдалы əрі белгілі болуы немен түсіндіріледі?
29. Вектор элементтерін қалай реттеуге болады?

Терминдер

begin()
else
end()
for нұсқауы
if нұсқауы
lvalue
push_back()
rvalue
size()
sort()

switch нұсқауы
vector
while нұсқауы
абстракция
анықтау
бөлшекте жəне биле
енгізу
есептеу
жариялау
инкременттеу 

итерация
қайталау
нұсқау
өрнек
таңдау
функция
функция-мүше 
цикл
шартты нұсқау
шығару

      

Жаттығулар
1. Мынаны орындап көріңіз жаттығуларын əлі қарастырмаған болсаңыз, 

орындаңыз. 
2. Біз тізбектің медианасын «элементтердің жартысы оған қатысты 

кіші, ал екінші жартысы үлкен болатын сан» ретінде анықтаймыз 
делік. 4.6.2-бөлімде берілген программаны ол əрқашан медиананы 
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шығаратындай етіп өзгертіңіз. Көмекші ақпарат: медиананың тізбек 
элементі болуы міндетті емес.

3. double типті сандар тізбегін векторға оқыңыз. Əрбір мəн белгілі бір бағыт 
бойында орналасқан екі қаланың арасындағы қашықтықты білдіреді деп 
есептейік. Жалпы қашықтықты (барлық қашықтықтардың қосынды сын) 
есептеп, экранға шығарыңыз. Екі көрші қаланың арасындағы ең үлкен 
жəне ең кіші қашықтықтарды тауып, экранға шығарыңыздар. Көршілес 
екі қаланың арасындағы орташа қашықтықты тауып, экранға шығарыңыз.   

4. Санды болжап табатын программа жазыңыз. Қолданушы 1 мен 100 
арасындағы санды ойлауы керек, ал программа оның қандай сан 
ойлағанын анықтау үшін сұрақтар қоюы тиіс (мысалы, «Ойлаған сан 
50-ден кіші ме?»). Сіздің программаңыз санды жетіден артық емес 
мүмкіндіктен кейін тауып алуы керек. Көмекші ақпарат: < жəне <= опе-
раторларын, сонымен қатар if-else конструкциясын пайдала ныңыз. 

5. Калькулятордың ең қарапайым функцияларын орындайтын программа-
ны жазыңыз. Сіздің калькуляторыңыз бес негізгі арифметикалық опера-
цияны орындауы тиіс, олар: қосу, азайту, көбейту, бөлу жəне екі санды 
бөлуден қалған қалдықты есептеу. Программа қолданушыға үш аргумент: 
double типті екі мəнді жəне операция таңбасын енгізуді ұсыну керек. 
Егер кіріс аргументтер 35.6, 24.1 жəне '+' болса, программа экранға 
«35.6 жəне 24.1 сандарының қосындысы 59.7-ге тең» тіркесін 
шығаруы тиіс. 6-тарауда біз күрделірек калькуляторды сипаттаймыз.

6. Келесі он тіркестік мəнді сақтайтын вектор құрыңыз: "zero", "one", 
..., "nine". Цифрді сəйкес тіркестік өрнекке түрлендіретін программаға  
осы мəндерді енгізіңіз; мысалы, 7 санын енгізген жағдайда seven тіркесі 
шығарылуы керек. Дəл осы программаның көмегімен, дəл осы енгізу 
циклін пайдалана отырып, цифрдің тіркестік бейнеленуін сандық түрге 
өзгертіңіз; мысалы, seven тіркесін енгізген жағдайда экранға 7 саны 
шығарылуы тиіс. 

7. 5-жаттығуда сипатталған шағын калькуляторды кірісінде сандық немесе 
тіркестік форматта жазылған цифрларды қабылдайтындай етіп өзгертіңіз. 

8. Аңыз бойынша, бір хан шахматты ойлап тапқан адамға ризашылығын 
білдіргісі келіп, оған кез келген сый сұрауды ұсынады. Өнертапқыш 
бірінші шаршыға күріштің бір дəнін, екіншісіне екі дəн, үшіншісіне 4 
дəн жəне т.с.с., 64 шаршының əрқайсысында дəндер санын екі есе арт-
тыра отырып қоюды өтініпті. Бір қарағанда бұл өтініш ынсапты болып 
көрінеді, бірақ шындығында, хандықта осыншама күріш болмаған екен! 
Өнертап қыш кем дегенде күріштің 1000 дəнін,  1000,000 дəнін жəне кем 
дегенде 1000,000,000 дəнін алуы үшін неше шаршыны толтыру керектігін 
есептейтін программа құрыңыз. Сізге, əрине, шаршылар нөмірлерін, 
ағымдағы шаршыдағы дəндер санын жəне алдыңғы шаршылардағы 
дəндер санын бақылау үшін циклді жəне мүмкін, int типті айныма-
лыларды қолдану қажет болады. Біз аралық нəтижелерді көру үшін 
циклдің əрбір итерациясында барлық айнымалылардың мəндерін экранға 
шығарып отыруды ұсынамыз.
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9. 8-жаттығуда шахматты ойлап тапқан адам қанша күріш дəнін сұрағанын 
есептеп көріңіз. Бұл санның үлкен болғаны соншалық, оны сақтау үшін 
int типі де, double типі де жарамсыз болады. int типті айнымалы-
да сақтауға болатын күріш дəндері орналасатын шаршылардың ең көп 
санын анықтаңыз.  double типті айнымалыда сақтауға болатын күріш 
дəндері орналасатын шаршылардың ең көп санын анықтаңыз.   

10. «Тас, қағаз, қайшы» ойыны үшін программа жазыңыз. Егер сіз бұл 
ойынның ережелерін білмесеңіз, оларды достарыңыздан немесе Google 
іздеу машинасының көмегімен анықтауға тырысыңыз. Мұндай зерттеу-
лер – программалаушылардың əдеттегі ісі. Қойылған есепті шешу үшін 
switch нұсқауын пайдаланыңыз. Сонымен қатар машина кездейсоқ 
жауаптар қайтару керек (яғни, келесі қадамда тасты, қағазды немесе 
қайшыны кездейсоқ түрде таңдау керек). Нағыз кездейсоқ мəндерді беру 
құрылғысын жазу қиын шаруа, сондықтан векторды алдын ала жаңа 
мəндер тізбегімен толтырып қойыңыз. Егер осы векторды программаға 
кірістірсеңіз, ол əрқашан бір ғана ойынды ойнайтын болады, сондықтан 
қолданушының кейбір мəндерді өзінің енгізуіне мүмкіндік берген жөн. 
Қолдану шыға машинаның келесі қадамын жеңіл болжауына кедергі 
жасауға тырысыңыз.

11. 1 мен 100 аралығындағы барлық жай сандарды табатын программа 
жазыңыз. Бұл үшін өсу ретімен жазылған жай сандар векторын (мы-
салы, егер вектор primes деп аталатын болса, онда primes[0]==2, 
primes[1]==3, primes[2]==5 жəне т.с.с.) пайдалана отырып, санның 
жай екенін (яғни оның өзінен артық емес жай санға бөлінетінін) немесе 
жай емес екенін тексеретін функция жазуға болады. 1 мен 100 арасындағы 
сандарды қарап шығатын цикл жазыңыз, сандардың əрқайсысын тексеріп, 
табылған жай сандарды векторға сақтаңыз. Барлық табылған жай сандар 
экранға шығары латын басқа цикл жазыңыз. Алын ған нəтижелерді primes 
векторымен салыстырыңыз. Алғашқы жай сан 2 саны болып есептеледі. 

12. 11-жаттығуда сипатталған программаны оған max саны енгізілетіндей 
етіп өзгертіңіз, содан кейін 1 мен max арасындағы барлық жай сандарды 
табыңыз.

13. 1 мен 100 аралығындағы барлық жай сандарды табатын программа 
жазыңыз. Бұл есепті шешуге арналған «Эратосфен елегі» деп аталатын 
классикалық əдіс бар. Егер бұл əдіс сізге таныс емес болса, оның сипатта-
масын вебтен іздеп көріңіз. Осы əдіске негізделген программа жазыңыз. 

14. 13-жаттығуда сипатталған программаны оған max саны енгізіле тіндей 
етіп өзгертіңіз, содан кейін 1 мен max арасындағы барлық жай сандарды 
табыңыз.

15. Кірісінде n санын қабылдайтын жəне алғашқы n жай санды табатын про-
грамма жазыңыз.

16. Тапсырмада сізге берілген сандар жиыны бойынша ең кіші жəне ең үлкен 
сандарды анықтайтын программа жазу ұсынылған болатын. Тізбекте ең 
көп қайталанатын сан мода деп аталады. Оң сандар жиынының модасын 
анықтайтын программа жазыңыз. 
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17. Тіркестер (string) тізбегіндегі ең кіші жəне ең үлкен сандарды, соны-
мен қатар моданы анықтайтын программа жазыңыз. 

18. Квадрат теңдеулерді шешуге арналған программа жазыңыз. Квадрат 
теңдеу

ax2 + bx + c = 0

түрінде беріледі. Егер мұндай теңдеуді шешуге қажетті формулаларды 
білмейтін болсаңыз, қосымша зерттеулер жүргізіңіз. Программалаушылар 
есепті шешудің алдында осындай зерттеулерді жиі жүргізетінін есіңізге 
сала кетейік. a, b жəне c сандарын енгізу үшін double типті айныма-
лыларды қолданыңыз. Квадрат теңдеудің екі шешімі болатындықтан, екі 
шешімді де,  x1 жəне x2 түрінде шығарыңыз. 

19. Алдымен есім мен мəннен тұратын жұптар жиынтығы енгізілетін про-
грамма жазыңыз, мысалы, Joe 17 жəне Barbara 22. Əрбір жұп 
үшін есімді names векторына, ал санды scores векторына (сəйкес 
позицияларға, егер names[7]=="Joe", онда scores[7]==17 болу керек) 
жазыңыз. NoName 0 тіркесінің көмегімен енгізуді тоқтатыңыз (яғни бүтін 
санды енгізуге жасалған келесі талпыныс қатемен аяқталады). Əрбір 
есімнің қайталанбайтынына көз жеткізіңіз жəне есім екі рет енгізілген 
жағдайда қате туралы хабарлама шығарыңыз. Барлық жұптарды (есім, 
балдар) жеке қатарларға басып шығарыңыз.

20. 19-жаттығудағы программаны есімді енгізген кезде оған сəйкес келетін 
балдар саны немесе «name not found» хабарламасы шығарылатындай 
етіп өзгертіңіз. 

21. 19-жаттығудағы программаны бүтін санды енгізген кезде осынша балл 
жинаған студенттердің есімдері немесе «score not found» хабарлама-
сы шығарылатындай етіп өзгертіңіз. 

Соңғы сөз

Философиялық тұрғыдан қарағанда, сіз компьютердің көмегімен қалаған 
əрекеттердің барлығын орындай аласыз, қалғаны нақтылау! Əрине, сіз програм-
малауды жаңадан бастағандықтан, нақтылау мəліметтері мен практикалық 
дағдылардың маңызы сөзсіз. Бірақ біз қалжыңсыз айтып отырмыз. Тарауда 
көрсетілген құралдар кез келген есептеулерді сипаттауға мүмкіндік береді: сізде 
қажетті айнымалылар саны болады (векторлар мен тіркестерді қоса алғанда), сіз 
арифметикалық операцияларды, салыс ты ру ларды, сонымен қатар таңдау мен ите-
рацияларды орындай аласыз. Осы қарапайым құралдардың көмегімен кез келген 
есептеулерді өрнектеуге болады. Сіз сандар мен тіркестерді мəтін түрінде (тіпті, 
график түрінде де) шығара аласыз. Есептеулерді функциялардың жиыны түрінде 
ұйымдас ты руыңызға да болады. Тек қана жақсы программаларды, яғни дұрыс, 
түсінікті əрі нəтижелі программаларды жазуды үйрену қалды. Сіз осыны үйрену 
үшін тым көп жігер жұмсамағаныңыз да маңызды.  
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Қателер

«Мен қазіргі уақыттан бастап өмірімнің 
басым бөлігін өз қателерімді іздеу мен                  

түзетуге жұмсайтынымды түсіндім.»

 – Морис Уилкс (Maurice Wilkes, 1949)

Бұл тарауда программалардың дұрыстығымен, сондай-ақ қателер мен 

оларды түзету əдістерімен байланысты сұрақтар қарастырылады.  Егер 

сіздің бұл салада тəжірибеңіз болмаса, онда біздің баяндау сізге біршама 

абстрактілі, ал кейбір тұстарда шамадан тыс егжей-тегжейлі болып көрінеді. 

Қателерді өңдеу, расында да, осыншалықты маңызды мəселе болғаны 

ма? Иə! Сіз қалайда осы тақырыпты меңгеруге тиіссіз. Басқа адамдарға 

арналған программаларды құруға ден қоюдан бұрын, біз «программалау-

шы тəрізді ойлау» тіркесінің мағынасын, яғни барынша абстрактілі стра-

тегияларды нақты сұрақтар мен балама нұсқаларды түпкілікті талдаумен 

қалай үйлестіруге болатынын түсіндіруге тырысамыз.
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5.6 Аластамалар

5.6.1 Қате аргументтер

5.6.2 Аралыққа байланысты 

қателер

5.6.3 Енгізілетін мəліметтермен бай-

ланысты қате

5.6.4 Тарылтушы түрлендірулер

5.7 Логикалық қателер

5.8 Бағалау

5.9 Жөндеп түзету

5.9.1 Жөндеп түзетуге байла нысты 

тəжірибелік кеңестер

5.10 Алғышарттар жəне 

соңғышарттар

5.10.1 Соңғышарттар

5.11 Тестілеу

5.1 Кіріспе

5.2 Қателердің туындау көздері

5.3 Компиляция кезіндегі қателер

5.3.1 Синтаксистік қателер

5.3.2 Типтермен байланысты қателер

5.3.3 Қате болып саналмайтын

жазбалар

5.4 Байланыстарды түзету кезіндегі 

қателер

5.5 Программаның орындалуы 

кезіндегі қателер

5.5.1 Шақыратын модульдегі 

қателерді өңдеу

5.5.2 Шақырылатын модульдегі 

қателерді өңдеу

5.5.3 Қателер туралы хабарламалар

5.1 Кіріспе

Өткен тарауларда біз қателер туралы жиі сөз қозғадық жəне тапсырмалар мен 
жаттығуларды орындай отырып, сіздер мұның себебін ішінара түсіндіңіздер. Про-
граммаларды құру барысында қате жібермеу мүмкін емес, бірақ программаның 
соңғы нұсқасы қатесіз болуы керек, немесе, ең болмағанда, онда өрескел қателер 
болмауы тиіс. 

Қателерді жіктеудің көптеген тəсілдері бар. Мысалы:

• Компиляция кезіндегі қателер: Бұл компилятордың тапқан қателері. Олар-
ды тілдің қандай ережелерін бұзатынына байланысты категорияларға 
жіктеуге болады, мысалы:

• Синтаксистік қателер

• Типтермен байланысты қателер

• Байланыстарды түзету кезіндегі қателер: Бұл байланыстар ре дак то-
ры ның объектілік файлдарды орындалатын (атқарылатын) модульге 
біріктіруге талпыну кезінде тапқан қателері:

• Орындалу кезіндегі қателер: Бұл орындалатын модульді тексеру кезіндегі 
табылған қателер. Бұл қателер келесі топтарға жіктеледі:   

• компьютердің (аппараттық жабдықтаманың жəне/немесе опе ра ция-
лық жүйенің) көмегімен табылған қателер 

• кітапхананың (мысалы, стандартты кітапхананың) көмегімен табыл-
ған қателер



141

• қолданушы программасының көмегімен табылған қателер

• Логикалық қателер: Бұл нəтижелердің дұрыс емес болу себебін іздеу ба-
рысында программалаушы тапқан қателер.

«Программалаушының міндеті – барлық қателерді жою» – деген ой бізді қызық-
ты рады. Əрине, бұл тамаша болатын еді, алайда көп жағдайда мұндай мінсіз 
нəтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Шын мəнінде, нақты программалар үшін 
«барлық қателер» тұжырымының дəл мағынасын айту қиын. Мысалы, егер өзі міз-
дің программамызды орындау барысында біз электр сымын розеткадан суы рып 
тастасақ, бұл əрекетті қате ретінде қарастыру жəне оның өңделуін алдын ала 
анықтау қажет пе? Көп жағдайда «əрине, жоқ» – деп жауап беретініміз анық, 
бірақ медициналық мониторинг немесе телефон дық ауыстыруларды басқаратын 
программаларда жағдай өзгереді. Бұл жағдайларда қолданушы негізді түрде 
ком пьютердің энергия қуаты сөнген немесе ғарыштық сəулелер оның жадысын 
зақымдаған кезде де сіздің программаңызды қамтитын жүйе санаға қонымды əре-
кет тер орындауды жалғастыруын талап етуі мүмкін. Негізгі мəселе мынадай: про-
грамма қателерді өзі табуы тиіс пе? Егер кері жағдай анық түрде көрсетілмесе, 
онда сіздің программаңыз келесі шарттарды қанағаттандыруы тиіс деп есептейміз:

1. Барлық мүмкін кіріс мəліметтердің көмегімен қажетті нəтижелерді есеп-
теп шығаруы керек;

2. Барлық қате кіріс мəліметтер туралы мағыналы хабарламалар беруі тиіс;

3. Аппараттық жабдықтаманың қателерін өңдеуге міндетті емес;

4. Программалық жабдықтаманың қателерін өңдеуге тиісті емес;

5. Қатені тапқан соң, жұмысын аяқтау керек.

Берілген 3-5 тұжырымдары орындалмайтын программалар біздің кітаптың қарас-
тыру аясына енбейді. Ал 1 жəне 2 тұжырымдары негізгі кəсіби талаптарға жата-
ды, кəсіпқойлық – біздің алға қойған мақсаттарымыздың бірі. Біз əрқашан 100% 
мінсіз болмасақ та, əрекетімізде мінсіздік орын алуы тиіс. 

Біз программаларды құрған кезде қателердің туындауы табиғи əрі шарасыз 
нəтиже. Мəселе тек оларды жоюға байланысты туындайды. Біздің ойымыз-
ша, байыпты программалық жабдықтаманы құру кезінде қателердің алдын алу, 
оларды табу жəне түзету талпыныстары уақыттың 90 пайыздан артық бөлігін 
алады. Жұмыс істеу қауіпсіздігі бірінші кезектегі мəселе болатын программалар 
үшін бұл талпыныс одан да артық уақытты қажет етеді. Шағын программалар-
да қателерді болдырмау оңай, бірақ көлемді программаларда қателердің туындау 
ықтималдығы өседі. 

Біз жарамды программалық жабдықтаманы құрудың үш тəсілін ұсынамыз:

• Программалық жабдықтаманы қателер санын барынша азайтатындай 
етіп ұйымдастыру.

• Жөндеп түзету жəне тестілеу барысында қателердің басым бөлігін жою.

• Қалған қателердің маңызды еместігіне көз жеткізу.

11–1084
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Бұл тəсілдердің ешбірі өз алдына қателерді толықтай жоюға мүмкіндік бермейді, 
сондықтан біз үшеуін бірге қолданамыз. 

 Сенімді программаларды, яғни қателердің рұқсат етілген деңгейінде өздеріне 
тиісті əрекеттерді орындайтын программаларды құруда тəжірибе өте маңызды 
орын алады. Идеалды жағдайда, программалар əрқашан дұрыс жұмыс істеу 
керектігін ұмытпаңыз. Əрине, тəжірибе жүзінде біз мінсіздікке тек жақындай ала-
мыз, бірақ оған жетуге деген бейнетті талпыныстан бас тарту сөзсіз айыптауға 
лайық. 

5.2 Қателердің туындау көздері

Қателер туындауының кейбір себептерін атап кетейік:

• Нашар спецификация: Егер біз программа не орындау керектігін анық 
елестете алмасақ, оның барлық «қараңғы бұрыштарын» дұрыс тексеріп, 
барлық нұсқалардың дұрыс өңделуіне (яғни кіріс мəліметтердің кез 
келген жиынында біз дұрыс жауап алатынымызға немесе қате туралы 
мағыналы хабарлама шығатынына) көз жеткізе алмаймыз.

• Толық емес программалар: Құрастыру барысында біз қарастырмаған 
нұсқалардың міндетті түрде пайда болады. Біздің мақсатымыз – барлық 
нұсқалар дұрыс өңделгеніне көз жеткізу. 

• Алдын ала қарастырылмаған аргументтер: Функциялар аргу мен т терді 
қабылдайды. Егер функция алдын ала қарас тырылмаған аргументті 
қабылдаса, онда ауыр жағдай туындайды, мысалы, -1,2 санынан квадрат 
түбірді шығару стандартты кітапханалық функ ция ны шақыру кезіндегі 
тəрізді: sqrt(-1.2). sqrt() функ циясы double типті оң таңбалы ай-
нымалыны қабылдайтын болғандықтан, бұл жағдайда ол дұрыс жауап 
қайтара алмайды. Мұндай мəселелер 5.5.3-бөлімінде қарастырылады. 

• Алдын ала қарастырылмаған кіріс мəліметтер: Əдетте, програм-
ма лар мəліметтерді оқиды (пернетақтадан, файлдардан, графикалық 
қолданушы интерфейсінің құралдарынан, желілік байланыстардан жəне 
т.с.с.). Программалар кіріс мəліметтерге көптеген талаптар қояды, мы-
салы, қолданушының сан енгізуін талап етеді. Ал қолданушы күтілген 
бүтін санның орнына «Жайыма қалдыр!» тіркесін енгізсе не болады? 
Мұндай  қиындықтар 5.6.3 жəне 10.6-бөлімдерінде қарастырылады.

• Күтпеген қалып: Программалардың көпшілігі жүйенің əртүрлі бөлік-
теріне арналған мəліметтердің («қалыптардың») үлкен көлемін сақ тайды. 
Олардың қатарына vector типті объектіге жазылған темпе ратура тура-
лы мəліметтер, адрестер тізімі жəне телефон ката логтары жатады. Бұл 
мəліметтер толық емес немесе дұрыс емес болып шықса не болады? Бұл 
жағдайда программаның əртүрлі бөліктері басқа рым ды лығын сақтау ке-
рек. Бұл мəселелер 26.3.5-бөлімде қарас ты ры лады.
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• Логикалық қателер: Бұл қателер программаның біз күткен əрекет терді 
орындамауына алып келеді; біз бұл қателерді тауып, түзетуіміз керек. 
Осындай қателерді іздеу мысалдары 6.6 жəне 6.9-бөлімдерінде берілген. 

Бұл тізім тəжірибеде қолданыс тапқан. Біз оны программаның сапасын бақылау 
үшін қолдануымызға болады. Барлық мүмкін болатын қателердің туындау көздері 
зерттелгенге дейін ешбір программаны аяқталған деп есептеуге болмайды. Бұл 
тізімді жобаны бастаған кезде ойға түйген жөн, себебі алдын ала талдаусыз 
орындауға жіберілген программада қателерді іздеу жəне жою процесі айтарлықтай 
өзгерістерді қажет етпеуі екіталай. 

5.3 Компиляция кезіндегі қателер

Сіз программалар жазғанда қателерден қорғаныстың алғашқы шебінде компи-
лятор тұрады. Кодты генерациялаудың алдында компилятор оны синтаксистік 
қателер мен жаңылыс басылған кодтарды іздей отырып талдайды. Компилятор 
программаның тіл спецификацияларына толық сəйкес келетініне сенімді болса 
ғана, оны одан əрі өңдеуге рұқсат береді. Компилятор табатын қателердің көп 
бөлігі «өрескел қателер» тобына жатады, олар типтермен байланысты қателер не-
месе кодтың толық емес түзетілуінің нəтижесі болып табылады. Басқа қателер 
біздің программамыздың бөліктерінің өзара əрекетін нашар түсінудің нəтижесі 
болып табылады. Тəжірибесіз программа лау шы ларға компилятор жиі маңызды 
емес құрал болып көрінеді, бірақ тіл қасиеттерін – жəне, əсіресе, оның типтер 
жүйесін – оқып үйрену барысында сіз компилятордың қателерді табу қабілетіне 
сəйкес баға бере аласыз, компилятордың көмегінсіз бұл қателерді табу үшін 
сағаттап бас қатыруға тура келеді.

Мысал ретінде келесі қарапайым функцияны шақыруды қарастырайық:

int area(int length, int width); // үшбұрыштың ауданын есептеу

5.3.1 Синтаксистік қателер
Егер біз area() функциясын төмендегідей түрде шақырсақ, не болады:

int s1 = area(7;    // қате: жақша ) жазылмаған
int s1 = area(7)    // қате: нүктелі үтір ; жазылмаған
Int s3 = area(7);   // қате: Int — бұл тип емес
int s4 = агеа('7);  // қате: тырнақша ' жазылмаған

Бұл жолдардың əрқайсысында синтаксистік қате бар; басқаша айтқанда, олар C++ 
тілінің грамматикасына сəйкес келмейді, сондықтан компилятор оларды қабыл-
дамайды. Өкінішке орай, синтаксистік қателерді кейбір кездерде програм ма-
лаушылар жеңіл түсінетіндей сипаттау мүмкін болмайды. Бұл жағдай компилятор 
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расымен қате тапқанын түсіну үшін əлдеқайда үлкенірек мəтін үзіндісін талдауы 
тиістігімен түсіндіріледі. Осының нəтижесінде ең қарапайым синтаксистік қате-
лердің өздері (олардың барына тіпті сене алмайтындай қателер) көп жағдайда 
шиеленіскен түрде сипатталады, жəне бұл кезде компилятор жиі программа ішінде 
қатенің өзінен біршама алшақ орналасқан қатарға сілтеме жасайды. Сонымен, 
егер сіз компилятор сілтеме жасап тұрған қатардан ешбір қатені байқамасаңыз, 
программада одан бұрын орналасқан қатарларды тексеріңіз.

    Компилятор сіздің не орындағыңыз келетінін білмейді, сондықтан қате ту-
ралы хабарламаларды шығаруда сіздің не орындауға талпын ғаны ңызды емес, не 
орындағаныңызды ескереді. Мысалы, s3 айнымалысының қате жариялан ғанын 
тапқан компилятордың төмендегідей хабарламаны шығаруы екіталай:

«Сіз int сөзін қате жаздыңыз; і бас əрпін пайдаланбаған жөн.»

Оның хабарламаны келесі түрде тұжырымдау ықтималдығы жоғары:

«Синтаксистік қате: ‘s3’ идентификаторының алдында ‘;’ жазылмай қалған»

«‘s3’ айнымалысының класс немесе тип идентификаторы жазылмаған»

«Кластың немесе типтің ‘Int’ қате идентификаторы»

Сіз мұндай хабарламаларды түсінуді жəне пайдалануды үйренгенге дейін олар 
көмескі болып көрінеді. Бірдей кодты талдау нəтижесінде əртүрлі компиляторлар 
əр алуан хабарламалар шығаруы мүмкін. Қуанышыңызға орай, сіз тез арада осын-
дай хабарламаларды қиналмай түсінетін боласыз. Жалпы түрде, осы шифр ленген 
хабарламалардың барлығын келесідей түсінуге болады:

«s3 айнымалысын жазудың алдында синтаксистік қате жасалған, жəне 
Int типімен немесе s3 айнымалысымен қандай да бір əрекет орындау керек.»

Осыны түсінгеннен кейін мəселені шешу қиынға соқпайды. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Осы мысалдарды компиляция жасап көріңіз жəне компиляторлардың жауап-
тарын талдап қараңыз. 

5.3.2 Типтермен байланысты қателер
Сіз синтаксистік қателерді түзеткеннен кейін компилятор типтермен байла-
нысты қателер туралы хабарламалар шығара бастайды; басқаша айтқанда, ол 
айнымалылардың, функциялардың, т.с.с. сіз жариялаған типтері (немесе сіз жари-
ялауды ұмытқан типтер туралы) мен сіз оларға меншіктейтін, аргументтер ретінде 
беретін, т.с.с. мəндердің жəне өрнектердің типтері арасындағы сəйкессіздік тура-
лы хабарлайды. Мысалы:
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int х0 = arena(7);   // қате: жарияланбаған функция
int x1 = аrеа(7);    // қате: аргументтер саны дұрыс емес
int х2 = area("seven",2);   // қате: алғашқы аргументтің 
                            // типі дұрыс емес

Осы қателерді қарастырайық.

1. Біз arena(7) функциясын шақыруда қате жібердік: area сөзінің ор-
нына arena сөзін теріп жаздық, сондықтан компилятор біз arena атты 
функция ны шақырғымыз келеді деп ойлайды. (Ол басқа не «ойлай» 
алады? Біздің айтқымыз келгені осы). Егер программада arena() атты 
функция жоқ болса, онда сіз жарияланбаған функцияға байланысты 
қате туралы хабарлама аласыз. Ал егер программада 7 санын аргумент 
ретінде қабылдайтын arena атты функция бар болса, онда сіз əлдеқайда 
қиын мəселеге тап боласыз: программа ешбір қатесіз компиляция ла-
нады, бірақ жұмыс істемейді (мұндай қателерді логикалық деп атайды; 
5.7-бөлімін қ.).

2. Компилятор area(7) өрнегін талдай отырып, аргументтер санының 
дұрыс еместігін анықтайды. C++ тілінде əрбір функцияның шақыры-
луында аргументтердің күтілген саны жазылуы керек, сондай-ақ олардың 
типтері мен жазылу реттілігі дұрыс болуы тиіс. Егер типтер жүйесі 
дұрыс қолданылатын болса, онда ол програм ма ның орындалу кезеңіндегі 
қателердің алдын алуға мүмкіндік беретін қуатты құралға айналады 
(14.1-бөлімін қ.).

3. area("seven",2) өрнегін жазған кезде, компилятор "seven" тірке-
сін көріп, сіздің 7 санын ойлағаныңызды түсінеді деп үміттенген бо-
ларсыз. Бекер. Егер функция бүтін санды қажет етсе, онда оған тіркесті 
беруге болмайды. C++ тілі кейбір типтердің айқын емес түрлендірілуін 
қолдайды (3.9-бөлімін қ.), бірақ string типін int типіне ауыстыруға 
рұқсат бермейді. Компилятор, тіпті, сіздің не ойлағаныңызды 
болжауға тырыспайды. Ал area("Hovel lane",2), area("7,2"), 
area("sieben","zwei") шақыруларынан не күтуге болады?

Біз тек бірнеше мысалдарды көрсеттік. Компилятор сіздің програм ма ңыз дан таба 
алатын қателер түрі əлдеқайда көп. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Осы мысалдарды компиляция жасап көріңіз жəне компилятордың жауап-
тарын талдап қараңыз. Тағы бірнеше қателерді ойлап табыңыз да, оларды 
компилятордың көмегімен тексеріңіз. 
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5.3.3 Қате болып саналмайтын жазбалар
Компилятормен жұмыс істеу барысында, ол сіздің ойыңыздағыны біліп 
отырғанын қалайсыз; басқаша айтқанда, кейбір қателерді компилятор қате ретінде 
қабылдамауын тілейсіз. Бұл табиғи жағдай. Алайда қызығы, тəжірибе жинақтаған 
соң сіз компилятор қазымыр болып, көбірек өрнектерді қате ретінде түсінгенін 
қалайтын боласыз. Мысал қарастырайық:

int х4 = аrеа(10,-7);        // OK: бірақ ені -7 мəніне тең
                             // тіктөртбұрыш қандай болмақ? 
int х5 = area(10.7,9.3);     // OK: бірақ шын мəнінде 
                             // аrеа(10,9) шақырылады 
char х6 = area(100, 9999);   // OK: бірақ нəтиже 
                             // ықшамды түрде шығарылады

Компилятор x4 айнымалысы туралы ешбір хабарламалар шығармайды. Оның 
қабылдауы бойынша, area(10,-7) өрнегі дұрыс болып саналады: area() функ-
циясы екі бүтін санды қажет етеді, жəне сіз осы сандарды бердіңіз; олар оң болуы 
керек деген шарт болған жоқ. 

x5 айнымалысына қатысты, жақсы компилятор double типті 10.7 жəне 
9.3 мəндері int типті 10 жəне 9 мəндеріне түрлендірілетінін ескертуі тиіс 
еді (3.9.2-бөлімді қ.). Алайда тілдің (ескірген) ережелеріне сəйкес, сіз double 
типті айнымалыны int типті айнымалыға айқын емес түрде түрлендіре аласыз, 
сондықтан компилятордың area(10.7,9.3) шақыруынан бас тартуына ешбір 
негіз жоқ. 

x6 айнымалысын инициалдауда дəл area(10.7,9.3) шақы руы жағ дайын-
да ғыдай мəселе туындайды. area(100,9999) шақыруынан кейін қайтарылған 
int типті, мүмкін, 999900-ға тең мəн char типті айнымалыға меншіктелетін 
болады. Нəтижесінде, x6 айнымалысына «қиылған» -36 мəнінің жазылуы барын-
ша ықтимал. Жəне, мұнда да, тілдің ескірген заңдары ескерту жасамауға рұқсат 
бергенімен, жақсы компилятор ескертуді шығаруы тиіс. 

    Тəжірибе жинақтау барысында сіз компилятордың күшті жақтарымен қатар, 
əлсіз қырларын да қолдануды үйренесіз. Алайда өзіңізге тым сенімді болмаңыз: 
«программа компиляцияланды» тұжырымы оның орындалатынын білдірмейді. 
Ол орындалуға жіберілгенімен де, əдетте, сіз логикалық кемшіліктерді жойғанға 
дейін, алдымен дұрыс емес нəтижелер беретін болады.  

5.4 Байланыстарды түзету барысындағы қателер

Кез келген программа жекелеп компиляцияланатын бірнеше бөліктерден тұрады, 
оларды трансляция бірліктері (translation units) деп атайды. Программа дағы əрбір 
функция дəл өзі шақырылатын трансляция бірлік те рінде көрсетілген типтермен 
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жариялануы тиіс. Бұл мақсатта тақырыптық файлдар қолданылады (олар тура-
лы 8.3-бөлімде сөз қозғалады). Сонымен қатар, əрбір функция программада тек 
бір рет жариялануы керек. Егер осы ережелердің кем дегенде біреуі бұзылған 
болса, онда байланыстарды түзе туші жабдықтама қате туындағанын хабарлай-
ды. Байланыстарды түзету барысындағы қателерді жөндеу тəсілдері 8.3-бөлімде 
қарастырылады. Ал əзірше, бай ланыс тарды түзету кезеңінде сəйкес қатені туды-
ратын прог рам ма ның мысалын қарастырамыз:   

int area(int length, int width);   // тіктөртбұрыштың 
                                   // ауданын есептейді 
int main()
{

int x = area(2,3);
}

Егер area() функциясы басқа бастапқы файлда жарияланған болмаса жəне біздің 
файлмен байланыстарды түзетушінің көмегімен байланысқан болмаса, онда ол 
area() функциясының жарияланбағаны туралы хабар лайды. 

area() функциясының анықтамасындағы типтер (қайтарылатын мəннің де, 
аргументтердің де типтері) дəл біздің файлдағыдай болуы тиіс:

int area(int х, int у) { /*...*/ }      // "біздің" area()
                                        // функциямыз 

Атауы дəл осындай, бірақ аргументтерінің типтері өзгеше функциялар 
ескерілмейді:

double area(double х,double у)  {/*...*/ }   // "біздің" 
                                             // аrеа() емес
int area (int х,int у,char unit) { /*...*/}   // "біздің" 
                                             // аrеа() емес

Көңіл аударыңыз, қате терілген функцияның атауы, əдетте, байланыстарды түзету 
кезеңінде қателер тудырмайды. Бірақ компилятор жарияланбаған функцияны 
табысымен, бірден қате туралы хабарлама шығарады. Бұл жақсы: компиляция 
кезеңіндегі қателер байланыстарды түзету кезеңіндегі қателерден бұрын табыла-
ды жəне, əдетте, жеңіл жойылады. 

Жоғарыда көрсетілгендей, функцияларды байланыстыру ережелері програм-
ма ның барлық басқа маңыздарына да, мысалы, айнымалылар мен типтерге қол-
данылады: белгіленген атауға сəйкес аталған əрбір маңыз тек бір рет анықталуы 
тиіс, бірақ оны қажетінше көп рет жариялауға болады, осы жарияланымдардың 
барлығы типтері бойынша дəл үйлескен болу керек.
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5.5 Программаның орындалуы кезіндегі қателер

Егер программаның компиляция жəне байланыстарды түзету кезең дерінде табуға 
болатын қателері жоқ болса, онда ол орындалады. Дəл осы жерде нағыз хикаялар 
басталады. Программаны жазу кезінде қателерді табуға жəне түзетуге болады, 
бірақ программаның орындалу кезеңінде табылған қатені жөндеу қиынға соғады. 
Мысал қарастырайық:

int area(int length, int width) // Тіктөртбұрыштың 
                                   // ауданын есептейміз 
{

return length*width;
}

int framed_area(int x, int у) // Жиектемемен шектелген 
                                 // ауданды есептейміз
{

return area(х-2,у-2);
}

int main()
{

int x = -1; 
int у = 2; 
int z=4;
// ...
int area1 = area(x,y);
int area2 = framed_area(1,z);
int аrеаЗ = framed_area(у,z);
// Жылжымалы нүктелі бөлуді жүзеге асыру үшін double 
// типіне түрлендіреміз: 
double ratio = double(area1)/аrеаЗ; 

}

Қиындықтарды сондай айқын емес түрге келтіру жəне осылайша компилятордың 
жұмысын қиындату үшін, біз аргумент ретінде тікелей сандарды емес,  x, y жəне 
z айнымалыларын қолдануды шештік. Алайда бұл функцияларды шақыру area1 
жəне area2 айнымалыларына меншіктелген теріс сандарды қайтарады. Матема-
тика жəне физика заңдарына қайшы келетін бұл қате нəтижелерді қабылдауға бо-
лады ма? Жоқ десеңіз, онда қатені қайдан іздеген дұрыс: area() функциясын 
шақырған модульден бе, əлде функцияның өзінен бе? Жəне қате туралы қандай 
хабарлама шығару керек?

Бұл сұрақтарға жауап беруге тырысудан бұрын, жоғарыда келтірілген код-
та ratio айнымалысының есептелуін талдап қарайық. Ол айтарлықтай зілсіз 
болып көрінеді. Бұл кодта ақау барын байқадыңыз ба? Байқамасаңыз, қайта 
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қараңыз: area3 айнымалысы нөлге тең болады, сондықтан double(area1)/
area3 өрнегінде нөлге бөлу орындалады. Осының нəтиже сінде туындаған қатені 
аппа раттық жабдықтама анықтап, экранға айтар лықтай түсініксіз хабарлама 
шығара отырып, программаның орындалуын тоқтатады. Егер программаның 
орындалу кезеңінде туындайтын қателерді табуды жəне түзетуді үйренбесеңіз, 
сіз жəне сіздің тұтынушыларыңыз осындай қателерге үнемі жолығатын болады. 
Адамдардың көпшілігі аппараттық жабдықтаманың мұндай хабарламаларынан 
күйгелек күйге түседі, себебі экранда «Бірнəрсе дұрыс орындалмады!» дегендей 
хабарлама шыққан кезде, олар үшін не болып жатқанын түсіну қиынға соғады. 
Қандай да бір сындарлы əрекеттер орындау үшін бұл хабарлама жеткіліксіз, 
сондықтан қолда нушылар ашуланып, осындай программаны жазған программа-
лаушыны қарғап-сілейді. 

Сонымен, area() функциясын шақырумен байланысты қатені жөндеуге ты-
рысып көрейік. Бұл жерде екі анық балама нұсқа бар:

a. area() функциясын шақыратын модульдегі қатені түзету керек.

b. area() функциясының (шақырылатын функцияның) дұрыс емес аргу -
мент  термен есептеулер орындауына мүмкіндік беру.

5.5.1 Шақыратын модульдегі қателерді өңдеу
Алдымен бірінші альтернативаны қарастырайық («Қолданушы, сақ бол!»). Мыса-
лы, егер area() функциясы өзгертілмейтін кітапханалық функция болса, біздің 
дəл осы альтернативаны қабылдағанымыз жөн болатын еді. Қалай болғанда да, 
бұл жағдай барынша кең таралған. 

main() модулінде area(x,y) функциясын шақырудағы қатенің алдын алу 
салыстырмалы түрде оңай мəселе болып табылады:

if (х<=0) error("х – теріс сан");
if (у<=0) error("у – теріс сан"); 
int area1 = area(х,у);

Расында да, енді қатені тапқан соң не жасау керектігін шешу ғана қалды. Бұл 
жерде біз қандай да бір пайдалы əрекет орындауға тиісті error() функциясын 
шақыруға шешім қабылдадық. std_lib_facilities.h тақы рып тық файлын-
да шынымен де, программаның орындалуын тоқтататын error() функциясы 
сипатталған, ол программаны тоқтатумен қатар, жүйелік хабарла маны шығарады 
жəне error() функциясына аргумент ретінде бері летін тіркесті анықтайды. Егер 
сіз қателер туралы өзіңіздің хабарла мала рыңыз ды жазуды немесе басқа əрекеттер 
орындауды қаласаңыз, онда run-time_error аластамасын (5.6.2, 7.3, 7.8, Б.2.1-
бөлімдерді қ.) ұстап қалуыңызға болады. Күрделі емес программалардың көп 
бөлігі үшін осы жеткілікті.

Егер сіз аргументтердің əрқайсысында қате туралы хабарламалар алғыңыз 
келсе, онда кодты оңайлатуға болады:
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if (х<=0 || у<=0) error("аrеа() функциясының аргументі 
теріс сан");   // || белгісі НЕМЕСЕ амалын білдіреді 

int area1 = area(х,у);

area() функциясын дұрыс емес аргументтермен қолданудан толықтай қорғану 
үшін framed_area() функциясының шақыруларын жөндеу керек. Бұл код 
үзіндісін келесідей қайта жазуға болады:

if (z<=2)
error("framed_area() функциясынан шақыру кезіндегі 

arеа()функциясының екінші аргументі – теріс сан"); 
int area2 = framed_area(1,z); 
if (y<=2 || z<=2)

error ("framed_area() функциясынан шақыру кезіндегі 
аrеа()функциясының аргументі – теріс сан"); 

int аrеаЗ = framed_area(у,z);

Бұл код түсініксіз болғанымен қатар, негізінде дұрыс емес. Мұндай кодты жазу 
үшін framed_area() функциясы area() функциясын қалай қолданатынын 
білу керек. Біз framed_area() функциясы əрбір аргументтен 2-ні азайтатынын 
білуіміз қажет. Бірақ біз мұндай егжей-тегжейлерді білуге тиісті емеспіз ғой! Ал 
егер əлдебіреу framed_area() функциясын өзгертіп, 2-нің орнына 1-ді азайта-
тын болса не істемекпіз? Бұл жағдайда framed_area() функциясының əрбір 
шақырылуын тексеруге жəне қателерді өңдейтін код үзінділерін сəйкесінше 
өзгертуге тура келетін еді. Мұндай код «осал» деп аталады, себебі оңай істен 
шығады. Ол, сондай-ақ, «сиқырлы константалардың» зиянын (4.3.1-бөлімін қ.) да 
көрсетеді. framed_area() функ ция сынан азайтылатын шамаға атау беру арқылы 
кодты əлдеқайда сенімді етуге болады:

const int frame_width =2;
int framed_area(int x, int у)   // жақтаумен шектелген 
                                // ауданды есептейміз
{

return area(x-frame_width, y-frame_width);
}

Бұл атауды framed_area() функциясын шақыратын кодтың құрамында қолда-
нуға болады:

if (1-frame_width<=0 || z-frame_width<=0)
error("framed_area() функциясынан шақыру кезіндегі 

аrеа()функциясының екінші аргументі – теріс сан"); 
int area2 = framed_area(1,z); 
if (y-frame_width<=0 || z-frame_width<=0)

error("framed_area() функциясынан шақыру кезіндегі 
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аrеа() функциясының аргументі – теріс сан"); 
int аrеа3 = framed_area(у,z);

Осы кодқа қараңызшы! Сіз оның дұрыстығына сенімдісіз бе? Ол сізге ұнайды ма? 
Оны оқу жеңіл ме? Расында да, ол көріксіз (яғни, қателерге шалдыққыш) болып 
келеді. Біздің қолайсыз талпыныстарымыздың нəтиже сінде кодтың көлемі үш есе 
өсті, ал framed_area() функциясының жүзеге асырылу тиянақтылықтары көр-
не кі лікке шығарылды. Бұл жазбадан əлдеқайда дұрысырақ шешім бар!

Бастапқы кодқа назар аударыңыз:

int аrеа2 = framed_area(1,z); 
int аrеаЗ = framed_area(у,z);

Бұл дұрыс емес болуы мүмкін, бірақ біз, тым болмағанда, не орындалуы тиіс 
екенін түсіне аламыз. Біз қате тексеруді framed_area() функциясының құрамына 
енгізу арқылы осы айқындықты сақтай аламыз. 

5.5.2 Шақырылатын модульдегі қателерді өңдеу
framed_area() функциясына берілетін аргументтердің дұрыстығын тексеру 
қиындық тудырмайды, ал қателер туралы хабарламалар шығаруды əлі де error() 
функциясына тапсыруға болады:

int framed_area(int х, int у)   // жақтаумен шектелген 
                                // ауданды есептейміз
{

const int frame_width = 2;
if (x-frame_width<=0 || y-frame_width<=0)

error ("framed_area() функциясынан шақыру кезіндегі 
аrеа() функциясының аргументі – теріс сан");

return area(x-frame_width,y-frame_width);
}

Бұл шешім жағымды көрінеді, жəне frame_area() функциясының əрбір шақы-
рылуына тексеріс жазудың қажеті жоқ. Көлемді программада 500 рет шақыры-
латын пайдалы функция үшін бұл үлкен артықшылық. Сонымен қатар, егер 
қандай да бір себептермен қателердің өңделуі өзгерістерге ұшы раса, бізге кодты 
бір жерде ғана өзгерту жеткілікті. 

  Бір қызықты жағдайды ескерте кетейік: біз ессіз түрде «шақыратын мо-
дуль аргументтерді өзі тексеруі керек» тəсілін «функция өзінің аргументтерін 
тексеруі керек» тəсіліне алмастырдық. Екінші тəсілдің артық шылық  тарының бірі 
аргумент терді тексеру бір жерде ғана орында латы нында болып табылады. Енді 
програм маның бойынан функцияның шақырылуларын іздеп отырудың қажеті 
жоқ. Оның үстіне, тек серу осы аргументтердің дəл қолданылатын жерінде орын-
далады, сон дық  тан бізде тексеруге қажетті ақпараттың барлығы болады. 
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Сонымен, табылған шешімді area() функциясына қолданамыз:

int area(int length, int width)    // тіктөртбұрыштың 
                                   // ауданын есептейміз 
{

if(length<=0 || width <=0) 
error("area() функциясының аргументі - теріс сан");
return length*width;

}

Бұл код үзіндісі area() функциясын шақыратын модульдерде пайда болатын 
қателердің барлығын ұстап қалады, сондықтан енді оларды framed_area() 
функциясында тексеру міндетті емес. Алайда сіздің бұдан артық талаптарыңыз 
болуы мүмкін – қате туралы хабарлама əлдеқайда дұрыс болғанын қалайтын бо-
ларсыз. 

 Функцияда аргументтерді тексеру қарапайым болып көрінетіні соншалықты, 
адамдардың оны үнемі неліктен орындамайтыны түсініксіз болып қалады. Мұның 
бір себебі – қателерді елемеу, екінші себебі – программаларды жазудағы салақтық, 
бірақ дəлелді себептер де бар:

• Біз функцияның анықтамасын өзгерте алмаймыз: Функция кітапхананың 
бір бөлігі болып табылады, сондықтан оны өзгерту мүмкін емес. Мүмкін, 
оны сіздің қателерді өңдеу тəсіліңізді қолдамайтын басқа адамдар 
қолданатын болар. Ол тағы бір адамның меншігінде болып, сіз оның 
бастапқы кодына қол жеткізе алмауыңыз да мүмкін. Мүмкін, ол үнемі 
жаңартылатын кітапханаға қосылған, сол себепті сіз бұл функцияны 
өзгертетін болсаңыз, оны əрбір жаңа нұсқада да өзгертіп отыруға мəжбүр 
боласыз.

• Шақырылатын функция қатені тапқан жағдайда не істеу керектігін 
білмейді. Мұндай жағдай кітапханалық функцияларға тəн. Кітапхананың 
авторы қатені анықтай алады, бірақ бұл жағдайда не істеу керектігін сіз 
ғана білесіз. 

• Шақырылатын функция қайдан шақырылғанын білмейді. Қате туралы 
хабарлама алғаннан кейін сіз күтпеген жағдай болғанын түсінесіз, бірақ 
орындалатын программа бұл нүктеге қалай жеткенін біле алмайсыз. Кей-
де хабарлама анығырақ болғаны қажет. 

• Өнімділік. Кішігірім функция үшін тексеру құны нəтиженің өзін есептеу 
құнынан артып кетуі мүмкін. Мысалы, area() функциясы жағдайында 
тексеру оның көлемін екі есе арттырады (яғни, жай ғана бастапқы кодтың 
ұзындығын емес, орындалуы тиісті машиналық нұсқаулардың санын 
екі есе арттырады). Кейбір программаларда бұл жағдай сыни маңызға 
ие болуы мүмкін, əсіресе, ақпаратты айтарлықтай бұрмалаусыз жібере 
отырып, функциялар бірін-бірі шақырған кезде бірегей ақпарат үнемі 
тексеріліп отыратын жағдайда.  
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Сонымен, не істеуге болады? Егер сіздің басқаша əрекет етуге салмақты себеп-
теріңіз болмаса, онда функциядағы аргументтерді тексеру керек. 

Осы мəселемен байланысты кейбір тақырыптарды қарастырғаннан кейін біз 
оған 5.9-бөлімде қайта ораламыз.  

5.5.3 Қателер туралы хабарламалар
Сəл өзгеше мəселені қарастырайық: егер сіз аргументтер жиынын тексеріп, қате 
тапсаңыз, не істеу керек? Кейбір жағдайларда «Дұрыс емес мəн» хабарламасын 
қайтаруға болады. Мысалы:

// Қолданушының "иə" немесе "жоқ" жауабын енгізуін сұраймыз;
// 'b' символы жауаптың қате екендігін білдіреді 
// (яғни, не "иə" емес, не "жоқ" емес) 
char ask_user(string question)
{

cout << question << "? (иə немесе жоқ)\n"; 
string answer = " "; 
cin >> answer;
if (answer == "у" || answer == "yes") return 'y';
if (answer == "n" || answer == "no") return 'n'; 
return 'b';   // жауап дұрыс емес болса, 'b' қайтару

}

// Тіктөртбұрыштың ауданын есептеңіз;
// егер аргумент дұрыс емес болса, -1 қайтарамыз 
int area(int length, int width)
{

if (length<=0 || width<=0) return -1; 
return length*width;

}

Бұл жолы біз əрбір шақыратын функцияға қателерді өз қалауынша өңдеуге 
мүмкін дік бере отырып, тиянақты тексерісті шақырылатын функцияға жүктей 
аламыз. Бұл тəсіл дұрыс болып көрінеді, бірақ оны көп жағдайда пайдасыз ететін 
көптеген қиындықтар бар:

• Енді тексеруді шақырылатын функция да, барлық шақыратын функция-
лар да жүзеге асыруы тиіс. Шақыратын функция тек барынша қарапайым 
тексеруді орындау керек, бірақ бұл кодты қалай жазуға болады жəне қате 
табылса, не істеу керек деген сұрақтар қалады.

• Программалаушы шақыратын функцияда аргументтерді тексеруді ұмы-
тып кетуі мүмкін, мұның салдары қандай болатынын болжау мүмкін емес.

• Көптеген функциялардың қате туралы хабарлау үшін қосымша мəн 
қайтаруға мүмкіндіктері жоқ. Мысалы, енгізу ағымынан бүтін санды 
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оқитын функция (айталық, cin ағымының >> операторы) кез келген 
бүтін санды қайтара алады, сондықтан бүтін санды қатенің көрсеткіші 
ретінде қолданудың мəні жоқ. 

Шақыратын модульде тексеру орындалмайтын – екінші жағдай – оңай-ақ күтпеген 
нəтижелерге алып келуі мүмкін. Мысалы: 

int f(int х, int у, int z)
{

int area1 = area(x,y);
if (area1<=0) error("Ауданның мəні – теріс сан"); 
int area2 = framed_area(1,z); 
int аrеаЗ = framed_area(у,z); 
double ratio = double(area1)/аrеаЗ;
// ...

}

Сіз қатені байқадыңыз ба? Мұндай қателерді табу қиын, себебі кодтың өзі дұрыс: 
программалаушы оған тексеруді қоспағаны қате болып табылады.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Осы программаны əртүрлі мəндер бере отырып, орындап көріңіз. area1, 
area2, area3 жəне ratio айнымалыларының мəндерін басып шығарыңыз. 
Программаға əртүрлі қателерді тексеруді көптеп енгізіңіз. Сіз барлық қателерді 
ұстап қалатыныңызға сенімдісіз бе? Бұл астарсыз сұрақ; нақты осы мысалда 
дұрыс аргумент енгізіп, барлық мүмкін қателерді ұстап қалуға болады. 

 

Сипатталған мəселені шешудің басқа амалы бар: аластамаларды (exceptions) 
қолдану.

5.6 Аластамалар

Программалау тілдерінің басым көпшілігіндегі тəрізді, C++ тілінде де қателерді 
өңдеу механизмі бар: аластамалар. Бұл ұғымның негізгі идеясы қатені анықтауды 
(мұны шақырылатын функцияда орындауға болады) оны өңдеуден (мұны 
шақыратын функцияда жүзеге асыруға болады) ажыратуда, осы арқылы табылған 
қателердің ешбірі өңделусіз қалмайтынын кепіл ден ді реді. Басқаша айтқанда, 
аластамалар біздің осы уақытқа дейін зерттеген қателерді өңдеу тəсілдерін 
үйлестіруге мүмкіндік беретін механизмды құра ды. Қателерді өңдеу қаншалықты 
оңай болса да, аласта малар оны одан да жеңіл етеді. 
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Негізгі идея келесідей: егер функция өзі өңдей алмайтын қатені тапса, ол 
əдеттегідей return операторын орындамай, дұрыс емес əрекет орын алғанын 
көрсету үшін throw операторының көмегімен аластаманы генерациялайды. Осы 
функцияны тікелей немесе жанама түрде шақыратын кез келген функция құрылған 
аластаманы catch операторының көмегімен ұстап қала алады, яғни шақырылатын 
код throw операторын қолданған болса, не істеу керектігін көрсетеді. Функция 
try блогының (біз оны келесі-бөлімдерде сипаттаймыз) көмегімен аластама үшін 
тұзақтар қояды, ол үшін try блогының өзіндік catch бөлімдерінде өңдегісі келе-
тін аластамалардың барлық түрлерін тізіп шығады. Егер шақыратын функция-
лардың ешбірі аластаманы ұстап қалмаса, онда программа өз жұмысын тоқтатады.

Біз кейінірек аластамаларға қайта оралып (19-тарауда), оларды айтарлықтай 
күрделірек тəсілмен қолданамыз.  

5.6.1 Қате аргументтер
area() функциясының аластамаларды пайдаланатын нұсқасын қарастырайық:

class Bad_area{};   // area() функциясында пайда болған 
                      // қателер туралы хабарламалар үшін 
                      // арнайы құрылған тип 
 
// Тіктөртбұрыш ауданын есептеу;
//аргумент қате болса, Bad_area аластамасын генерациялау 
int area(int length, int width)
{

if (length<=0 || width<=0) throw Bad_area();
return length*width;

}

Басқаша айтқанда, егер аргументтер дұрыс болса, онда программа əрқашан 
тіктөртбұрыштың ауданын қайтарады, ал қате болса, онда area()  функциясы-
нан throw операторының көмегімен шығып, catch бөлімдерінің бірінен жа-
уап табуға үміттенеміз. Bad_area – бұл area() функциясында аластамаларды 
генерация лауға арналған жаңа тип, ол бұл аластамаларды catch бөлімдерінің бірі 
area() функциясымен генерацияланған аластама ретінде танитындай етіп гене-
рациялайды. Қолданушылар анықтаған типтер (кластар жəне тізбелер) 9-тарауда 
қарастырылады. Bad_area() белгілеуі «Bad_area типті объект құру», ал throw 
Bad_area() өрнегі «Bad_area типті объект құру жəне оны одан əрі (throw) 
жіберу» мағыналарын береді. 

Енді функцияны келесі түрде жазуға болады:

int main()
try {

int х = -1; 
int у = 2; 
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int z = 4;
// ...
int area1 = area(x,y); 
int area2 = framed_area(1,z); 
int аrеаЗ = framed_area(y,z); 
double ratio = area1/area3;
}
catch (Bad_area){

cout << "Ой! area() функциясының аргументі қате\n";
}

Біріншіден, бұл программа үзіндісі area() функциясының барлық шақыруларын, 
оның ішінде, main() модулінен шақыруды да, framed_area() функциясы-
нан екі шақыруды да өңдейді. Екіншіден, қатені өңдеу оны анықтаудан айқын 
ажыратылған: main() функциясы throw Bad_area() нұсқауын қандай функция 
орындағаны туралы, ал area() функциясы өзі генерациялайтын Bad_area алас-
та маларын қандай функция (мұндай функция бар болса) ұстап қалуы керектігі 
туралы ешнəрсе білмейді. Бұл ажырату көптеген кітапханалардың көмегімен 
жазылған əрі көлемді программаларда аса маңызды. Мұндай программаларда 
ешбір адам қандай да бір кодты қажет орынға қою арқылы қатені өңдей алмайды, 
себебі ешкім кодты бір мезгілде қосымшада да, барлық кітапханаларда да өзгерте 
алмайды.  

5.6.2 Аралықпен байланысты қателер
Нақты программалардың басым бөлігі мəліметтер жиындарымен жұмыс істейді. 
Басқаша айтқанда, олар əртүрлі кестелерді, тізімдерді жəне басқа да мəліметтер 
құрылымдарын қолданады. C++ тілінің контекстінде мəліметтер жиындарын кон-
тейнерлер (containers) деп те атайды. Стандартты кітап хана ның барынша жиі 
қолданылатын контейнері vector типі болып табылады, ол 4.6-бөлімінде енгі-
зілген. Vector типті объект элементтердің белгілі бір мөлшерін сақтайды, оны 
объектінің size() функция-мүшесінің көмегімен білуге болады. Егер біз мүмкін 
болатын [0:v.size()) аралығына тиісті емес индексі бар элементті қолдан-
бақшы болсақ, не болады? Əдеттегі [low:high) белгісі индекстер low жəне 
high-1 аралығынан мəндер қабылдай алатынын білдіреді, яғни аралыққа төменгі 
шекара енеді, бірақ жоғарғы шекара кірмейді: 

Бұл сұраққа жауап берместен бұрын жауапты күтетін басқа сұрақ бар:

«Бұл қалайша мүмкін болады?» Басқасын былай қойғанда, v векторының 
индексі [0:v.size()) аралығында жату керек, сондықтан осыған көз жеткізу 
жеткілікті!
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Айтуға оңай, бірақ орындау қиын. Келесі айтарлықтай қисынды программаны 
қарастырайық:

vector<int> v;      // бүтін сандар векторы 
int i;
while (cin>>i) v.push_back(i);   // мəндерді контейнерге 
                                 // енгіземіз 
for (int i = 0; i<=v.size(); ++i)  // мəндерді басып шығарамыз  

cout << "v[" << i <<"] == " << v[i] << endl;

Қате көріп тұрсыз ба? Алға жылжудан бұрын, қатені табуға тырысыңыз. Бұл 
айтарлықтай типтік қате. Біз бұл қатені жиі жібереміз, əсіресе, түнгі уақытта, 
шаршап отырып программа жазған кезде. Қателер, əдетте, асығудың немесе 
шаршаудың нəтижесі болып табылады. Біз 0 жəне size()-ды v[i] элементін 
қарастырған кезде і индексі əрқашан рұқсат етілген аралықта болатынын кепіл-
ден діру үшін пайда лан дық. 

Өкінішке орай, біз қате жібердік. for цикліне қараңызшы: оның аяқталу 
шарты i<=v.size() түрінде өрнектелген, ал дұрысы i<v.size() өрнегі бола-
тын еді. Осының нəтижесінде, бес санды оқып, біз алты санды шығаруға тыры-
самыз. Біз индексі вектордың шекараларына сілтеме жасайтын v[5] элемен тін 
пайдалануға талпынамыз. Қателердің бұл түрі кең тараған дығы соншалықты, оған 
тіпті бірнеше атаулар берілген: бірлікке төмендету немесе жоғарылату қатесі 
(off-by-one error), аралық қатесі (range error), себебі индекс вектордың мүмкін 
диапазонына тиісті болмайды, жəне шекаралар қатесі (bounds error), себебі ин-
декс вектордың шектерінен шығып отыр.  

Бұл қатені əлдеқайда оңай тудыруға болады:

vector<int> v(5); 
int х = v [5]; 

Алайда, сіз бұл мысалды шындыққа жанасатын жəне назар аударуға тұратын деп 
растайтыныңыз күмəн тудырады. 

Сонымен, егер біз аралықтан қате жіберсек, онда шындығында не болады? 
vector класындағы индекс бойынша қатынасу операциясы вектордың өлшемін 
біледі, сондықтан оны тексере алады (жəне, расында да, тексеруді орындайды; 
4.6 жəне  19.4-бөлімдерін қ.). Егер тексеру сəтсіз аяқталса, онда индекс бойынша 
қаты насу операциясы out_of_range типті аластаманы генерациялайды. Соны-
мен, егер жоғарыда берілген қате код аластамаларды ұстап қалатын қандай да бір 
программаның бөлігі болса, онда біз осыған сəйкес қате туралы хабарлама алатын 
едік:   

int main()
try {

vector<int> v;     // бүтін сандар векторы
int х;

12–1084
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while (cin>>x) v.push_back(х);      // мəндерді жазамыз 
for (int i = 0; i<=v.size(); ++i)   //мəндерді шығарамыз 

cout << "v[" << i << "] == " << v[i] << endl;
} catch (out_of_range) {

cerr << "Ой! Аралық қатеcі\n"; 
return 1;

} catch (...){      // барлық басқа аластамаларды ұстап қалу
cerr << "Аластама: бірнəрсе дұрыс емес\n"; 
return 2;

}

Назар аударыңыз, аралыққа байланысты қате, шын мəнінде біз 5.5.2-бөлімінде 
қарастырған, аргументтерге байланысты қатенің дербес жағдайы болып табыла-
ды. Біз өзімізге сенбей, вектор индекстерінің аралығын тексеруді индекс бойын-
ша қатынасу операциясының өзіне тапсырдық. Түсінікті себептерге байланысты 
индекс бойынша қатынасу операторы (vector::operator[]) аластаманы гене-
ра циялау арқылы қате туралы хабар лайды. Басқа тағы не болуы мүмкін? Индекс 
бойынша қатынасу операторы біз бұл жағдайда не істеуді қалайтыны мыздан ха-
барсыз. vector класының авторы оның коды қандай программаның бөлігіне ай-
налуы мүмкін екенін де білмейді.  

5.6.3 Енгізу кезіндегі қате
Мəліметтерді қате енгізу жағдайында орындалуы тиіс əрекеттерді қарастыруды 
10.6-бөлімге дейін қалдырамыз. Əзірше тек енгізу кезіндегі қатені тапқан 
жағдайда, программалау тілінің дұрыс емес аргументтермен жəне рұқсат етілген 
аралықтан шығып кетумен байланысты қателерді өңдеуде қолданылатын əдістері 
мен механизмдері пайдаланылатынын ескерте кетейік. Бұл жерде біз тек енгізу 
операциялары сəтті орындалса, не істеу керектігін көрсетеміз. Жылжымалы 
нүктелі сан енгізілетін код үзіндісін қарастырайық:

double d = 0; 
cin >> d;

Біз соңғы операцияның сəтті немесе сəтсіз болғанын тексеру үшін cin енгізу 
ағымын тексеріске салуымызға болады:

if (cin) {
// бəрі жақсы, біз мəліметтерді одан əрі оқи аламыз

}
else {

// соңғы оқу жүзеге асырылмады,
// сондықтан қандай да бір əрекет орындау керек

}
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Мəліметтерді енгізу кезінде қатенің бірнеше мүмкін себептері бар. Олардың бірі – 
біз оқымақ болып отырған мəліметтердің типі, – ол double типінен өзгеше. 

Программа құрудың ерте кезеңдерінде біз жай ғана қате тапқанымызды ха-
барлап, программаның орындалуын тоқтатқымыз келеді, себебі онымен қалай 
əрекеттесуді əлі білмейміз. Кейде біз кейіннен осы үзіндіге қайтып келіп, өзіміздің 
əрекеттерімізді нақтылаймыз. Мысалы: 

double some_function()
{

double d = 0; 
cin >> d; 
if (!cin) error ("'some_function()' функциясына double 

типті сан оқу мүмкін емес");
// пайдалы іс-əрекет орындаймыз

}

Жөндеп түзетуді жеңілдету үшін немесе қолданушыға хабарлама жіберу үшін 
error() функциясына берілген тіркесті басып шығаруға болады. error() функ-
циясын көптеген программаларға пайдалы болатындай етіп қалай жазуға бола-
ды? Ол ешбір мəн қайтара алмайды, себебі онымен ары қарай не істеу керектігі 
белгісіз. Оның орнына, error() функциясы қате туралы хабарлама алғаннан 
кейін программаның орындалуын тоқтатқаны дұрыс. Сонымен қатар, шығудың 
алдында кейде белгілі бір қиын емес əрекеттерді орындау керек, мысалы, ха-
барлама жазылған терезені белсенді күйде  қолданушы оқи алатындай етіп ұзақ 
ұстау. Осының бəрі аластамалар үшін əдеттегі жағдай (бұл жөнінде толығырақ – 
7.3-бөлімінде).

Стандартты кітапханада vector класы генерациялайтын out_of_range 
тəрізді бірнеше аластама анықталған. Сонымен қатар, бұл кітапханада run time_
error аластамасы бар, ол біздің мақсаттарымызға барынша сəйкес келеді, себебі 
оның құрамында қатені өңдеуші пайдалана алатын тіркес сақталады. Сонымен, 
біздің қарапайым error() функциясын келесі түрде қайта жазуға болады:

void error(string s)
{

throw runtime_error(s);
}

  Бізге runtime_error аластамасымен жұмыс істеу қажет болғанда, біз оны жай 
ғана ұстап қаламыз. Қарапайым программалар үшін runtime_error аластама-
сын main() функциясында ұстап қалу мінсіз шешім болады:

int main() 
try {

// біздің программа 



160

return 0;     // 0 сəтті нəтижені білдіреді 
}
catch (runtime_error& е){

cerr << "runtime error: " << e.what() << '\n';
keep_window_open();
return 1;     // 1 қатені білдіреді 

}
  

e.what шақыруы runtime_error аластамасынан  қате туралы хабарла маны 
шығарады. 

catch(runtime_error& e) {

өрнегіндегі & символы біз аластаманы сілтеме бойынша жібергіміз келетінін 
білдіреді. Əзірше бұл өрнекті жай ғана техникалық тиянақтылық ретінде 
қарастыруыңызды өтінеміз. 8.5.4-8.5.6-бөлімдерде біз маңызды сілтеме бойынша 
жіберудің мағынасын түсіндіреміз. 

Назар аударыңыз, қате туралы хабарлама шығару үшін біз cerr ағымын 
пайдаландық. Бұл ағым cout ағымына өте ұқсас, айырмашылығы – ол қате ту-
ралы хабарламалар шығаруға арналған. Келісім бойынша, cerr жəне cout ағым-
дары мəліметтерді экранға шығарады, бірақ cerr ағымы тиімден діріл меген, 
сондықтан қателерге айтарлықтай төзімді жəне кейбір операциялық жүйелерде 
басқа нысанаға, мысалы, файлға қайта бағытталуы мүмкін. cerr ағымын пайда-
лана отырып, қателерді құжаттауға болады. Дəл осы себептен қателерді шығару 
үшін біз cerr ағымын қолданамыз. 

out_of_range аластамасы runtime_error аластамасынан өзгеше болып 
келеді, сондықтан runtime_error аластамасын ұстап қалу vector класын неме-
се стандартты кітапхананың басқа да контейнерлік типтерін дұрыс емес қолдану 
нəтижесінде туындауы мүмкін out_of_range аластамасының қателерін өңдеуге 
əкеліп соқпайды. Алайда, out_of_range жəне runtime_error алас тамалар 
болып табылады, сондықтан олармен жұмыс істеу үшін exception класының 
объектісін ұстап қалуды алдын ала қарастыру қажет:

int main() 
try {

// біздің программа 
return 0;      // 0 сəтті нəтижені білдіреді 

}
catch(exceptions е){

cerr << "error: " << e.what() << '\n';
keep_window_open();
return 1;     // 1 қатені білдіреді 

}
catch (...) {

cerr << "Ой: белгісіз аластама!\n";
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keep_window_open();
return 2;         // 2 қатені білдіреді

}
   

Мұнда барлық аластамаларды ұстап қалу үшін біз catch(…) нұсқауын қостық. 
Екі типтің де (out_of_range жəне runtime_error) аластамалары бір ғана 

exception типінің алуан түрлері ретінде қарастырылған жағдайда exception 
олар үшін базалық тип (супертип) болып табылады дейді. Бұл аса пайдалы əрі 
қуатты механизм 13-16-тарауларда сипатталатын болады. 

main() функциясының қайтаратын мəні программаны шақырған жүйеге 
берілетініне тағы да назарларыңызды аударамыз. Кейбір жүйелер (Unix тəрізді) 
осы мəндерді жиі пайдаланады, ал басқалары (Windows тəрізді), əдетте олар-
ды ескермейді. Нөл мəні программаның сəтті аяқталғанын білдіреді, ал main() 
функциясы қайтарған нөлдік емес мəн қандай да бір ауытқуды білдіреді. 

Туындаған мəселені сипаттау үшін error() функциясын қолданған жағдай да 
ақпараттың екі үлесін жіберу керек. Берілген жағдайда бұл екі үлес жай ғана бір 
тіркеске біріктіріледі. Бұл амалдың кең тарағаны соншалықты, біз оны error() 
функциясының екінші нұсқасы ретінде ұсынуды ұйғардық:

void error(string s1, string s2)
{

throw runtime_error(s1+s2);
}
 

Жағдай қиындап, бізге жағдайды түзетудің əлдеқайда жетілдірілген тəсілін ойлап 
табуға тура келгенге дейін, əзірше осы қарапайым қателерді өңдеу жолы біз үшін 
жеткілікті. Көңіл аударыңыз, error() функциясының қолданылуы оның бұрынғы 
шақырылулар санына тəуелді емес: error() функциясы  runtime_error() ала-
стамасын ұстап қалуға арналған ең жақын catch бөлімін əрқашан тауып алады 
(əдетте, олардың бірі main() функциясында орналасады). Аластамаларды жəне 
error() функциясын қолданудың мысалдары 7.3 жəне 7.7-бөлімдерінде берілген. 
Егер аластама ұсталмаған болса, онда жүйе қате туралы хабарлама шығарады 
(ұсталмай қалған аластама). 

 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Ұсталмай қалған аластаманы көру үшін error() функциясы ешбір аластама-
ны ұстап қалмайтын шағын программаны іске қосыңыз. 

5.6.4 Тарылтушы түрлендірулер
3.9.2-бөлімде сұмдық қате көрсетілген: біз айнымалыға тым үлкен мəнді мен-
шіктеген кезде ол қиылып тасталды. Мысалы:
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int х = 2.9; 
char с = 1066;

Бұл жерде x айнымалысының мəні 2.9-ға емес, 2-ге тең болады, себебі x айны-
малысының типі int, ал мұндай сандардың бөлшек бөлігі болмайды. Дəл осы-
лай, егер үйреншікті ASCII символдар жиыны қолданылатын болса, онда с 
айнымалысының мəні 1066 емес, 42 болады (бұл * символына сəйкес келеді), 
өйткені char типті айнымалылар мұндай үлкен мəндерді қабылдай алмайды.  

3.9.2-бөлімінде осындай тарылтудан тексеру арқылы қалай қорғануға бола-
тындығы көрсетілген. Аластамалардың (жəне шаблондардың; 19.3-бөлімін қ.) 
көмегімен тексеруді жүргізетін жəне меншіктеу немесе инициалдау мəннің өзге-
руіне əкеліп соғуы мүмкін болған жағдайда runtime_exception аластама сын 
генерациялайтын функцияны жазуға бола ды. Мысалы:

 
int x1 = narrow_cast<int>(2.9);    // Аластама генерациялайды
int х2 = narrow_cast<int>(2.0);    // Жарайды
char c1 = narrow_cast<char>(1066); // Аластама генерациялайды 
char с2 = narrow_cast<char>(85);   // Жарайды

Бұрыштық жақшалардың <…> мағынасы дəл vector<int> өрнегін де гі мен 
бірдей. Олар ойдағыны өрнектеу үшін мəнді емес, типті көрсету қажет болған кез-
де қолданылады. Бұрыштық жақшалар ішінде жазылған аргу мент тер шаблондық 
аргументтер (tem plate arguments) деп аталады. Егер мəнді түрлендіру қажет бол-
са жəне біз оның сиятынына сенімді болмасақ, онда std_lib_facilities.h 
тақырыптық фай лын да анықталған жəне error() функция сының көмегімен 
жүзеге асырылған narrow_cast типін пайдала нуға болады. Сast сөзі (дəлме-
дəл аудармасы гипс таңғыш – Аудармашыдан) типті келтіруді білдіреді жəне бұл 
операцияның бірнəрсе «сынған» жағдайдағы рөлін бейнелейді (сынған аяқтағы 
гипс таңғышпен ұқсастық бойынша). Назар аударыңыз, типті келтіру операндтар-
ды өзгертпей, операнд талап ететін типтегі жаңа мəнді құрады. 

5.7 Логикалық қателер

Компилятор жəне байланыстарды түзетуші тапқан қателерді жөнде ген нен кейін про-
грамманы орындаймыз. Əдетте, осыдан кейін про грам ма ешбір нəтиже шығармайды 
немесе дұрыс емес нəтижелер шығарады. Мұның көптеген себептері болуы мүмкін. 
Мүмкін, сіз програм маның логикасын дұрыс түсінбеген боларсыз; ойыңыздағыны 
жазбаған шығарсыз; қандай да бір нұсқауда немесе тағы бір жерде орынсыз қате 
жібергенсіз. Логикалық қателерді, əдетте, табу жəне түзету басқа қателерге қарағанда 
қиын, өйткені осы кезеңде компьютер тек сіз оған бұйырған əрекеттерді орындайды. 
Ендігі сіздің міндетіңіз – программа нелік тен сіздің қалағаныңызды орын дамай ты-
нын анықтау. Негізінде компьютер – бұл өте жылдам əрекет ететін ақымақ. Ол жай 
ғана бағынып сіздің оған айтқаныңызды дəл орын дайды. 
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Айтқанымызды қарапайым мысал арқылы бейнелеуге тырысып көрейік. Ең 
төменгі, ең жоғарғы жəне орташа температураны іздеуге арналған программа-код-
ты қарастырамыз:

int main ()
{

vector<double> temps;   // температуралар

double temp = 0;
double sum = 0;
double high_temp = 0;
double low_temp = 0;

while (cin>>temp)       // оқып, temps векторына жазамыз 
temps.push_back(temp);

for (int i = 0; i<temps.size(); ++i)
{

// ең жоғарғы мəнді табамыз:
if (temps[i] > high_temp) high_temp = temps[i]; 
// ең төменгі мəнді табамыз:
if (temps[i] < low_temp) low_temp = temps[i]; 
sum += temps[i];     // қосындыны есептейміз

}
cout << "Ең жоғарғы температура: " << high_temp << endl;
cout << "Ең төменгі температура: " << low_temp << endl; 
cout << "Орташа температура:" << sum/temps.size() << endl;

}

Біз Техас штатының Люббок қаласының орталығында (Lubbock, Texas) 2005 
жылдың 16 ақпанында болған температура жөніндегі əрбір сағаттағы мəліметтерді 
енгізе отырып, осы программаны тексердік (Техаста қазіргі кезде де Фаренгейт 
өлшеміі, яғни шкаласы қолданылады):  

-16.5, -23.2, -24.0, -25.7, -26.1, -18.6, -9.7,  -2.4,
  7.5,  12.6,  23.8,  25.3,  28.0,  34.8, 36.7,  41.5,
 40.3,  42.6,  39.7,  35.4,  12.6,   6.5, -3.7, -14.3

Нəтижелер келесідей болды:

Ең жоғарғы температура: 42.6 
Ең төменгі температура: -26.1 
Орташа температура: 9.3

Аңғал программалаушы программа тамаша жұмыс істейді деген қорытындыға 
келуі мүмкін. Жауапкершілігі төмен программалаушы оны тапсырыс берушіге са-
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тады. Парасатты программалаушы программаны тағы бір рет тексеріп шығады. 
Бұл үшін біз 2005 жылдың 23 шілдесінде алынған мəліметтерді енгіздік: 

 76.5,  73.5, 71.0, 73.6, 70.1,  73.5,  77.6,  85.3,
 88.5,  91.7, 95.9, 99.2, 98.2, 100.6, 106.3, 112.4,
110.2, 103.6, 94.9, 91.7, 88.4,  85.2,  85.4,  87.7

Осы жолы нəтижелер төмендегідей:

Ең жоғарғы температура: 112.4 
Ең төменгі температура: 0.0 
Орташа температура: 89.2

Ой, бірнəрсе дұрыс емес! Шілде айында Люббоктағы қатты аяз (0.0°F шамамен 
18°С сəйкес келеді) – бұл ақырзаман ғой! Сіз қатені көріп тұрсыз ба? low_temp ай-
нымалысы 0.0 мəнімен инициалданғандықтан, темпе ра ту ра ның барлық мəндері 
теріс болып шықса, ол нөлге тең болып қала береді. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Бұл программаны орындаңыз. Оның расында осындай нəтижелер 
шығаратынына көз жеткізіңіз. Басқа мəліметтер жиынын енгізу арқылы оны 
«сындыруға» (яғни, дұрыс емес нəтижелер беруге мəжбүр етуге) тырысыңыз. 
Сізге бұл үшін қанша мəлімет қажет болуы мүмкін? 

Өкінішке орай, бұл программада əлдеқайда көп қателер бар. Температураның 
барлық мəндері теріс болып шықса, онда не болады? high_temp айнымалысын 
инициалдау ұқсас мəселені тудырады: егер бастапқы мəліметтерде температураның 
барлық мəндері нөлден жоғары болса да, ол нөлге тең болып қала береді. 

Мұндай қателер үйреншікті; олар компиляция кезінде ешқандай қиындық-
тарды тудырмайды жəне қисынды шарттарда дұрыс емес жауаптарға алып 
келмейді. Алайда біз қисынды шарттардың нені білдіретінін айтуды ұмытқан 
екенбіз. Түзетілген программа келесідей болу керек:

  
int main() 
{

double temp = 0; 
double sum = 0;
double high_temp = -1000; // мүмкін емес төмен мəнмен 
                             // инициалдау
double low_temp = 1000;   // мүмкін емес жоғары мəнмен 
                             // инициалдау
int no_of_temps = 0;
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while (cin>>temp){     // температура мəндерін оқимыз
++no_of_temps;  // мəліметтер санын есептейміз
sum += temp;    // қосындыны есептейміз 
// ең жоғарғы мəнді табамыз: 
if (temp > high_temp) high_temp = temp; 
// ең төменгі мəнді табамыз:
if (temp < low_temp) low_temp = temp; 

}

cout << "Ең жоғарғы температура: " << high_temp << endl; 
cout << "Ең төменгі температура: " << low_temp << endl; 
cout << "Орташа температура:" << sum/no_of_temps << endl;

}

Бұл программа жұмыс істей ме? Сіз неліктен осыған сенімдісіз? Сіз «жұмыс 
істейді» сөзінің дəл анықтамасын бере аласыз ба? 1000 жəне -1000 сандарын 
қайдан алдыңыз? «Сиқырлы» константалар туралы есте сақтаңыз (5.5.1-бөлімін 
қ.). Программа мəтінінде 1000 жəне -1000 сандарын литералдық константалар 
ретінде көрсету – нашар стиль, бірақ, мүмкін, бұл сандар да дұрыс емес шығар? 
Температура -1000°F (-573°C) мəнінен төмен түсетін жерлер бар ма? Температура 
1000°F (538°C) мəнінен жоғары көтерілетін жерлер бар ма?

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Программаны қарастырып көріңіз. Сенімді ақпарат көздерін пайдалана оты-
рып, min_temp (ең төменгі температура) жəне max_temp (ең жоғарғы тем-
пература) константалары үшін қисынды мəндер енгізіңіз. Бұл мəндер сіздің 
программа ңыздың қолданылу шектерін анықтайды. 

5.8 Бағалау

Сіз қарапайым программаны, мысалы, алтыбұрыштың ауданын табатын програм-
ма жазғаныңызды елестетіп көріңіз. Сіз оны орындалуға жіберіп, ауданның -34.56 
мəніне тең болатынын анықтадыңыз. Жауаптың дұрыс еместігі анық. Неліктен? 
Себебі ешбір фигураның ауданы теріс сан бола алмайды. Сонымен, сіз қатені 
түзетіп, 21.65685 деген жауап аласыз. Бұл жауап дұрыс па? Бұл сұраққа жауап 
беру қиынырақ, себебі біз əдетте алтыбұрыштардың ауданын есептеу формула-
сын есте сақтамаймыз. Сонымен, қолданушылар алдында ұятқа қалып, орынсыз 
нəтижелерді беретін программаны ұсынбау үшін нəтиженің дұрыс болатындығын 
тексеру керек. Бұл жағдайда ол оңай. Алтыбұрыш квадратқа ұқсас. Қағазға суретін 
салу арқылы алтыбұрыштың ауданы өлшемі 3×3 болатын квадраттың ауданына 
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жуық екендігіне көз жеткізуге болады. Бұл квадраттың ауданы 9-ға тең. Сонымен, 
21.65685 жауабының дұрыс болуы мүмкін емес. Программаға өзгерістер енгізіп, 
9.65685 жауабын аламыз. Бұл жауап шындыққа жанасады!

Берілген жағдайда біз алтыбұрыштармен ешбір əрекет орындаған жоқпыз. 
Бірақ дұрыс жауап туралы түсінігіңіз болғанымен, тіпті ол айтарлықтай дəл 
болғанның өзінде, біз нəтижені жарамды деп есептей алмаймыз. Əрқашан өзіңізге 
келесі сұраққа жауап беруіңіз керек:

1. Бұл жауап берілген есеп үшін қисынды бола ма? 

Айтарлықтай жалпы (жəне күрделі) сұрақ та қоюға болады:

2. Нəтиженің қисынды екендігін қалай түсінуге болады? 

Назар аударыңыз, біз «Тура жауап қандай?» немесе «Дұрыс жауап қандай?» 
тəрізді сұрақтарды қоймаймыз. Бұл жауапты бізге программаның өзі береді. Біз 
тек жауаптың орынсыз болғанын қаламаймыз. Жауап қисынды болған жағдайда 
ғана программамен жұмыс істеуді жалғастырудың мəні бар. 

Бағалау – бұл өзінде ақыл-парасат пен өте қарапайым арифметиканы 
үйлестіретін тамаша өнер. Кейбір адамдар бағалауды ойша да жақсы орындайды, 
бірақ біз «конверттың сыртқы жағында шимайлар салуды» жөн санаймыз, өйткені 
басқа жағдайда қате жасау оңай. Мұнда біз бағалау деп формальді емес əдістер 
жиынын айтамыз, бұл əдістер жиыны кейде шамалау (guesstimation) деп те атала-
ды, өйткені құрамында интуитивтік болжам мен жуықтап бағалауды үйлестіреді. 

 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Біздің дұрыс алтыбұрыш жақтарының ұзындықтары 2 см-ге тең. Біз дұрыс 
жауап алдық па? Жай ғана шамаланған есептеулер орындаңыз. Бір парақ 
қағаз алып, үлгі сызыңыз. Бұл əрекетті өз абыройыңыздан төмен санамаңыз. 
Көптеген атақты ғалымдар қарындаш пен бір жапырақ қағаздың (немесе 
сулықтың) көмегімен  жуық жауапты табу қабілеттерімен адамдарды тəнті 
еткен. Бұл қабілет – шын мəнінде, жай ғана əдет – талай уақытты үнемдеуге 
жəне қателерден сақтануға көмектеседі. 

Көп жағдайда бағалау есептеуге қажетті, бірақ қолда жоқ мəліметтерді алдын 
ала талдаумен байланысты болады. Бір қаладан екіншісіне саяхат жасау уақытын 
бағалайтын программаны тексеруден өткізгеніңізді елестетіңіз. Нью-Йорктен 
Денверге автомобильмен 15 сағат 33 минутта жету шындыққа жанаса ма? Ал Лон-
доннан Ниццаға ше? Неліктен иə, неліктен жоқ? Сіздің осы сұрақтардың жауапта-
ры туралы болжамдарыңыз қандай мəліметтерге негізделген? Көп жағдайда вебте 
жылдам іздеу көмекке келеді. Мысалы, 2000 миль – бұл Нью-Йорк пен Денвер 
арасындағы қашықтықтың қисынды бағасы. Осы себептен Нью-Йорктен Денвер-
ге 15 сағатта жету үшін 130 миль/сағ орташа жылдамдығын сақтап отыру (15*130 
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мəні 2000-нан сəл ғана кіші) қиынға соғатын (сондай-ақ заңға қайшы болатын) 
еді. Өзіңіз тексерсеңіз болады: біз қашықтықты да, орташа жылдамдықты да асы-
ра бағаладық, бірақ біздің жауаптың қисындылығының бағасы əбден негізді. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Көрсетілген автомобильмен саяхат уақытын, сондай-ақ сəйкес қалалар 
арасындағы (қарапайым коммерциялық авиарейстермен) ұшу уақытын 
бағалаңыз. Енді ақпарат көздерін, мысалы карталар мен уақыт кестелерін пай-
даланып, өз бағаларыңызды тексеріп көріңіз. 

5.9 Жөндеп түзету

Жазылған (алғашқы нұсқада?) программада əрқашан қателер болады. Шағын 
программалар бірінші талпыныстан-ақ кездейсоқ түрде компиляцияланады жəне 
дұрыс орындалады. Бірақ осы жағдай кез келген күрделі программамен жүзеге 
асса, ол үлкен күдік тудырады. Егер программа алғашқы талпыныстан дұрыс 
орындалса, достарыңызға барып, тойлаңыз, себебі мұндай сəттілік жиі бола 
бермейді. 

Сонымен, белгілі  бір программаны жазғаннан кейін сіз оның қателерін 
тауып, оларды түзетуіңіз керек. Бұл  процесті əдетте жөндеп түзету (debugging), 
ал қателерді қоңыздар (bugs) деп атайды. Кейде қоңыз термині бөлмелерді тол-
тырып тұратын электрондық шамдар мен релелер арасында кездейсоқ адасқан 
жəндіктердің кесірінен аппараттық жабдықтама істен шығатын кездері пайда 
болған деп айтады. Кейбір адамдар бұл терминді COBOL программалау тілін 
(22.2.2.2-бөлімін қ.) құрған Грейс Мюррей Хоппер (Grace Murray Hopper) ойлап 
тапқан деп есептейді. Бұл терминді елу жыл бұрын кім ойлап тапса да, программа-
ның барлық бөліктеріндегі қателерден сақтану мүмкін емес. Оларды іздеу жəне 
жою процесі жөндеп түзету деп аталады. 

Жөндеп түзету шамамен төмендегідей орындалады:

1. Программаның компиляциясын орындаймыз.

2. Байланыстарды түзетеміз. 

3. Программаны орындаймыз. 

Əдетте, осы əрекеттердің тізбегі бірнеше рет қайталанып орындалады: аса 
күрделі программалар үшін бұл процесс жылдан жылға жүздеген жəне мыңдаған 
рет қайталанады. Əрбір жолы бірнəрсе біз күткендей жұмыс істемейді де, қандай 
да бір қатені түзетуге тура келеді. Мен жөндеп түзетуді программалаудың барын-
ша шұбалаңқы əрі шығынды бөлігі деп санаймын жəне оған жұмсалатын уақыт 
мөлшерін мүмкіндігінше азайту ісіне талай уақыт бөлдім. Кейбіреулер жөндеп 
түзетуді əсерлі іс, бейнеойындар тəрізді программалаушыны өзіне тартып, ди-
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сплей экранында көптеген күндер мен түндерге ұстап тұратын программалау 
негізі деп санайды (мен бұл жағдайды өзімнің тəжірибем бойынша куəландыра 
аламын).  

Жөндеп түзетуді қалай орындамаған дұрыс екенін мысал арқылы көрсетейік:

while(программа іске қабілетті болып көрінбейді){  //жалған код 
Программаны күдікті нəрселерді іздей, қарап шығамыз. 
Оларды программа тəуір көрінетіндей етіп өзгертеміз 

}

Біз осы жөнінде неліктен осыншама мазасызданамыз? Жоғарыда сипат талған 
жөндеп түзетудің нашар алгоритмі сəттілікке кепілдік бере алмайды. Өкінішке 
орай, бұл сипаттама толықтай карикатура болып табылмайды. Кеш құрымға дейін 
компьютер алдында отыратын жəне өздерін толымсыз сезінетін көптеген адамдар 
дəл осылай істейді. 

Жөндеп түзетудің негізгі мəселесі келесідей:

Программа шын мəнінде дұрыс жұмыс істеп тұрғанын қалай түсінуге болады? 

Егер бұл сұраққа жауап бере алмасаңыз, онда ұзақ та қажытатын жөндеп түзетуге, 
ал тұтынушыларыңыз сіздің оны аяқтағаныңызды ұзақ уақыт күтуге мəжбүр бо-
лады. Біздің бұл мəселеге қайтып оралуымыздың себебі: қойылған сұраққа жауап 
беруге себін тигізетін нəрсенің барлығы жөндеп түзетуді барынша азайтуға жəне 
дұрыс əрі жұмыс жасауға ыңғайлы программалар құруға көмектеседі. Программа-
лауды қоңыздар еш жерде жасырына алмайтындай орындау керек. Əрине, бұл 
тым қатаң айтылған, бірақ біздің мақсатымыз – программаны құрылымдау, осы 
арқылы қателердің пайда болу ықтималдығы барынша төмендейді жəне оларды 
табу мүмкіндігі барынша жоғарылайды.  

5.9.1 Жөндеп түзетуге байланысты тəжірибелік кеңестер
Программаңыздың алғашқы қатарын жазудан бұрын жөндеп түзету тура-
лы ойланыңыз. Көп қатарлар жазылғаннан кейін жөндеп түзетуді оңайлатуға 
тырысудың мəні болмайды. 

Қателер туралы қалай хабарлайтыныңызды шешіп алыңыз. Бұл кітапта келісім 
бойынша мынадай қағида қабылданған: «error() функциясын қолдану жəне 
аластаманы main() функциясында ұстап қалу».

Программаңызды жеңіл оқылатындай жазуға тырысыңыз. 

• Программаңызға түсініктемелер енгізіңіз. Бірақ бұл түсініктемелерді көп-
теп қосу керек деген сөз емес. Сіз операцияның мағынасын табиғи тіл де 
программалау тілінен артық өрнектей алмайсыз. Түсініктемелерде код 
арқылы өрнектеуге келмейтін мəліметтерді қысқа əрі нұсқа жазу керек:
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o Программаның атауы

o Программаның мақсаты

o Программаны кім жəне қандай мақсатпен жазған

o Нұсқалардың нөмірлері

o Кодтың қай үзінділері қиындықтар тудыруы мүмкін

o Негізгі идеялар

o Код қалай ұйымдастырылған

o Енгізілетін мəліметтерге қатысты қандай болжамдар жасалған

o Қандай код үзінділері енгізілмеген жəне қандай нұсқалар əзірше 
өңделмеген 

• Мағыналы атауларды пайдаланыңыз.

o Бұл «Ұзақ атауларды пайдаланыңыз» деген сөз емес.

• Қисынды код сұлбасын пайдаланыңыз.

o Сіздің кірістірілген программалау ортаңыз көмек беруі мүмкін, бірақ 
ол сіз үшін барлық жұмысты атқара алмайды.

o Кітапта қабылданған стильді пайдаланыңыз.

• Программаны белгілі бір логикалық амалды өрнектейтін шағын 
үзінділерге бөліп отырыңыз.

o Функцияның көлемін бір-екі беттен асырмауға тырысыңыз; 
функциялардың басым бөлігі одан қысқа болады. 

• Күрделі өрнектерден сақтаныңыз.

o Қабаттасқан циклдерді, қабаттасқан if нұсқауларын, күрделі шарт-
тарды жəне т.с.с. пайдаланбауға тырысыңыз. Өкінішке орай, кейде 
олар қажет болады, сондықтан күрделі кодта қатені жасыру жеңіл 
екенін есте сақтаңыз. 

• Мүмкін болған жерде өзіңіздің кодыңызды емес, кітапханалық функция-
ларды пайдаланыңыз.

o Əдетте, кітапханалар сіздің программаларыңызға қарағанда жақсы 
ойластырылған жəне тестіленген болады. 

Əзірше бұл кеңестердің барлығы айтарлықтай абстрактілі болып көрінеді, бірақ 
алда біз олардың қолданылу мысалдарын ұсынамыз. 

Программаны компиляциядан өткізіңіз. Əрине, бұл үшін компилятор қажет 
болады. Біздің талаптарымыздың жоғарылығына қарамастан, оның хабарла-
малары жиі өте пайдалы болып отырады жəне сіз сала маманы болмасаңыз, 
онда компьютер əрқашан дұрыс кеңестер береді деп есептеуге тиіссіз. Ал егер 
сіз нағыз сарапшы болсаңыз, онда кітапты жабыңыз – ол сіз үшін жазылмаған. 
Кейде программалаушыға компилятордың ережелері тым жасық жəне қатаң бо-
лып көрінеді (əдетте, олай емес) жəне олар көп нəрсені оңайлатуға болады деп 
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есептейді (бірақ, олай емес). Алайда, «өз құралын тек нашар ұста қарғайды» деген 
сөз бар емес пе. Жақсы ұста өзінің құралының əлсіз жəне күшті қырларын біледі 
жəне оны сəйкесінше баптайды. Барынша кең таралған компиляция қателерін 
қарастырайық:

• Литералдар тіркесінің тырнақшасы жабылған ба?

cout << "Сəлем, << name << '\n';   // Ой!

• Жеке литералдың тырнақшасы жабылған ба?

cout << "Сəлем, " << name << '\n;  // Ой!

• Блоктың жүйелі жақшасы жабылған ба?

int f(int a)
{

if (a>0) { /* қандай да бір əрекет орындаймыз */ 
else { /* басқа əрекет орындаймыз */ }

}   // Ой!

• Ашылатын жəне жабылатын жақшалар саны бірдей ме?

if (а<=0     // Ой! 
х = f(у);

Əдетте компилятор мұндай қателер туралы «кеш» хабарлайды; ол сіздің 
нөлден кейінгі жабылатын жақшаны ұмытып кеткенде, нені орындағыңыз 
келгенін білмейді.  

• Əрбір атау жарияланған ба?

o Барлық қажетті тақырыптық файлдар (мысалы, #include "std_
lib_facilities. h") қосылған ба?

o Əрбір атау қолданылудан бұрын жарияланды ма?

o Барлық атаулар дұрыс жазылған ба?

int count;  /*...*/ ++Count;  // Ой! 
char ch;    /*...*/ Cin>>c;   // Ой-ой!

• Əрбір нұсқаудың соңында қоснүкте қойылған ба?

х = sqrt(у)+2    // Ой! 
z = х+3;

Жаттығуларда біз осындай қателердің көптеген мысалдарын келтірдік. Оның 
үстіне, 5.2-бөлімде берілген қателердің жіктелуі туралы есте сақтаңыз. 

Программа компиляцияланып, оның байланыстары түзетілгеннен кейін 
ең ауыр кезең басталады, мұнда программа неліктен сіз ойлағандай жұмыс 
істемейтінін түсіну қажет. Сіз нəтижелерге қарап, сіздің программа оларды 
қалайша есептегенін түсінуге тырысасыз. Шын мəнінде, программалаушылар жиі 
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бос экранға қарап отырып, программалары неліктен ешбір нəтиже шығармағанын 
болжай бастайды. Windows консолімен болатын əдеттегі қиындық – ол экранға не 
шығарылғанын (егер бірнəрсе шығарылған болса) көруге мүмкіндік бермей, жоға-
лып кетеді. Бұл мəселенің шешімдерінің бірі – main() функциясының соңында 
std_lib_facilities.h тақырыптық файлынан keep_win dow_op en() функци-
ясын шақыру. Бұл жағдайда программа сізден шығудың алдында бірнəрсе енгізуді 
сұрайды, осылайша сіз оның жұмысының нəтижелерін терезе жабылмай тұрып 
көре аласыз. 

Қателерді іздеген кезде, программа, сіздің ойыңызша, дұрыс жұмыс істеген қа-
тардан кейінгі əрбір нұсқауды тиянақты тексеріп шығыңыз. Сіздің програм маңызды 
орындайтын компьютердің орнына тұрып көріңіз. Шығыс ақпарат сіздің үмі тіңізді 
ақтады ма? Əрине, жоқ, əйтпесе сіз жөндеп түзетумен айналыспайтын едіңіз. 

• Көп жағдайда, программалаушы қатені аңғармауының себебі – ол 
шындықты емес, өзінің қалағанын ғана көреді. Мысалы:

for (int i = 0; i<=max; ++j) {   // Ой! (Екі рет) 
for (int i=0; 0<max; ++i);   // v векторының 

                       // элементтерін шығарамыз 
cout << "v[" << i << "]==" << v[i] << '\n';

Соңғы мысал тəжірибелі программалаушы жазған шынайы программа-
дан алынған (бұл үзіндіні ол түнгі уақытта жазған деп ойлаймын).

• Көп жағдайда сіздің қатені байқамауыңыздың себебі программа дұрыс 
жұмыс істеген нүкте мен программа қате жауап шығарған келесі нүкте 
аралығында нұсқаулар санының тым көп болуында (немесе тым аз ақпарат 
шығарылатынында) жатады. Кірістірілген программалау орталарының 
басым бөлігі программаларды қадамдап жөндеп түзетуге мүмкіндік 
береді. Ақырында, сіз бұл мүмкіндіктерді пайдалануды үйренесіз, бірақ 
қарапайым программаларды жөндеп түзетуде бірнеше жерде қосымша 
шығару нұсқауларын (cerr ағымының көмегімен) қойып шығу жеткілікті. 
Мысалы:

int my_fct(int a, double d)
{

int res = 0;
cerr << "my_fct(" << a <<","<< d << ")\n";
//... қандай да бір код ...
cerr << "my_fct()қайтарады: " << res << '\n'; 
return res;

}

• Инварианттарды тексеру нұсқауларын (яғни, əрқашан орындалуы тиіс 
шарттарды; 9.4.3-бөлімlі қ.) күдікті бөлімдерге енгізіңіз. Мысалы:

int my_complicated_function(int a, int b, int c)
// Аргументтер оң таңбалы жəне a < b < с 
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{
if (!(0<a && a<b && b<c)) // ! белгісі ТЕРІСТЕУді,
                  // aл && ЖƏНЕ амалын білдіреді 

error("mcf функциясының аргументтері дұрыс 
емес");

// ...
}

• Егер аталған нұсқаулардың ешбірі сəтті нəтижеге алып келмесе, инва-
рианттарды өзіңіз дұрыс деп санайтын программа бөліктеріне енгізіңіз. 
Осылайша қатені табуыңыз ықтимал. 

Инварианттарды тексеру ге арналған нұсқау assertion (немесе тек assert) деп 
аталады. 

Программалаудың бірқатар тиімді тəсілдерінің бар болуы қызықты жағдай. 
Əртүрлі адамдар əртүрлі программалайды. Жөндеп түзету əдістеріндегі айыр ма-
шылықтардың басым бөлігі программалардың алуан түрлілігімен түсіндіріледі, 
ал қалған бөлігі ойлау салтының əртүрлілігінен туындайды. Ең жақсы жөндеп 
тү зе ту əдісінің болмайтынын білгеніңіз абзал. Шым-шытырық кодтың құрамында 
қателер жиі кездесетінін есте сақтау керек. Программаларды қарапайым əрі ло ги-
ка ға қонымды түрде жазуға тырысыңыз, оларды форматтаңыз, осылайша жөндеп 
түзетудің есебінен уақытты үнемдейсіз. 

5.10 Алғышарттар жəне соңғышарттар

Енді функцияның дұрыс емес аргументтерімен не істейміз деген сұраққа қайтып 
оралайық. Функцияны шақыру – бұл дұрыс код жəне қателерді өңдеу туралы ой-
ланатын барынша жақсы бастапқы нүкте: дəл осы жерде есептеулерді логикалық 
блоктарға бөлу орындалады. Жоғарыда берілген мысалды қайта қарастырайық:  

int my_complicated_function(int a, int b, int c)
// Аргументтер оң таңбалы жəне a < b < с 
{

if (!(0<a && a<b && b<c))   // ! белгісі ТЕРІСТЕУді,
                      // aл && ЖƏНЕ амалын білдіреді 

error("mcf функциясының аргументтері дұрыс емес");
// ...

}

Біріншіден, түсініктемеде функция қандай аргументтерді қажет ететіні жазылады, 
содан кейін осы шартты тексеру (жəне, осы шарт бұзылған жағдайда аластаманы 
генерациялау) жүзеге асырылады. 

Бұл дұрыс стратегия. Функцияның өзінің аргументтеріне қоятын талаптарын 
жиі алғышарттар (pre-condition) деп атайды: функция дұрыс жұмыс істеу үшін 
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олардың орындалуы қажетті шарт. Егер алғышарттар бұзылса, не істеу керек де-
ген мəселе туындайды. Біздің екі мүмкін дігіміз бар:

1. Мұндай жағдайды елемеу (барлық шақыратын функциялар дұрыс 
аргументтерді береді деп үміттену немесе болжау арқылы).

2. Оларды тексеру (жəне амалын тауып, қате туралы хабарлау).

Осы көзқарас тұрғысынан, аргументтер – бұл қарапайым алғышарттарды компиля-
ция кезеңінде тексеру тəсілі. Мысалы:

int х = my_complicated_function(1, 2, "horsefeathers");

Бұл жерде компилятор үшінші аргументтің бүтін сан еместігін анықтайды 
(алғышарт бұзылды). Негізінде, бұл бөлімде біз компилятор тексере алмайтын 
алғышарттар туралы сөз қозғап отырмыз. 

Біз алғышарттар əрқашан түсініктемелерде бекітілген (сондықтан функцияны 
шақыратын программалаушы шақырылатын функцияның нені күтіп тұрғанын көре 
алады) деп есептейміз. Егер функцияның құрамында аргументтерге қойылатын 
талаптар көрсетілетін түсініктемелер болмаса, онда ол кез келген аргументтерді 
қабылдай алады деп есептейміз. Бірақ функцияны шақыратын программалаушы 
осы аргументтерді оқып, орнатылған ережелерді ұстанатынына үміттенуге бола-
ды ма? Кейде болады, бірақ, əдетте, алғышарттардың орындалуын тексеріп алған 
жөн. Егер тексермеуге салмақты себеп болмаса, онда əрқашан тексеруді орындап 
отыру қажет. Тексеруді орындамау себептері төмендегідей болуы мүмкін:

• Ешбір адам дұрыс емес аргументтерді бере алмайды.

• Тексеріс программаның жұмысын тым тежейді.

• Тексеруді орындау тым қиынға соғады.

Сіздің функцияңызды кім шақыратынын сіз білген жағдайда ғана бірінші себепті 
орынды деп санауға болады. Шынайы өмірде бұл мүмкін емес деуге болады. 

Екінші себеп адамдар ойлағаннан сирек кезде салмақты болады, көп жағдайда 
мерзімінен бұрын тиімділеудің мысалы ретінде одан бас тартуға тура келеді. Про-
грамманы жөндеп түзеткеннен кейін, оның құрамынан тексеруді алып тастауға 
болады. Мұндай тексерулерді ескермеуге болмайды, əйтпесе сізді алда қателерді 
іздеуге жұмсалатын ұйқысыз түндер күтіп тұрады.

Үшінші себеп айтарлықтай салмақты болып табылады. Тəжірибелі програм-
малаушы алғышартты тексеру процесі функцияның орындалуына қарағанда, көп 
уақыт шығындайтындай мысал келтіре алады. Мысал ретінде сөздіктен іздеуді 
келтіруге болады: алғышарт ретінде сөздіктің реттелгендігі қабылданады, бірақ 
сөздіктің реттелгендігін тексеру, онда іздеу жүргізуден əлдеқайда қиын. Кейде 
алғышартты кодтау жəне дұрыс өрнектеу қиын болады. Осыған қарамастан, функ-
цияны жазғаннан кейін, оның алғышарттарын жылдам тексерудің кодын жазуға 
болатынына көз жеткізіңіз, əрине, егер сіздің тексермеуге салмақты себеп теріңіз 
болмаса.  

13–1084
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Алғышарттарды жазу арқылы (түсініктемелер түрінде болса да) сіз програм-
маның сапасын айтарлықтай жоғарылатасыз: бұл сізді функция қандай аргумент-
терді талап ететіні туралы ойлануға итермелейді. Егер сіз осы талаптарды 
түсініктеме түрінде қарапайым əрі анық өрнектей алмасаңыз, онда, мүмкін, сіз 
программаңызды нашар ойластырған боларсыз. Тəжірибе көрсеткендей, осындай 
алғышарттар мен оларды тексеру көптеген қателерден арылуға мүмкіндік береді. 
Біз жөндеп түзетуді ұнат пай ты ны мыз ды айтып кеткен болатынбыз; айқын тұжы-
рымдалған алғышарттар конструктивтік қателерден сақтануға, сонымен қатар 
функциялардың дұрыс қолданылмауын программа құрудың ерте кезеңдерінде 
жоюға мүмкіндік береді. 

int my_complicated_function(int a, int b, int c)
// Аргументтер оң таңбалы жəне a < b < с 
{

if (!(0<a && a<b && b<c)) // ! белгісі ТЕРІСТЕУді,
     // aл && ЖƏНЕ амалын білдіреді 

error("mcf функциясының аргументтері дұрыс емес");
// ...

}

нұсқасы төменде берілген əлдеқайда қарапайым нұсқаға қарағанда сіздің уақы-
тыңыз бен күш-жігеріңізді үнемдейді:

int my_complicated_function(int a, int b, int c)
{

// ...
}

5.10.1 Соңғышарттар
Алғышарттарды тұжырымдау программаның құрылымын жақсартуға жəне функ-
циялардың дұрыс қолданылмауларын программалаудың ерте кезеңдерінде тау-
ып алуға мүмкіндік береді. Бұл идеяны басқа да жерлерде қолдануға болады ма? 
Иə, ойға бірден return операторы түседі! Басқасымен қоса, функцияның қандай 
мəн қайтаратынын көрсету қажет; басқаша айтқанда, егер біз функциядан қандай 
да бір мəн қайтаратын болсақ, онда əрқашан нақты мəн қайтаруға уəде береміз 
(шақыратын функция нені күтетінін басқаша қалай біледі?). Тіктөртбұрыштың 
ауданын есептейтін біздің функцияға қайтып оралайық (5.6.1-бөлімді қ.):

// Тіктөртбұрыштың ауданын есептеу;
// егер аргументтер дұрыс емес болса, Bad_area аластамасын 
// генерациялау қажет
int area(int length, int width)
{
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if (length<=0 || width<=0) throw Bad_area(); 
return length*width;

}
 

Бұл функция алғышарттарды тексереді, бірақ олар түсініктемелер түрінде 
жазылмаған (бұл мұндай қысқа функция үшін рұқсат етілген) жəне барлық есеп-
теулер дұрыс орындалады деп есептеледі (мұндай қарапайым есептеулер үшін 
бұл мүмкін жағдай). Солай болғанымен де, бұл функцияны əлдеқайда анығырақ 
жазуға болатын еді:

int area(int length, int width)
// Тіктөртбұрыштың ауданын есептеу;
// алғышарттар: length жəне width аргументтері оң сандар 
// болып табылады 
// соңғышарттар: функция ауданның мəні болып табылатын оң 
// санды қайтарады 
{

if (length<=0 || width<=0) error("area() pre-condition"); 
int a = length*width;
if (a<=0) error("area() post-condition"); 
return a;

}
 

Біз барлық соңғышарттардың орындалуын тексере алмаймыз, бірақ олардың кей-
бі реулерін тексеріп, қайтарылатын мəн оң сан екеніне көз жеткізуімізге болады. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Алғышарт орындалып, соңғышарт орындалмайтын мəндер жұбын табыңыз. 

Алғышарттар мен соңғышарттар кодтың логикаға сəйкестігін тексеруді қам-
та масыз етеді. Олар инварианттар (9.4.3-бөлімді қ.), корректілік (4.2 жəне 
5.2-бөлімдерді қ.), сонымен қатар, тестілеумен (26-тарауды қ.) тығыз байланысты. 

5.11 Тестілеу

Жөндеп түзетуді қай кезде тоқтату керектігін қалай анықтауға болады? Жөндеп 
түзету барлық қателер табылғанға дейін – немесе бізге солай көрін генге дейін 
орындалуы тиіс. Ал біз соңғы қатені тапқанымызды қалай біле аламыз? Біз оны 
білмейміз. Соңғы қате – бұл программалаушылардың əзілі. Мұндай қате болмай-
ды. Көлемді программада соңғы қатені табу мүмкін емес. 
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Жөндеп түзетуден басқа, бізге қателерді іздеудің жүйелік тəсілі қажет. Ол 
тестілеу (testing) деп аталады жəне 7.3-бөлімінде, 10- жəне 26- тарауларға арналған 
жаттығуларда қарастырылады. Негізінде тестілеу – бұл кіріс мəліметтердің үлкен 
əрі жүйелі түрде таңдалған жиыны бар программаны орындау жəне шыққан 
нəтижелерді күткен нəтижелермен салыстыру.  Программаны кіріс мəліметтердің 
берілген жиынымен орындау тесттік нұсқа (test case) деп аталады. Нақты про-
граммалар  үшін миллиондаған тесттік нұсқалар қажет болуы мүмкін. Тестілеу 
қолмен жасалмауы тиіс, бұл жағдайда программалаушы нұсқаларды жекеле-
ген түрде тереді, сондықтан келесі тарауларда біз дұрыс тестілеу үшін қажетті 
құралдарды қарастырамыз. Тестілеу қателерді іздеу дұрыс атқарылады деген 
сенімге негізделгенін естеріңізге саламыз. Мысал қарастырайық:

1-көзқарас. Мен кез келген программадан ақылдымын! Мен @#$%^! кодын 
бұзып аша аламын! 

2-көзқарас. Мен  бұл программаны екі апта бойы тиянақты тексердім. Ол 
мінсіз!

Сіздің ойыңызша, бұл екі программалаушының қайсысы көп қате табады? 
Əрине, ең жақсы нұсқа тəжірибелі программалаушы болып табылады, ол бірінші 
көзқарасты ұстанып, қателермен салқынқанды, төзімді əрі жүйелі түрде жұмыс 
істейді. Жақсы тестілеушілердің еңбегінің құны алтынмен бағаланады!

Біз жүйелі түрде тестілік нұсқаларды таңдауға, дұрыс жəне дұрыс емес кіріс 
мəліметтерді əрқашан тексеруге тырысамыз. Алғашқы мысал 7.3-бөлімінде келті-
ріледі.  

Тапсырма

Төменде кодтың 25 үзіндісі берілген. Олардың əрқайсысы кейіннен келесі 
программаның белгілі бір бөлігіне кірістірілуі тиіс:

#include "std_lib_facilities.h" 

int main()
try {

<<мұнда сіздің кодыңыз болады>> 
keep_window_open(); return 0;

}
catch (exception& e) {

cerr << "error: " << e.what() << '\n'; 
keep_window_open(); 
return 1;

}
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catch (...) {
cerr << "Ой: белгісіз аластама!\n"; 
keep_window_open(); 
return 2;

}

Бұл үзінділердің кейбіреуінде қателер бар. Сіздің міндетіңіз – осы қателерді табу 
жəне түзету. Осы қателерді жойғаннан кейін программаны компиляциялаңыз, 
содан кейін орындаңыз жəне экранға "Success!" сөзін шығарыңыз. Сіз барлық 
қателерді таптым деп ойласаңыз да, программаға бастапқы (түзетілмеген) нұсқаны 
кірістіріп, тестілеуден өткізіп көріңіз; мүмкін, сіздің қате туралы ойларыңыз қате 
болған шығар немесе бір үзіндіде бірнеше қате болуы ықтимал. Сонымен қатар, 
бұл тапсырманың мақсаттарының бірі компилятордың қателердің алуан түрлеріне 
қатысты əрекеттерін талдау болып табылады. Бұл үзінділерді 25 рет терудің 
қажеті жоқ – ол үшін "copy-paste" тəсілі бар. Қателерді жай ғана нұсқауларды 
өшіру арқылы түзетпеңіз; символдарды өзгерту, қосу немесе өшіру арқылы түзету 
жасаңыз.

1. cout << "Success!\n";
2. cout << "Success!\n;
3. cout << "Success" << !\n"
4. cout << success << endl;
5. string res = 7; vector<int> v(10); v[5] = res; cout << 

"Success!\n";
6. vector<int> v(10); v(5) = 7; if (v(5)!=7) cout << 

"Success!\n";
7. if (cond) cout << "Success!\n"; else cout << "Fail!\n";
8. bool с = false; if (c) cout << "Success!\n"; else cout 

<< "Fail!\n";
9. string s = "ape"; boo с = "fool"<s; if (c) cout << 

"Success!\n";
10. string s = "ape"; if (s=="fool") cout << "Success!\n";
11. string s = ""ape"; if (s=="fool") cout < "Success!\n";
12. string s = "ape"; if (s+"fool") cout < "Success!\n";
13. vector<char> v(5); for (int i=0; 0<v.size(); ++i); cout 

<< "Success!\n";
14. vector<char> v(5); for (int i=0; i<=v.size(); ++i); cout 

<< "Success!\n";
15. string s = "Success!\n"; for (int i=0; i<6; ++i) cout << 

s[i];
16. if(true) then cout << "Success!\n"; else cout << "Fail!\n";
17. int x = 2000; char с = x; if (c==2000) cout << "Success!\n";
18. string s = "Success!\n"; for (int i=0; i<10; ++i) cout 

<< s[i];
19. vector v(5); for(int i=0; i<=v.size(); ++i); cout << 

"Success!\n";
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20. int i=0; int j = 9; while (i<10) ++j; if (j<i) cout << 
"Success!\n";

21. int x = 2; double d = 5/(x-2); if (d==2*x+0.5) cout << 
"Success!\n";

22. string<char> s = "Success!\n"; for (int i=0; i<=10; ++i) 
cout << s[i];

23. int i=0; while (i<10) ++j; if(j<i) cout << "Success!\n";
24. int x = 4; double d = 5/(x-2); if (d=2*x+0.5) cout << 

"Success!\n";
25. cin << "Success!\n";

Бақылау сұрақтары

1. Қателердің негізгі төрт түрін атап, оларды қысқаша сипаттаңыз. 
2. Студенттік программаларда қателердің қандай түрлерін ескермеуге бо-

лады?
3. Кез келген  аяқталған жоба нені кепілдендіруі тиіс?
4. Программада қателердің алдын алудың жəне дұрыс программалық 

жабдықтаманы құрудың үш тəсілін көрсетіңіз.
5. Біз неге жөндеп түзетуді ұнатпаймыз?
6. Синтаксистік қате деген не? Бес мысал келтіріңіз. 
7. Типтің қатесі деген не? Бес мысал келтіріңіз.
8. байланыстарды түзету кезеңінің қатесі деген не? Үш мысал келтіріңіз.
9. Логикалық қате деген не? Үш мысал келтіріңіз. 
10. Мəтінде қарастырылған қателер туындауының мүмкін төрт себебін атап 

көрсетіңіз. 
11. Қисынды нəтижелерді қалай тануға болады? Бұл сұраққа жауап беру 

үшін қандай əдістер қолданылады? 
12. Программаны орындау кезінде функцияны шақыратын модульде жəне 

функцияның өзінде қатені өңдеуді салыстырыңыз. 
13. Неліктен қатенің белгісін қайтаруға қарағанда, аластамаларды пайдала-

ну дұрыс?
14. Мəліметтерді тізбектей енгізуде тестілеуді қалайша орындауға болады?
15. Аластамаларды генерациялау жəне ұстап қалу процесін сипаттаңыз.
16. Неліктен v векторына қатысты v[v.size()] өрнегі аралыққа байланысты 

қатені тудырады? Мұндай шақырудың нəтижесі қандай болуы мүмкін?
17. Алғышарт пен соңғышарттың анықтамасын беріңіз; мысал келтіріңіз 

(бұл тараудағы area() функциясынан өзгеше болатын), циклді қолдануды 
талап ететін есептеулерді қолданған жөн.

18. Қандай жағдайларда алғышартты тексермеуге болады?
19. Қандай жағдайларда соңғышартты тексермеуге болады?
20. Жөндеп түзету кезеңдерін атаңыз.
21. Жөндеп түзетуде түсініктемелер қалай көмектесуі мүмкін?
22. Тестілеудің жөндеп түзетуден айырмашылығы қандай?
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Терминдер

catch
throw
аластама
алғышарт
аралық қатесі
аргумент қатесі
байланыстарды  тү зе ту 

кезеңін де гі қате

жөндеп түзету
инвариант
компиляция ке зеңін-

дегі қате
контейнер
қате
логикалық қате

программаны орындау 
кезеңіндегі қате

синтаксистік қате
соңғышарт
талап
типтің қатесі
тестілеу
тұжырым  

   

Жаттығулар

1. Мынаны орындап көріңіз бөлімінің жаттығуларын əлі қарастырмаған 
болсаңыз, орындаңыз. 

2. Келесі программа температураны Цельсий межелігі бойынша енгізеді де, 
оны Кельвин межелігіне түрлендіреді. Бұл кодта көптеген қателер бар. 
Қателерді табыңыз, атап шығыңыз жəне программаны жөндеңіз. 

double ctok(double с)   // Цельсий шкаласын Кельвин 
                        // шкаласына түрлендіреді
{

int к = с + 273.15; 
return int

}

int main()
{

double с = 0; // енгізу үшін айнымалыны жариялаймыз
cin >> d;     // енгізу айнымалысына температураны 
              // енгіземіз
double к = ctok("c");   // температураны түрлендіреміз
cout << к << endl; // температураны басып шығарамыз

}

3. Ең төменгі температура абсолюттік нөл, яғни -273.15ºC немесе 0К болып 
табылады. Тіпті түзетуден кейін де жоғарыдағы программа абсолюттік 
нөлден төмен температура үшін дұрыс емес нəтижелер шығарады. Егер 
температура -273.15ºС мəнінен төмен болса, онда қате туралы хабарлама-
ны шығаратын тексерісті main() функциясына енгізіңіз. 

4. 3-жаттығуды қайталаңыз, бірақ осы жолы қатені ctok() функциясында 
өңдеңіз.
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5. Программаны Кельвин өлшемін (шкаласын) Цельсий өлшеміне түрлен-
діре тіндей етіп өзгертіңіз. 

6. Цельсий межелігін Фаренгейт өлшеміне жəне керісінше (4.3.3-бөліміндегі 
формула бойынша) түрлендіретін программа жазыңыз. Қисынды 
нəтижелерді тану үшін 5.8-бөлімінде берілген бағалауды қолданыңыз. 

7. Квадрат теңдеу төмендегі түрде берілген:

2 0a x b x c⋅ + ⋅ + =
Бұл теңдеуді шешу үшін төмендегі формула қолданылады:

2 4
2

b b acx
a

− ± −=

Осылай болғанымен де, бір мəселе бар: егер b2–4ac  нөлден кіші бол-
са, қате туындайды. Квадрат теңдеудің шешімін есептейтін программа 
жазыңыз. Берілген a, b жəне c коэффициенттерімен квадрат теңдеудің 
барлық түбірлерін басып шығаратын жəне b2–4ac  өрнегінің мəні нөлден 
кіші болса, аластаманы генера ция лайтын функцияны жазыңыз. Бұл функ-
цияны main() модулінен шақырыңыз жəне қате туындаса, аластаманы 
ұстап қалыңыз. Егер программа теңдеудің нақты түбірлерінің болмайты-
нын анықтаса, онда сəйкес хабарламаны басып шығаруы тиіс. Қисынды 
нəтижелерді қалайша тануға болады? Олардың дұрыс екендігін тексере 
аласыз ба?

8. Сандар қатарын оқып, оларды vector<int> құрамына жазатын програм-
ма құрыңыз. Қолданушы барлық сандарды енгізгеннен кейін, олардың 
қосындысын табу мақсатында қанша сан енгізгенін анықтамақ болуы 
мүмкін. Вектордағы элементтер санына тең N жауабын шығарыңыз. Мы-
салы:

«Қосқыңыз келетін шамалардың санын енгізіңіз»:

3

«Бірнеше сан енгізуіңізді өтінеміз (енгізуді тоқтату үшін '|' пернесін 
басыңыз)»:

12 23 13 24 15

«Алғашқы 3 санның (12 23 13) қосындысы 48-ге тең.»

Барлық кіріс мəліметтерді өңдеңіз. Мысалы, егер қолданушы векторда 
сақталғандардан артық сандарды қосындылауды талап етсе, программа 
қате туралы хабарлама шығаратынына көз жеткізіңіз. 
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9. 6-жаттығуда берілген тапсырманы өзгертіңіз, ол нəтижені int типі 
ретінде шығару мүмкін болмаған жағдайда қате туралы хабарлама 
шығаратын болсын.

10. 8-жаттығуда берілген программаны int орнына double қолданылатындай 
етіп өзгертіңіз. Сонымен қатар, көрші сандар арасында  N-1 айырмашылығы 
бар нақты сандар векторын құрып, оны басып шығарыңыз.

11. Фибоначчи тізбегінің, яғни 1 1 2 3 5 8 13 21 34 сандарынан бастала-
тын тізбектің бастапқы қимасын есептейтін программа жазыңыз. Бұл 
тізбектегі əрбір сан өзінен бұрынғы екі санның қосындысына тең. int 
типті айнымалыға жазуға болатын соңғы Фибоначчи санын табыңыз. 

12. Болжап табуға негізделген қарапайым «Өгіздер мен сиырлар» ойы-
нын жүзеге асырыңыз. Программа 0 жəне 9 аралығындағы төрт саннан 
құралған векторды сақтауы тиіс, ал қолданушы сақталған санды табуы 
керек. Айталық, программа 1234 санын ойлаған, ал қолданушы 1359 са-
нын атаған болсын; программа «1 өгіз жəне 1 сиыр» деп жауап қайтаруы 
тиіс, себебі қолданушы бір дұрыс санды (1) дұрыс орыннан (өгіз) жəне 
тағы бір дұрыс санды (3) дұрыс емес орыннан (сиыр) тапты. Болжап табу 
қолданушы төрт өгізді жинағанға дейін, яғни төрт дұрыс санды дұрыс 
орыннан тапқанға дейін жалғасады.

13.  Бұл программа айтарлықтай күрделі, себебі жауаптарды кодтау қиынға 
соғады. Ойыншы үнемі (тоқтаусыз жəне қайта іске қосусыз) ойнай алатын 
жəне əрбір жаңа ойында жаңа төрт сан генерацияланатын нұсқа құрыңыз. 
Төрт кездейсоқ санды std_lib_facilities.h тақырыптық файлынын 
randint(10) кездейсоқ бүтін сандар генераторын төрт рет шақыру 
арқылы генерациялауға болады. Программаны үнемі орындау барысында 
сіз əр жолы жаңа сеанс кезінде төрт саннан тұратын бірдей тізбектерді 
алатыныңызға назар аударыңыз. Бұдан сақтану үшін қолданушының кез 
келген санды енгізуін сұраңыз жəне srand(n) функциясын шақырыңыз, 
мұндағы n – қолданушының randint(10) функциясын шақыруға дейін 
енгізген саны. Мұндай n саны бастапқы мəн (seed) деп аталады, бұл кез-
де əртүрлі бастапқы мəндер əртүрлі кездейсоқ сандар тізбегінің пайда бо-
луына алып келеді. 

14. Стандартты енгізу ағымынан жұптар (апта күні, мəн) енгізіңіз. Мысалы:

Tuesday 23 Friday 56 Tuesday -3 Thursday 99

Аптаның əрбір күніне арналған барлық мəндерді vector<int> век-
торына жазыңыз.  Аптаның жеті күнінің мəндерін жеке векторға 
жазыңыз. Векторлардың əрқайсысы үшін сандардың қосындысын басып 
шығарыңыз. Дұрыс емес апта күнін, мысалы Funday тəрізді кірісті ескер-
меуге болады, бірақ синонимдеріне рұқсат берілген, мысалы, Mon жəне 
Monday. Қабылданбаған күндер санын басып шығарыңыз. 
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Соңғы сөз

Бізді қателерге көп көңіл бөледі деп ойламайсыз ба? Тəжірибесіз програм-
малаушылар дəл осылай ойлауы мүмкін. Айқын əрі табиғи əрекет  мынадай: 
«Барлығының осыншалықты нашар болуы мүмкін емес!» Дəл осылай, барлығы 
осыншалықты нашар. Ғаламшардың асқан ойшылдары дұрыс программалар-
ды құру қиыншылығының алдында таң қалып, тартынады. Біздің тəжірибемізге 
сəйкес, жақсы математиктер, əдетте, қателер мəселесін жете бағаламайды, бірақ 
бірінші реттен-ақ дұрыс орындалатын программалар өте аз екендігі барлығына 
түсінікті. Біз сізге ескерту жасадық! Қуанышымызға орай, елу жыл ішінде біз код-
ты қиындықтар саны барынша төмендейтіндей түрде ұйымдастыруды меңгердік 
жəне біздің барлық күш-жігерімізге қарамастан, сақтану мүмкін емес қателерді 
іздеу əдістерін құрдық. Бұл тарауда сипатталған əдістер мен мысалдар жақсы 
бастапқы нүкте болып табылады. 



183

183

 
Программалар құру

«Программалау – бұл  түсіну»

 – Кристен Нигаард (Kristen Nygaard)

  

П   рограмма құру сіздің не жасағыңыз келетінін, оны қалай өрнектей 

алатыныңызды рет-ретімен анықтауды қажет етеді. Бұл тарау мен 

келесі тарауда біз бір программа құрамыз, онда алғашқы əлі анықталмаған 

идеядан бастап талдау, жобалау, іске асыру, тестен өткізу, қайталап жобалау 

жəне қайтадан жүзеге асыру сияқты кезеңдердің бəрінен өтетін боламыз. 

Біздің мақсатымыз – өз программасын құратын программашының ойлау 

тəсілімен таныстыру. Баяндау барысында біз программаның құрылымын, 

қолданушы анықтайтын типтерді жəне кіріс ақпараттарды өңдеуді 

талқылаймыз.
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6.1 Есеп  

Программа құру есептің қойылымынан басталады: былайша айтқанда, сіз 
программа ңыздың көмегімен шығарғыңыз келетін есеп  болуы керек. Бұл есепті 
түсінудің өзі жақсы есеп шығарудың алғашқы баспалдағы болып табылады. 
Осыған орай айта кететін нəрсе, дұрыс қойылмаған есепті  шығаратын програм-
ма, өте ұқыпты жазылса да, сирек қолданылады. Кейбір сəтті жағдайларда, құрыл-
ған программа ешкім шығарғысы келмеген есепті шығаруға жарап жатады, бірақ 
мұндай сəттің туатынына сене беруге болмайды. Біздің программамыз қойыл ған 
есепті қарапайым əрі айқын түрде шығарса болғаны дейміз. 

Программа бұл кезеңде қандай болуы тиіс? Осындай программаның негізгі 
сипаттамаларын атап өтейік:

• Жобалау мен программалау əдістерін бейнелейді.

• Есепті шығарудың программашы іздеп табуы тиіс əртүрлі нұсқаларын 
зерттеуге мүмкіндік береді, есепке қойылатын шектеулерді ескереді.

• Жаңа тіл құрылымдарын кең мөлшерде қолдануды қажет етпейді.

• Əжептеуір күрделі, оны жобалау ойлануды қажет етеді.

•  Шығарудың көптеген нұсқалары болады.

• Түсінікті есепті шығарады.

• Шығаруға тұрарлық есепті шығарады.

• Онша күрделі емес шешімі бар, бірақ оны қарапайым түрде айтып 
түсіндіру оңайға соқпайды.

6. 1 Есеп

6. 2 Есеп жайлы ойлар

6. 2. 1 Программа құру кезеңдері

6. 2. 2 Стратегия

6. 3 Кері қарай калькуляторға!

6. 3. 1 Бірінші жуықтау

6. 3. 2 Лексемдер 

6. 3. 3 Лексемдерді жүзеге асыру

6. 3. 4 Лексемдерді қолдану

6. 3. 5 Қайтадан мектеп тақтасына!

6. 4 Грамматикалар

6. 4. 1 Шегініс: ағылшын тілінің 

грамматикасы 

6. 4. 2 Грамматиканы жазу

6. 5 Грамматиканың программаға 

айналуы 

6. 5. 1 Грамматикалық ережелерді 

іске асыру

6. 5. 2 Өрнектер

6. 5. 3 Термдер

6. 5. 4 Бастапқы өрнектер 

6. 6 Бірінші нұсқаны сынау

6. 7 Екінші нұсқаны сынау

6. 8 Лексемдер ағымы

6. 8. 1 Token_stream класын іске 

асыру 

6. 8. 2 Лексемдерді оқу

6. 8. 3 Сандарды оқу

6. 9 Программа құрылымы
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Біз мысал ретінде шығару үшін мынадай есепті таңдап алдық: Қолданушы 
енгізген қарапайым арифмети калық операцияларды орындауды компьютерге 
тапсыру керек. Қысқасы, біз қарапайым калькулятор жасағымыз келеді. Мұндай 
программаның пайдалы екені белгілі; əрбір үстелдегі компьютер осындай про-
граммамен сатылады жəне сіз осындай программалармен жабдықталған қалта 
калькуляторын да сатып ала аласыз. Мысалы, сіз мынадай өрнекті енгізсеңіз:

2+3.1*4

онда, программа: 

14.4

деп жауап беруі керек.
Өкінішке орай, бұндай программа компьютерде орнатылған программалық 

жабдық тама орындай алатын амалдардан басқа ештеңе істей алмайды. Бірақ 
бірінші  програм мадан өте көп жұмыс  талап етуге болмайды. 

6.2 Есеп жайлы ойлар

Неден бастайық? Есеп туралы жəне оны қалай шығару жайлы біраз ойланыңыз. Ал-
дымен программаның не істеу керектігін жəне онымен сіз қалай байланысатыныңыз 
туралы ойлаңыз. Содан кейін бұндай программаны қалай жазуға болатыны жайлы  
ойланыңыз. Есепті шығарудың негізіндегі жатқан идеяңызды қысқаша түрде жа-
зып шығуға тырысыңыз жəне өзіңіздің алғашқы ойға келген шешіміздің кемшілігін 
іздеңіз. Мүмкіндік болса, есепті жəне оны шығару тəсілдерін достарыңызбен 
талқылаңыз. Ойы ңыз ды достарыңызбен бөлісу оның кемшілігін анықтап, құрылу 
тəсілдерін түсінуге көмектеседі (немесе компьютер); қағаз (немесе компьютер) 
сізбен сөйлеспейді жəне сіздің ойлағандарыңызға сəйкес келмейді. Негізінде, жо-
балау – ұжымдық əрекет. 

Өкінішке орай, барлық адамдарға жағатын, барлық есептерді шығаратын жан-
жақты стратегия жоқ. Көптеген кітаптар бар, олардың авторлары сізге есептер 
шығаруға, көмектесуге уəде береді. Программаларды жобалауға арналған тағы 
да көптеген кітаптар бар. Бірақ біздің кітап олардай емес. Біз сіздерге кездесіп 
қалатын шағын есептерді шығару стратегиясының негіздерін баяндаймыз. Содан 
кейін бұл стратегияны жүзеге асыру ісін калькулятор жасауда пайдаланамыз. 

Калькулятор функциясын орындайтын программаға біз берген түсі нік те ме-
лерді оқыған кезде, скептикалық көзқараста болыңыз. өте қатты сенім артпаңыз. 
Жұ мыс тың  іске асырылуын нақты көрсету үшін программа құрудың бірнеше 
итерациясын (қадамын) орындай отырып, біз олардың негізінде жатқан идеяны 
көрсету мақсатында програм маның бірнеше нұсқасын жасаймыз. Əрине, бұл 
идея лардың біразы аяқталмай қалады, тіпті, қате де болуы ықтимал, əйтпегенде, 
біз бұл тарауды өте ерте бітіріп тастар едік. Алға жылжу барысында біз жоба-
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лаушылар мен программашылар жиі пайдаланатын көптеген қағидалар мен 
талқылауларға негізделген мысалдар келтіреміз. Тағы бір айтатын нəрсе, бұл 
бөлімде біз көңіл толтырарлықтай программа нұсқасын жасай алмаймыз, оны 
келесі тараудың еншісіне қалдыра тұрамыз. 

Еске салатын тағы бір жайт, программаның соңғы нұсқасына апаратын 
жол қосалқы идеялардан, аралық есептеулерден жəне қателіктерден тұратыны 
түсінікті шығар, олардың маңыздылығы программаның өзін жазудан төмен емес, 
тіпті, олар біз пайдаланатын программалау тілінің техникалық жақтарынан (олар 
кейінірек қарасты рылады) маңыздырақ та болып жатады. 

6.2.1 Программа құру сатылары 
Программа құруға байланысты кейбір терминдерді қарастырайық. Есеп шығару 
барысында сіз міндетті түрде мынадай кезеңдерден өтесіз.

• Талдау: Не істеу керектігін ой елегінен өткізіп, есеп туралы өзіміздің 
(қазіргі) түсінігімізді сипаттаймыз. Мұндай сипаттаманы талаптар жиы-
ны немесе специ фикация деп атайды. Біз бұл талаптарды құрудың бүге-
шігесі мен жазылуын тереңдете қарастырмаймыз. Бұл сұрақ біздің кітап 
тақырыбынан тыс жатыр, бірақ ол жұмысымыздың ауқымы кеңейген сай-
ын маңыздырақ бола бастайды. 

• Жобалау: Жүйенің қандай бөліктерден тұруы керектігін, бұл бөліктер 
бір-бірімен өзара қалай байланысатынын шеше отырып, оның жалпы 
құрылымын жасаймыз.  Жобалаудың құрамды бөлігі ретінде програм-
ма құру кезінде қандай құралдар, мысалы, кітапхана, қажет болатынын 
шешіп алу керек.

• Жүзеге асыру: Программаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін 
оның кодын жазып, түзетіп, жөнге келтіріп, тестен өткіземіз. 

6.2.2 Стратегия
Шығармашылық көзқараспен талдау жасайтын болсақ, көптеген жобаларды 
жүзеге асыру кезінде көмегі тиетін бірнеше ұсыныстарды  келтірейік.

• Қандай есеп шығарылуы керек? Бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен 
сіздің не істегіңіз келетінін анықтап алу керек. Бұл үшін көбінесе, есептің 
сипатталуы тиянақталады, яғни оның түпкі негізін түсіну керек. Бұл 
кезеңде сіз өзіңізді программаны қолданушының орнына қойыңыз (про-
граммашы емес); басқаша айтқанда, программаға мұны қалай істейтіні 
жайлы емес, мұнда не істеу керектігі жайлы сұрақтар қою керек. «Бұл про-
грамма мен үшін не істей алады?» жəне «Менің бұл программамен қалай 
қатынас жасай аламын?» – деген сұраққа жауап беріңіз. Есіңізде болсын, 
біздің көпшілігіміз – компьютердің тəжірибелі қолданушылармыз. 
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• Есептің қойылымы түсінікті ме? Нақты есептер үшін бұл сауалға 
ешқашан жағымды жауап беру мүмкін емес. Тіпті, студенттік 
жаттығулардың өзін кейде  дəл əрі нақты айтып беру қиын болып 
жатады. Сондықтан есептің қойылымын анықтап алуға тырысыңыз. 
Дұрыс қойылмаған есепті шығару кейіннен өкінішті болар еді. Тағы 
бір мəселе, сіздің  өте көп сұрақ қоюыңыз да мүмкін. Сіздің не 
істеткіңіз келетінін түсіну барысында жалпы бағыттан ауытқып, кінə 
қойғыш болып кетуге де болатын шығар. Программаны жеңіл сипат-
тау, түсіну, пайда лану, іске асыру үшін көбінесе, сұрақты азырақ қою 
керек. Осындай тəсіл жұмыс істегеніне көз жеткізген соң, есептің 
сіздің тəжірибеге негізделген, бұрынғыдан тереңірек «2.0 нұсқасын» 
жасауға болады. 

• Берілген уақытты, тəжірибені жəне құралдарды пайдаланып, есепті 
шы ғару мүмкін болып көріне ме? Өзіңіз аяқтай алмайтын жобаны 
баст аудың қажеті шамалы. Егер барлық талаптарды ескере отырып, 
про грамманы жүзеге асыруға уақытыңыз жетпейтін болса, онда 
оны жазуды бастаудың да қажеті жоқ. Есепті  шығаруды жеңілдету 
үшін көбірек ресурс (əсіресе, уақытты) сұраңыз немесе талаптарды 
өзгертіңіз. 

• Программаны шағын бөліктерге бөлуге тырысыңыз. Нақты тапсырманы 
шешетін ең шағын программаның өзі бөліктерге бөлгенде үлкейіп кетеді.

• Сізге қандай саймандар, кітапханалар жəне сол сияқты ресурстар 
қа жет екенін білесіз бе? Оған оң жауап əрқашан да дайын шығар. 
Про граммалау тілін үйренудің алғашқы кезеңдерінің өзінде-ақ 
сіздің қолыңызда С++ тілінің стандартты кітапханасының ша ғын 
бөліктері бар. Кейінірек бұл кітапхананы тиімді пайдалану тə сіл-
дері туралы көбірек білетін боласыз. Сізге графика жəне қол да -
нушының графикалық интерфейсі кітапханасы, сонымен бірге мат-
рицамен жұмыс істейтін кітапханалар, т.с.с. қажет болады. Аз да -
ған тəжірибе жинақтағаннан кейін, сіз интернеттен мұндай кі тап-
ха налардың мыңдаған санын тауып ала аласыз. Есіңізде болсын: 
нақты есептер шығару үшін программалық жабдықтамалар жа-
сау кезінде қайтадан дөңгелек жасауды ойлап табудың қажеті жоқ. 
Бірақ программалауды оқып үйрену кезінде бəрі керісінше бола ды: 
дөңгелектің қалай жұмыс істейтінін көру үшін, оқушы оны қай та-
дан жасап шығуы керек. Жақсы кітапхананы пайдалану арқылы 
үнем деген уақытыңызды программаның басқа бөліктерін құруға 
не месе демалалысқа арнауыңызға болады. Қай кітапхананың сіздің 
есе біңізді шығаруға сəйкес келетінінін жəне оның сапасы жоғары 
еке нін қалай білуге болады? Бұл қиын мəселе. Оларды жобаңызға 
қос пай тұрып, əріптестеріңізбен, пікірталас топтарымен ақылдасып 
неме се кішігірім мысалдар үшін кітапханаларды пайдалана отырып 
тəжірибе жасап көріңіз. 
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• Бөлек шығарылып сипатталған (мүмкін программаның басқа 
жерінде қолданыл ған немесе басқа программаларда кездесетін) 
есептердің бөліктерін талдап шығыңыздар. Ол үшін тəжірибе қажет, 
сондықтан бұл кітапта біз көптеген мысалдар келтірдік. Біз  вектор-
ларды (vector класы), тіркестерді (string класы) жəне де енгізу 
жəне шығару ағымдарын iostreams (cin жəне cout) пайдаландық. 
Бұл тарауда алғашқы рет толық аяқталған жобалау, жасау жəне 
пайдалану мысалдарының қолданушы анықтаған (Token жəне 

Token_stream) типтері  бар программалар келтірілген. 8 жəне 13-
15 тарауларда жобалау қағидалары  келтірілген көптеген мысалдар 
көрсетілген. Əзірше, соған ұқсас бір жағдайды қарастырайық: егер 
сіз автомобиль құрастыратын болсаңыз, онда сіз жұмысты оның жеке 
бөліктерін дайындап алудан, мысалы, дөңгелегін, қозғалтқышын, 
отырғышын, есігінің тұтқасын, т.б. дайындап алудан бастайтын 
едіңіз. Қазіргі автомобиль он мыңдаған осын дай шағын бөліктерден 
тұрады. Нақты жасалған программаның да бұл жағынан автомо-
бильден айырмашылығы аз, тек ол құрылғылардан емес, программа 
коды жазылған бөліктерден құралады. Біз автомобильді де тікелей 
шикізаттардан – болаттан, пластиктен, ағаштан жасамаймыз ғой. 
Сол сияқты программа да тек қана тілде көрсетілген өрнектерден, 
қарапайым конструк циялардан жəне типтерден жасалмайды. Біздің 
кітаптың да негізгі тақырыбы программаның ішкі бөліктерін жоба-
лау, оның құрамындағы компоненттерді анықтап іске асыру жəне 
де жалпы программалық жабдықтаманы жобалау болып табыла-
ды (қолданушы типтері 9-бөлімде көрсетілген, кластар иерархиясы 
14-бөлімде, ал жалпы типтер 20-бөлімде сипатталған).

• Сіздің есебіңіздің түйінді бөліктерін шығара алатын, шектелген шағын 
программа нұсқаларын жасаңыздар. Жұмысты бастағанда, біз тапсырма-
ны толық түсіне қоймаймыз. Біз көбінесе, бəрін де білеміз деп ойлаймыз 
(калькулятор не екенін білмейміз бе), бірақ шындығында олай емес. Тек 
қана есеп шешімін ойластыру мен тəжірибе жасаудың арқасында ғана  
жақсы программа жасау үшін не қажет екенін түсіне бастаймыз. Соны-
мен келесідей мақсаттарға жету үшін шағын əрі  шектеулі программа 
нұсқаларын жазыңыз.

• Өзіңіздің есеп шығару идеяңыз туралы түсінігіңізді жəне қажетті 
құралдарды анықтап алу. 

• Есепті қарапайым түрге келтіру үшін қажетті өзгертулерді анықтау. 
Есепті талқылап, программаның алғашқы нұсқаларын дайындай 
отырып, есептің барлығын бірден шығарып тастауға ұмтылмаңыз. 
Кері байланыс мүмкіндігін беретін тестіден өткізу ісін қолданыңыз. 

Кейде бұндай алғашқы шектеулі нұсқау прототип (prototype) деп атала-
ды. Егер бірінші нұсқа жұмыс  істемесе немесе нашар істесе (бұл əбден 
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мүмкін), оны алып тастап, басқасын жасаңыз. Бұл үрдісті керекті нəтиже 
алынғанша қайталай беріңіз. Шатасқан жерге айналып келе бермеңіз: 
уақыт өткен сайын ол көбейе түседі. 

• Алғашқы нұсқаның шағын бөліктерін пайдалана отырып, толық көлемді 
нұсқа жасаңыз. Нағыз программа бүтін бір блоктан емес, жеке-жеке 
бөліктерден құралуы тиіс. Кері жағдайда, керемет тылсым күшке сеніп, 
тексерілмеген идея жұмыс істейтін болады, керекті нəтиже береді деп  
күту ғана қалады. 

6.3  Кейін қарай калькуляторға!

Біз калькулятормен қалай мəлімет алмасқымыз келеді? Бұл өте қарапайым орын-
далады: біз cin жəне cout ағымдарын қалай пайдалануға болатынын білеміз, 
бірақ графикалық қолданушы интерфейстері тек 16-тарауда ғана қарастырылады, 
сондықтан пернетақта мен консол терезесін пайдаланамыз. Өрнектерді пернелер 
арқылы енгізе отырып, біз оларды есептейміз де, нəтижесін экранға шығарамыз. 
Мысал қарастырайық:

Өрнек: 2+2
Нəтижесі: 4
Өрнек: 2+2*3
Нəтижесі: 8
Өрнек: 2+3-25/5
Нəтижесі: 0

Бұл өрнектерді, яғни 2+2 жəне 2+2*3 тіркестерін пернелерден қолданушы адам 
енгізуі тиіс; қалғанының барлығын да программа жасайды. Енгізуге шақыру 
мəліметі ретінде біз  «Өрнек: » сөзін қолданамыз. Бізге «Өрнек пен келесі 
жолға көшу символын енгізіңіз» деген сөз тіркесін алуға болар еді, бірақ 
мұндай нұсқа өте ұзын əрі қажетсіз деп ойлаймыз. Екінші жағынан, > сияқты 
қысқаша шақыру белгісі де онша қонымды емес. Осындай символдарды пайдала-
ну нұсқаларын программаны жобалаың алғашқы кезеңдерде айқындап алу керек. 
Ол программа ең аз дегенде не істейді деген сауалға жауап береді.

Жобалау мен талдауды қарастыра отырып, мұндай мысалдарды пайдалану пре-
цеденттері (use cases) деп атаймыз. Көптеген адамдар калькулятор программа сын 
алғаш рет жасау кезінде төмендегідей программа логикасын құруға тырысады: 

read_a_line
calculate       // жұмысты орындаңыз
write_result

Бұл «шимай жазба», əрине, программа емес; ол жалған код (псевдокод – pseudo co-
de) деп аталады. Жалған кодтар жобалаудың алғашқы кезеңдерінде – əлі белгілеу 
таң баларына қандай мағына беретініміз айқындалмаған кездерде пайдаланылады. 

14–1084
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Мы салы, calculate сөзі функцияны шақыру болып санала ма? Егер солай бол-
са, оның аргу мент  тері қандай болады? Бұл сұраққа жауап беретін кез əлі келген 
жоқ. 

6.3.1 Бірінші жуықтау
Бұл кезеңде біз əлі калькулятор жұмысын көрсететін программа жазуға дайын 
емеспіз. Біз ол туралы көп ойлаған жоқпыз, бірақ ойлану – қиын жұмыс, деген-
мен, программа шылардың басым көпшілігі тəрізді, біз бірден қолдан келген бір 
кодты жазуға кірістік. Сонымен, қарапайым калькулятор программасын жазып, 
оның неге алып келетінін байқап көрейік. Оның алғашқы нұсқасының бірі мына-
дай болуы мүмкін:  

#include "std_lib_facilities.h"

int main()
{

cout << "Өрнек енгізіңіз(+ пен – теруге де болады): "; 
int lval=0;
int rval;
char op;
int res;
cin>>lval>>op>>rval;     // 1+3 тəрізді мəндер оқу

if (op == '+') res = lval+rval;    // қосу
else if (op == '-') res = lval-rval;    // азайту

cout << "Result: " << res << '\n';
keep_window_open();      // символ енгізуді күту
return 0;

}  

Мұнда программа пернелерден енгізілетін, оператормен бөлінген, екі мəнді оқиды 
да, мысалы, 2+2, нəтижесін есептеп (мысалда 4) экранға шығарады. Оператордың 
сол жағын да орналасқан айнымалы lval, ал оң жақтағы айнымалы – rval болып 
белгіленген.

Бұл программа жұмыс істейді! Программаның қарапайым болғанында не 
тұр? Жұмыс істейтін бір заттың алынғаны жақсы емес пе! Мүмкін, программалау 
мен компьютерлік ғылымдар, олар туралы айтқаннан гөрі, оңай шығар. Деген-
мен, алғашқы табысқа масаттанбау керек шығар. Мұны аздаған қосымшалармен 
толықтырайық.

1. Кодты қарапайым түрге келтірейік.

2. Көбейту мен бөлу амалдарын (мысалы, 2*3) қосайық.

3. Бірнеше операторларды орындау мүмкіндігін де қарастырайық (мысалы, 
1+2+3).
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Программаларда енгізілетін кіріс мəліметтің дұрыстығын тексеру (біз оны асығыста 
«ұмытып» кеттік) жасалатыны белгілі жəне мəндерді бірнеше тұрақтылармен са-
лыстыру кезінде if нұсқауынан гөрі switch нұсқауын қолданған ыңғайлырақ 
болып саналады.  

Оперциялар тізбегін, мысалы, 1+2+3+4, мəліметтерді пернелерден оқу бары-
сында орындаймыз; мұнда 1-ден бастаймыз да, сонан кейін +2 тізбегін көріп, 2-ге 
1-ді қосамыз (3-ке тең аралық мəн аламыз), +3-ті көріп, 3-ті аралық мəнге (3) 
қосамыз, т.с.с. Бірнеше нəтижесіз мүмкіндіктер жасап, солардағы синтаксистік 
жəне логикалық қателерді түзетіп жөндегеннен кейін төмендегідей код аламыз:    

#include "std_lib_facilities.h"

int main()
{

cout << "Өрнек енгізіңіз(+,–,* жəне / теруге де болады)\n"; 
cout << "өрнекті аяқтау үшін x-ті қосыңыз, (мысалы, 
         1+2*3x): "; 
int lval=0;
int rval;
char op;
cin >> lval;           // ең сол жақ шеткі операндты оқу
 if (!cin) error("бірінші операнд жоқ");
 while (cin >> op) {

if (op != 'x') cin >> rval; 
if (!cin) error("екінші операнд жоқ");
switch(op) {
case '+':

lval += rval;   // қосу: lval = lval + rval
break; 

case '-':
lval -= rval;   // азайту: lval = lval - rval
break; 

case '*':
lval *= rval;   // көбейту: lval = lval * rval
break; 

case '/':
lval /= rval;   // бөлу: lval = lval / rval
break; 

default:  // басқа оператор жоқ: нəтиже шығару
cout << "Result: " << lval << '\n';
keep_window_open();
return 0;

}
}
error("өрнек қате");

}  
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Бұл жаман емес, бірақ 1+2*3 өрнегін есептеп байқаңызшы, нəтижесінің, матема-
тика мұғалімдері айтқандай, 7 емес, 9 екенін көресіз. Сол сияқты, 1-2*3 өрнегі, 
біз ойлағандай, -5-ке емес, -3-ке тең. Біз операцияларды дұрыс реттілікпен 
шығармай отырмыз: 1+2*3 өрнегі 1+(2*3) емес, (1+2)*3 болып есептеліп отыр. 
Сол тəрізді, 1-2*3 өрнегі 1-(2*3) емес, (1-2)*3 болып есептелген. Жалқаулар! 
Біз көбейту амалын қосу мен азайтудан бұрын орындалады деген ережені ескірді 
деп есептеп отырмыз, бірақ ежелден келе жатқан заңдылықты программалауды 
оңайлатамыз деп бұза алмаймыз ғой.    

6.3.2 Лексемдер
Енді біз енгізілген сөз тіркесінде * (немесе /) бар екенін (кез келген бір тəсілмен)  
алдын ала біліп алуымыз керек. Егер оны анықтай алсақ (кез келген бір тəсілмен) , 
есептеулер реттілігін жалпы ережеге сəйкес дұрыстауымыз керек. Өкінішке орай, 
алға қарағымыз келіп, біз көптеген кедергілерге тап боламыз.

1. Өрнектің бір жолды ғана алып тұруы міндетті емес. Мысал қарастырайық.

1

+

2

Бұл өрнек бұған дейін ешбір проблемасыз есептелген болатын.

2. Бірнеше жолдан тұратын цифрлар мен +, - сияқты символдар арасынан * 
(/) символын қалай анықтаймыз?

3. * символының қай орында тұрғанын қалай есте сақтаймыз?

4. Солдан оңға қарай (1+2*3 сияқты) орындалмайтын өрнекті қалай 
есептейміз? 

Егер біздер нағыз оптимистер болсақ, онда 1-3-есептерін шығарар едік те, 4-есепті 
кейінге  қалдырар едік. 

Оған қоса, бізге көмек керек болады. Енгізу ағымындағы сандар мен символ-
дар тізбегін, олармен жұмыс істеу ыңғайлы болатындай етіп, қалай есте сақтауды 
жəне де қалай есептеу керек екендігін біреу болмаса, біреу білуі керек қой. Бұл 
сауалдарға берілетін жалпы қолданыстағы ең дұрыс жауап мынадай: өрнекті лек-
семдерге бөліп жазу (жіктеу) керек, яғни алдымен символдарды оқыңдар, содан 
кейін оларды лексемдерге (tokens) біріктіріңдер. Мұндай жағдайда 

45+11.5/7

символдарын енгізген соң программа төмендегідей лексемдер тізімін жасау керек:

45
+
11.5
/
7
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Лексем (tokens) – бұл біз жеке бірлік деп атайтын, белгілі бір нəрсені көрсететін 
символ дар тізбегі, мысалы, сан немесе оператор. С++ тілінің компиляторы 
программаның бастапқы кодымен тек осылай жұмыс істейді. Негізінде, лексем-
дерге жіктеу тəсілі мəтін дерді талдау кезінде белгілі бір түрде қолданылады. С++ 
тіліндегі өрнектер мысалдарын талдау кезінде лексемдердің үш түрін бөліп айтуға 
болады:

• С++ тілінде анықталған жылжымалы нүктелі литералдар, мысалы, 3.14, 
0.274е2 жəне 42; 

• Операторлар, мысалы, +, -, *, /, % ;

• Жақшалар: ( , ) .

Жылжымалы нүктелі литералдардың сыртқы түрі қиындықтар тудыруы мүмкін: 
12 санын оқу (енгізу) 12.3е-3 санын оқудан гөрі əлдеқайда жеңіл, бірақ, əдетте, 
калькуляторлар жылжымалы нүктелі сандармен жұмыс істейді. Сол сияқты, каль-
кулятор есептеулерін бейнелейтін  программадағы жақшалар өте керекті болуы 
мүмкін. 

Мұндай лексемдерді программада қалай көрсетеміз? Лексемнің басын (аяғын) 
табуға тырысуға болады, бірақ ол шатасуға да əкелуі мүмкін (əсіресе, өрнектер 
бірнеше жолдан тұратын кездерде). Оның үстіне, егер сандарды символдар тіркесі 
ретінде сақтайтын болсақ, онда кейінірек бұл санды оның цифрларына қарап 
анықтау қажет; мысалы, егер біз 42 тіркесін енгізетін болсақ, онда 4 пен 2-ні 
бір жерде сақтаймыз ғой, кейінірек бұл тіркестің 42 саны (яғни 4*10+2) екені 
анықталуы тиіс. Бұл есептің жалпы қабылданған тəсілі – əрбір лексемді қосақтап 
(түрі, мəні) сақтау болып табылады.

Сыртқы түріне қарап, лексемді сан, оператор немесе жақша ретінде анықтауға 
болады. Сандар үшін (біздің мысалда – тек қана сандар үшін) мəн ретінде сол 
сандардың өздері пайдаланылады.

Сонымен, программада лексемді қосақтап (түрі, мəні) пайдалану идеясы қалай 
көрсетіледі? Ол үшін лексемді көрсететін Token деген типті анықтаймыз. Неге?  
Жалпы біздің типті не үшін қолданатынымызды еске түсірейік: олар бізге керекті 
мəліметтерді есте сақтайды жəне солармен пайдалы операциялар орындауға 
мүмкіндік береді. Мысалы, int типі бүтін сандарды сақтап, солармен қосу, азай-
ту, көбейту жəне қалдықты табу операцияларын орындауға мүмкіндік береді, ал 
string типі символдар тіркесін есте сақтап, конкатенация амалы мен символды 
индексі бойынша анықтау операциясын орындайды. С++ тілінде жəне оның стан-
дартты кітапханасында көптеген типтер анықталған, мысалы, char, int, double, 
string, vector жəне ostream типтері, бірақ Token типі емес. Негізінде, біз 
пайдаланғымыз келетін, бірақ тілде жəне оның стандартты кітапханасында жоқ 
өте көптеген типтер – мыңдаған, жүз мыңдаған типтер бар. Бізге ұнайтын, бірақ 
стандартты кітапханада жоқ типтерге Matrix (24-тарауды қ.), Date (9-тарауды қ.) 
жəне шексіз дəлдіктегі бүтін сандар (Bignum веб-класынан іздеңдер) кластары 
жоқ. Егер сіз ары қарай ойлап қарасаңыз, тілдің ондаған мың типтерді сүйемелдеуі 
мүмкін емес екенін түсінетін шығарсыз: кім оларды анықтайды, кім жүзеге асыра-
ды, оларды қалай табуға болады жəне оларды пайдалану керектігі жайлы қандай 
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қалың кітап шығарылады? Қазіргі кездегі көптеген программалау тілдері сияқты, 
С++ тілі де бұл мəселелерді программалаушыларға, қажет болғанда, өз қалаулары 
бойынша жаңа типтерді (қолданушы анықтаған типтер) анықтауға рұқсат беру 
арқылы шешеді. 

6.3.3 Лексемдерді жүзеге асыру
Біздің программадағы лексем қандай болуы керек? Басқаша айтқанда, Token типі 
қандай түрде болуы тиіс? Token класы операторларды орындай алуы керек, мы-
салы, + жəне – операторларын, тағы да 42 жəне 3.14 сияқты сандарды бейне-
лей алуы тиіс. Ең қарапайым жүзеге асырылуының өзінде лексемдер түрін қалай 
беруге болады жəне  ол сандарды қалай сақтайды деген сұрақтарға жауап беру 
керек:

С++ тіліндегі программада бұл идеяны жүзеге асыру тəсілдері көп. Оның ең 
қарапайым нұсқасы:

class Token {
public:

char kind;
double value; 

};

Token класы – бұл тип (int немесе char типтері сияқты), сондықтан оны ай-
нымалыларды анықтау мен мəндерді сақтау үшін пайдалануға болады. Ол екі бө-
лік тен (мүшелерден) тұрады:  kind жəне value. class түйінді сөзі «қолданушы 
анық таған тип» дегенді білдіреді; оның мүшелері болады (негізінде, болмауы да 
мүмкін). Оның алғашқы мүшесі kind, ол char типінде құрылған, яғни бір сим-
волды сақтайды. Ол арқылы + жəне * операторларын бейнелейтін  + жəне * сим-
волдарын сақтау ыңғайлы. Осы типті пайдалану мысалын қарастырайық.  

Token t;    // t – Token класының объектісі
t.kind = '+';   // t + операциясын көрсетеді
Token t2;    // t2 – Token класының басқа объектісі
t2.kind = '8';   // 8 цифры kind сан екенін білдіреді
t2.value = 3.14;

Класс мүшесімен қатынас құру (оны пайдалану) үшін объект_аты .мүше_аты 
белгісі қолданылады. t.kind өрнегі «t объектісінің kind мүшесі» болып, ал 
t2.value – «t2 объектісінің value мүшесі» болып оқылады. Token класының 
объектілерін int типіндегі айнымалылар сияқты көшіруге болады.
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Token tt=t;     // инициалдау кезінде көшіру
if (tt.kind != t.kind) error("мүмкін емес");
t = t2;        // меншіктеу
cout << t.value;   // 3.14 санын шығару

Token класы бар болғандықтан, (1.5+4)*11 өрнегін жеті лексем арқылы бей-
нелеуге болады: 

Қарапайым лексемдер үшін мəн қажет болмайтынына назар аударыңыз, сондықтан 
біз value мүшесін пайдаланбаймыз. Бізге сандарды белгілеу үшін символ керек. 
Біз '8' символын таңдап алдық, өйткені ол оператор да емес жəне пунктуация 
белгісі де емес. '8' символын сандарды белгілеу үшін пайдаланғанымыз алғашқы 
кездерде аздап түсініксіз болар, бірақ ол қалыпты нəрсе. 

Token класы қолданушы анықтаған тип мысалы бола алады. Қолданушы 
анықтаған типтің функция-мүшелері (операциялар) жəне де мəлімет-мүшелері 
болады. Функция-мүшелерді анықтауға арналған көптеген себептер бар. Бұл 
мысалда Token класы объектісін инициалдау қарапайым болуы үшін біз екі 
функция-мүшені сипаттадық:

class Token { 
public: 

char kind;      // лексем түрі
double value;   // сандар үшін: мəн
Token(char ch)  // char типіндегі айнымалыдан
                // Token класының объектісін құрамыз  

:kind(ch),value(0){ }
Token(char ch,double val)       // char жəне double типіндегі 

:kind(ch),value(val){ }   // айнымалылардан Token класы 
          // объектісін құру   
}

Осындағы екі екі функция-мүше конструкторлар (constructors) деп аталады. 
Олардың аты тип атымен бірдей болады жəне олар Token класының объектілерін 
инициалдау (құру) үшін қолданылады:

Token t1('+');        // t1-ді инициалдау,мұнда t1.kind = '+'
Token t2('+',11.5);   // t2–ні инициалдау,мұнда t2.kind = '8' 
       // жəне t2.value = 11.5

Бірінші конструкторда :kind(ch),value(0) тіркесі «kind мүшесін ch айны-
малысының мəнімен инициалдау жəне value мүшесін нөлге тең ету» дегенді 
білдіреді. Екінші конструкторде :kind(ch),value(val) тіркесі «kind мүшесін 
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ch айнымалысының мəнімен инициалдау жəне value мүшесін айнымалысының 
мəніне тең ету» дегенді білдіреді. Екі нұсқада да бізге Token класын құру ғана 
талап етіледі, сондықтан функция тұлғасында ештеңе жоқ: { }.   Арнайы иници-
алдау синтаксисі  (класс мүшелерін инициалдау тізімі) қоснүктеден басталады да, 
тек конструкторларда ғана қолданылады.  

Конструктордың ешқандай да мəн қайтармайтынына назар аударыңыздар, 
өйткені  мəн қайтару конструкторда қарастырылмаған. Конструкторлар туралы 
толығырақ мəліметті 9.4.2- жəне 9.7-бөлімдерден қ.

6.3.4 Лексемдерді пайдалану
Сонымен, калькулятор жұмысын атқаратын программаны бітіре алатын 
сияқтымыз!  Дегенмен, жоспарлауға да аздап уақыт бөлуіміз қажет. Token класын 
калькуляторда қалай пайдалануға болады? Біз кіріс ақпаратты Token класының 
векторына оқи (енгізе) аламыз.

Token get_token();  // t – Token класы объектілерін 
                    // cin ағымынан оқу

vector<Token> tok;  // мұнда Token класы объектілерін сақтау

int main()
{

while (cin) {
Token t = get_Token();
Tok.push_back(t);

}
// . . . 

 }

Енді алдымен өрнекті оқып алып, оны соңынан есептеуге болады. Мысалы, 11*12 
өрнегі үшін келесідей лексемдер аламыз:

Бұл лексемдерді көбейту операциясы мен оның операндтарын  іздеу үшін 
пайдалануға болады.  Бұл көбейтуді орындауды жеңілдетеді, өйткені 11 жəне 12 
сандары тіркестер сияқты емес, сандық мəндер түрінде сақталады.

Енді күрделірек өрнектерді қарастырайық. 1+2*3 өрнегі Token класының бес 
объектісінен тұрады:
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Енді көбейту операциясын қарапайым циклдің көмегімен орындауға болады. 

for (int i=0; i<tok.size(); ++i) {
if (tok[i].kind ==’*’) {  // біз көбейтуді таптық!

double d = tok[i-1].value*tok[i+1].value;
// сонымен не шықты?

}
}

Иə, сонымен не шықты? d-мен көбейтуді не істейміз? Өрнек бөліктерінің орында-
лу реттілігін қалай анықтаймыз? + белгісі * белгісінің алдында тұрғаны жақсы, 
сондықтан біз операцияны солдан оңға қарай орындай алмаймыз. Онда оларды 
оңнан солға қарай орындап көрейік. Бұл тəсіл 1+2*3 өрнегін шығарады, бірақ 
1*2+3 өрнегіне шəлкес келеді. 1+2*3+4 өрнегін қарастырайық. Бұл «ішкі есепте-
улер» мысалы: 1+(2*3)+4. Ал жақшаларды қалай өңдеуге болады? Біз тұйыққа 
тірелген сияқтымыз. Енді артқа қайтуымыз қажет, программалауды уақытша 
тоқтатып, енгізу тіркесі қалай оқылып анықталатыны жəне арифметикалық өрнек 
қалай шығарылатыны жайлы ойланайық. 

Бұл тапсырманы орындау (калькулятор программасын жазу) алғашында табы-
сты болған сияқты еді. Бұл есепті түсіну үшін маңызды рөл атқаратын алғашқы 
есеп шығарудағы қалыпты жағдай емес. Мұнда ол программалауда кең таралған 
жұп (аты, мəні) түсінігінің бір нұсқасы болып табылатын, бізге керекті лек-
сем түсінігін енгізуге мүмкіндік берді. Дегенмен, мынаны есте сақтау керек: өз 
бетіңше «жоспарсыз программалау» өте көп уақыт алмауы тиіс. Талдау (тап-
сырманы түсіну) мен жобалау (есепті шығарудың жалпы құрылымын анықтауы) 
кезеңі аяқталғанша, орайы келгенше, аз программалауға тырысу керек.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Шынында, бұл тапсырманың қарапайым шешімін табу неге қиындап кетті? Ол 
өте күрделі емес сияқты еді ғой. Бұндай толғаныс есепті жəне оның шешімін 
тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Ары қарай не істеу керек екендігін бірден 
анықтап алыңыз. Мысалы, мынадай тіркесті 12.5+2 талдап көріңіз. Оны 
лексемдерге бөліп, тапсырма қарапайым екендігін түсініп, жауабын есептеп 
шығаруға да болады. Бұл біраз шиеленіскен, бірақ тура шешім, сондықтан, 
мүмкін осы бағытпен жүру керек шығар! Егер берілген өрнекте 2+3*4, яғни 
тіркесте + жəне * операциялары бар болса не істеу керек екендігін анықтаңыз? 
Мұны да «күшпен» есептеуге болады. Ал бұдан да күрделі өрнек болса, 
мысалы, 1+2*3/4%5+(6-7*(8)), онда қалай істейміз? Ал мынадай қателерді 
қалай анықтаймыз, мысалы, 2+*3 жəне 2&3? Осылар жайлы ойланып, қызықты 
жəне қалыпты арифметикалық өрнектерді пайдалана отырып, қағазға осының 
мүмкін болатын шешімдерін жазып шығуға тырысыңыз. 
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6.3.5  Қайтадан мектеп тақтасына!
Енді есепті тағы да талдау кезеңі келді, нашар ойластырылған жоспарға сүйене 
отырып, барымызды сала кодты программалауды қоя тұру керек. Бұдан бұрын 
анық талғандай, бір ғана есепті шығаратын калькулятор программасы ешкімді 
де қызық тыр майды. Біз оның бірнеше өрнектерді шығара алатындай дəрежеде 
болғанын қалар едік. Осыған орай біздің жалған код (псевдокод) күрделене түседі:

while (not_fi nished) {
read_a_line
calculate       // есептеулер орындаймыз
write_result

}

Тапсырманың күрделенгені көрініп тұр, бірақ калькулятордың жұмысы туралы 
ойласақ, оның көптеген арифметикалық өрнектерді есептеуі керектігін түсінеміз. 
Бірнеше есептеулерді ғана орындау үшін қолданушының программаны бірнеше 
рет шақыруына бола ма? Болады, бірақ бұл программа қазіргі операциялық 
жүйелердің басқаруымен өте жай істейтін болады, сондықтан мұндай шешім 
тиімді емес. 

Құрастырылған псевдокодты, біздің есепті шығарудағы алғашқы 
қадамдарымызды жəне де қолдану мысалдарын талдай келіп, біз бірқатар 
сауалдарға тап боламыз.

1. Егер біз 45+5/7 өрнегін енгізсек, оны жеке бөліктерін – 45, +, 5, / жəне 
7 қалай ажыратамыз? (Лексемдерді анықтау!)

2. Өрнекті енгізу соңын қалай анықтаймыз? Əрине, жаңа жолға көшу сим-
волының көмегімен! («Əрине» сөзі күмəнді: «əрине» – бұл себеп емес).

3. Кейін есептеп шығару үшін, 45+5/7 өрнегін мəліметтер ретінде қалай 
көрсетеміз? Қосуды орындамас бұрын 4 пен 5 санынан бүтін 45 санын 
(яғни 4*10+5 өрнегін есептеу) құрап алу керек (сонымен, лексемдерді 
анықтап ажырату – жұмыстың бір бөлігі ғана). 

4. 45+5/7 өрнегі (45+5)/7 тəрізді емес, 45+(5/7) сияқты шығарылатынына 
қалай кепілдік бере аламыз?

5. 5/7 мəні неге тең? Ол шамамен,  .71, бірақ бұл бүтін сан емес. Кальку-
лятормен жұмыс істеу тəжірибемізді пайдалана отырып, мұның жауабы 
жылжымалы нүктелі сан екенін жеңіл түсінуге болады. Мұндай сандарды 
енгізуге рұқсат етуге бола ма? Əрине!

6. Айнымалыларды пайдалануға бола ма? Мысалы, былай жазуға бола ма? 

v=7
m=9
v*m

Жақсы шешім, бірақ күте тұрайық. Алдымен программаның қалай жұмыс 
істей тінін түсіну керек. 
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Мүмкін, алтыншы сұраққа берілетін жауап ең маңыздысы болар. 7.8-бөлімде біз 
бұл сұраққа «иə» деп жауап берсек, программаның көлемін екі есе үлкейтіп алаты-
нымызды көреміз. Бұл программаның бірінші нұсқасының жұмысының өзіне екі 
есе ұзақ уақыт кетіреді. Егер сіз жаңадан программалап жүрсеңіз, оған сіз төрт есе-
ге жуық артық жұмыс істеуіңіз мүмкін, сөйтіп жоба сіздің бақылауыңыздан шығып 
кетеді. Жобалаудың алғашқы кезеңдерінде есептің шағын бөліктеріне тереңдемеуге 
тырысу керек. Алдымен, негізгі функцияларды ғана жүзеге асырып, қарапайым 
бір нұсқасын жасап алыңыз. Жұмыс істейтін программа алған соң, сіз сенімдірек 
істейтін боласыз. Программаның бəрін бірден емес, оны шағын бөліктерге бөліп 
жасаған жеңілірек болады. Алтыншы сұраққа «иə» деп жауап беріп, сіз тағы бір 
жағымсыз нəрсені кездестіресіз: енді сіз тағы бір «маңызды затты» іске асыруға 
талпынатын боласыз.  Математикалық функцияларды шығаруға қалай қарайсыз? 
Ал циклдер ше? «Маңызды заттарды» жинақ таған сайын тоқтау қиынға соғады. 

Программалаушының көзқарасы бойынша 1, 3 жəне 4 сұрақтар мағынасыз бо-
лып саналады. Олар бір-бірімен байланысты, себебі 45 санын жəне + операторын 
анықтаған соң, біз олармен не істейтінімізді шешуіміз керек. Басқаша айтқанда, 
оларды программа да қалай сақтайтынымызды шешіп алуымыз қажет. Негізінде, 
лексемдерді анықтап алу есепті шығарудың бір бөлігі, тек бөлігі ғана. 

Тəжірибелі программалаушы қалай істейді? Күрделі техникалық сұрақтардың 
көбінесе, стандартты жауаптары болады. Адамдардың калькулятор программасын 
жазуы пер не тақтадан символды енгізу пайда болғалы, яғни шамамен елу жыл-
дан бері орындалып келеді. Стандартты жауап болуы керек! Мұндай жағдайда 
тəжірибелі программалаушы əріптестерімен ақылдасады немесе ғылыми əде-
биетті оқиды. Адамдардың елу жыл ішінде жасағандарынан жақсырақ зат жасап 
шығарамын деп ойлау – ақымақтың ісі. 

6.4  Грамматикалар
Өрнектерге белгілі бір мағына берудің: алдымен символдар ды енгізіп, содан кейін 
оларды лексемдерге жинақтау тəрізді стандартты тəсілі бар (біз істеген сияқты). 
Сондықтан, біз келесі өрнекті енгізсек:

45+11.5/7

программа төмендегі лексемдер тізімін жасауы керек:

45
+
11.5
/
7

Лексем – тілдің жеке бірліктерін көрсететін символдар тізбегі, мысалы, сан не-
месе оператор. 

Лексемдер жасалғаннан кейін, программа аяқталған өрнектердің дұрыс 
анықталуын қамтамасыз етуі керек. Мысалы, бізге 45+11.5/7 өрнегінің 
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(45+11.5)/7 емес, 45+(11.5/7) екені белгілі болсын, бірақ программаға 
бөлудің қосындыдан басымырақ екенін қалай түсіндіресің? Стандартты жауап, 
енгізу синтаксисін анықтайтын грамма тика жазу, содан кейін бұл грамматиканың 
ережелерін іске асыратын программа құру керек. Мысал қарастырайық.

// Өрнектердің қарапайым грамматикасының мысалы:

Өрнек: 
Терм
Өрнек "+" Терм      // қосу
Өрнек "-" Терм      // азайту

Терм:
Алғашқы өрнек
Терм "*" Алғашқы өрнек   // көбейту
Терм "/" Алғашқы өрнек   // бөлу
Терм "%" Алғашқы өрнек   // қалдық (модуль бойынша бөлу) 

Алғашқы өрнек:
Сан  
"(" Өрнек ")"     // топтастыру

Сан: 
жылжымалы_нүктелі_литерал

Бұл қарапайым ережелер жиынтығы. Соңғы ереже: «Сан – бұл жылжымалы 
нүктелі литерал» деп оқылады. Алдыңғы ереже: «Бастапқы өрнек – бұл Сан 
немесе жақша '(', одан кейін Өрнек жəне жақша ')'» тұрады деп бекіткен еді. 
Өрнек жəне Терм ережелері ұқсас; олардың əрқайсысы алдыңғы ережелердегі 
терминдер бойынша анықталады. 

6.3.2-бөлімінде көрсетілгендей, С++ тілінің анықтамалығынан алынған біздің 
лексемдер мынадай:

• жылжымалы_нүктелі_литерал (С++ тілінің ережелері бойынша, мыса-
лы, 3.14, 0.274е2 немесе 42);

• +, -, *, / , % (операторлар);

• (, ) (жақшалар).

Біздің нұсқалық псевдокодтан лексемдер мен грамматикаға негізделген көзқарасқа 
көшуіміз алға қарай үлкен қадам жасалғанын көрсетеді. Бұл қадам кез келген 
программалаушының арманы болып табылады, бірақ оны өз күшімен жүзеге асыру 
ісі өте сирек орындалады: ол үшін тəжірибе, кітаптар жəне мұғалім қажет. 

Бір қарағанда грамматика өте мағынасыз сияқты. Жасанды (формальды) 
белгілеу лер əрқашан осылай көрінеді. Бірақ олар өте тартымды (оған жақында 
көзіңіз жетеді), əмбебап сипатта болады, барлық арифметикалық есептеулерді жа-
санды түрге келтіруге мүмкіндік береді. Сіз ешбір кедергісіз 1-2*3, 1+2-3 жəне 
3*2+4/2 өрнектерін есептей аласыз. Бұл есептеулер біздің миымызға «құйылып» 
қойылған сияқты болып көрінеді. Бірақ мұны қалай істейтініңізді түсіндіріп 
бере аласыз ба? Мұндай есептеулерді ешқа шанда орындамаған жанға осыларды 



201

ойдағыдай етіп жеткізе аласыз ба? Мұны кез келген операторлар мен операндтар 
тізбегі үшін орындай аласыз ба? Мұның бəрін компьютерге тікелей жəне анық 
түсіндіру үшін белгілеулер қажет жəне грамматика осы бағыттағы ең күшті жəне 
ыңғайлы құрал болып саналады. 

Грамматиканы қалай оқу керек? Белгілі бір кіріс өрнегін алғаннан кейін, біз 
ереже лер ішінен оқылған лексем үшін Өрнектің бірінші ережесінен бастап, соған 
сəйкестік іздейміз. Грамматикаға сəйкес лексемдер ағымын оқу «синтаксистік 
талдау» (parsing) деп, ал бұл жұмысты атқаратын программа синтаксистік 
анализатор (parsing, or syntax analyser) деп аталады. Синтаксистік анализатор 
лексемдерді біз пернелерде тергендей, солдан оңға қарай оқиды, содан кейін 
сөздерді оқимыз. Қарапайым мысал қарастырайық: 2 – бұл өрнек пе?

1. Өрнек бұл Терм болуы тиіс немесе Терммен аяқталуы керек. Бұл Терм 
Бастапқы өрнек болуы тиіс немесе Бастапқы өрнекпен аяқталуы ке-
рек. Бұл Бастапқы өрнек ашылатын жақшадан ( басталуы керек немесе 
Сан болуы тиіс. Əрине, 2 – ашық жақша ( емес, ол жылжыма лы_нүк-
телі_ли терал, яғни Бастапқы өрнек болып табылатын Сан. 

2. Бұл Бастапқы өрнектің (2 саны) алдында /, *, % символдары тұрмайды, 
сон дық тан ол аяқталған Терм (/, * немесе %   сиволдарымен аяқталатын 
өрнек емес) болып саналады.

3. Бұл Термнің (Бастапқы өрнек 2) алдына +, - символдары тұрмайды, 
сондықтан ол аяқталған Өрнек болып табылады (+ немесе – символдары-
мен аяқталатын өрнек емес).

Сонымен біздің грамматикаға сəйкес 2 – бұл өрнек. Грамматиканы осылай қарас-
тырып шығуды төмендегідей түрде сипаттауға болады:
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Бұл сурет біз қарастырған анықтамалар арқылы өткен жолды көрсетеді. Бұл 
жолды қайталай отырып, біз 2-нің өрнек екенін көреміз, себебі 2 – жылжымалы 
нүктелі литерал, ол Сан болып табылады, сан Бастапқы өрнек болатын, ал ол 
өз кезегінде Терм болады, ал Терм бұл Өрнек болып табылады.

Бұдан күрделірек жаттығу орындап көрейік: 2+3 – бұл өрнек пе? Əрине, көпте-
ген тұжырымдар 2 санын қарастырғандағы жағдаймен сəйкес келеді.

1. Өрнек Терм болуы керек немесе Терммен аяқталуы тиіс, ол Бастапқы 
өрнек болуы керек немесе Бастапқы өрнекпен аяқталуы керек. Ал 
Бастапқы өрнек ашылатын жақшадан ( басталуы керек немесе Сан 
болуы тиіс. Əрине, 2 – ашылған жақша ( емес, ол жылжымалы нүктелі 
литерал. Ол Сан болады, ал сан Бастапқы өрнек болып табылады. 

2. Бұл Бастапқы өрнектің (2 саны) алдында /, *, % символдары тұрмайды, 
сондықтан ол аяқталған Терм болады (/, *, % сиволдарымен аяқталатын 
өрнек емес).

3. Бұл Термнен (2 саны) кейін + символы болады, сондықтан ол өрнектің 
бірінші бөлігінің соңы болады. Біз + символынан кейінгі Термді іздеуіміз 
керек. Сол сияқты 2 жəне 3-ті Терм деп шешеміз. 3 Термінен кейін + 
жəне - символдары жоқ, сондықтан ол аяқталған Терм (+ немесе – сим-
волы бар Өрнектің бірінші бөлігі емес). Сонымен, 2+3  Өрнек + Терм 
ережесіне сəйкес келеді, сондықтан Өрнек болады.

Тағы да бұл талдаудың графикалық сызбасын көрсетейік (қарапайым болуы үшін 
талдауды жылжымалы нүктесі бар литералға арналған ережеге сəйкес жүргізейік). 
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Бұл сурет біз қарастырған анықтамалар арқылы өткен жолды көрсетеді. Бұл жол-
ды қайталай отырып, біздің көретініміз 2+3 – бұл Өрнек, себебі 2 – Өрнек болып 
табы латын Терм, 3 – бұл да Терм, ал  соңында + символы мен Терм жазылған 
Өрнек те Өрнек  болып табылады.

Біздің грамматикаға қызығушылығымыздың нақты себебі солардың көмегімен 
құ рамында + жəне – символдары бар, яғни 45+11.5*7 сияқты өрнектерді грамма-
ти калық талдау мəселесін шешуге болады. Бірақ компьютерге ережелерді біз 
тал да ған сияқты етіп істету өте қиын. Сондықтан 2 жəне 2+3 өрнектері үшін 
жасалған ара лық кезеңдерді қарастырмай өткізіп жібереміз. Əрине, 45, 11.5 
жəне 7 жылжы ма  лы_нүктелі_литералдар болып табылады, олар өз кезегіде Сан 
болып келеді. Ал сандар Бастапқы өрнек болып саналады, сол себепті басқа ере-
желерге көңіл бөл меуі мізге болады.

1. 45 – бұл өрнек, одан кейін + символы бар, сондықтан өрнек + Терм 
ережесін қолдану үшін бізге Терм іздеу керек.

2. 11.5 – Терм, оның артында * символы бар, сондықтан Терм*Бастапқы 
өр нек  ережесін қолдану үшін Бастапқы өрнекті іздеу керек. 

3. 7 – алғашқы өрнек, сондықтан 11.5*7 – Терм*Бастапқы өрнек ере-
жесіне сəйкес Терм болады. Енді Өрнек*Терм ережесіне сəйкес 
45+11.5*7 өрнек екеніне көз жеткізе аламыз. Жіктеп қарасақ, бұл өрнек, 
алдымен 11.5*7 сан да  рын көбейтеді де, содан кейін, біз 45+(11.5*7) 
өр негін жазғандай секілді 45+11.5*7 қосындысын табады.

Бұл сараптамаларды тағы да графикалық түрде көрсетейік (қарапайым болу үшін, 
мұны да жылжымалы нүктелі литерал ережелерін талдау арқылы көрсетейік): 
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Бұрынғыдай, бұл сурет те анықтауларды қарастыру арқылы біз жүріп өткен жолды 
көрсетеді. Мұнда Терм*Бастапқы өрнек ережесінің 11.5-тің 45-ке қосылмай, 
7-ге көбейтілетініне кепілдік беретініне назар аударыңыз. 

Бұл логика шиеленіскендей түрде болып көрінуі мүмкін, бірақ көптеген 
адамдар грамматиканы оқиды жəне қарапайым грамматиканы түсіну қиын емес. 
Оған қарамастан, біз сізге 2+2 немесе 45+11.5*7 өрнегін шығаруды үйретуден 
аулақпыз. Сіз мұны онсыз да білесіз. Біз тек компьютер осындай есептеулерді 
қалай шығаратынын көрсет кіміз келді. Əрине, мұндай есептеулерді орындау үшін 
адамдарға грамматика қажет емес, ал компьютердің жұмысына олар өте сəйкес 
келеді. Компьютер грамматика ережелерін жылдам əрі дұрыс қолданады. Копью-
терге ең керегі – нақты ереже болып табылады.

6.4.1 Кейін шегініc: ағылшын тілінің грамматикасы
Егер сіз бұған дейін ешқашан грамматикамен жұмыс істеп көрмесеңіз, басыңыз 
айналуы мүмкін. Бірақ сіз грамматикамен бұрыннан таныс болсаңыз да, келесі 
ағылшын тілінің шағын грамматикасын сипаттайтын бөлігін көргенде басыңыз 
айналуы мүмкін.

Сөйлем:
Зат есім  Етістік       // мысалы, С++ rules
Сөйлем  Шылау Сөйлем    // мысалы, Birds fl y but fi sh swim

Шылау:
"and"
"or"
"but"

Зат есім:
"birds"
"fi sh"
"C++"

Етістік:
"rules"
"fl y"
"swim"

Сөйлем сөз топтарынан тұрады (мысалы, зат есім, етістік жəне шылаулар). Осы 
ережелерге сəйкес сөйлемді сөздерге бөліп жіктеуге болады – зат есім, етістік, т.б. 
Бұл қарапайым грамматиканың  құрамында мағынасы түсініксіз, мазмұны жоқ 
«С++ fl y and birds rules» сияқты сөйлемдер бар, бірақ мұндай мəселелерді шешу 
біздің кітабы мыздың мақсатына кірмейді. 

Көптеген оқырмандар мұндай ережелерді орта мектепте шет тілін оқығанда 
жат таған болар. Бұл өзгермейтін іргелі ережелер. Олардың негізінде бұл ережелер 
біздің миымызға «құйылған» деген салмақты неврологиялық аргументтер жатыр!
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Ағылшын тіліндегі жай сөйлемнің грамматикалық бір бұтақшасын талдауды 
қарасты райық: 

Қиындықтар əлі біткен жоқ. Егер сіз бəрін дұрыс түсінгеніңізге күмəндансаңыз, 
кейін оралып 6.4-бөлімін қайтадан басынан бастап оқып шығыңыз. Мүмкін екінші 
рет оқығанда не туралы айтылғанын түсінетін шығарсыз!

6.4.2 Грамматиканы жазу
Жоғарыда келтірілген өрнектерді талдау үшін грамматикалық ережелер қалай 
таң далады? Ең əділетті жауап: «тəжірибе» арқылы. Біз қолданған тəсіл кəдімгі 
адамдар грамматиканы жазуға арналған ережелерді қайталайды.  Бірақ қарапайым 
грамматиканы жазу қиын емес: бізге тек мына талаптарды орындау керек.

1.  Ережені лексемнен айыра білу.

2.  Ережелерді бірінен соң бірін тізбектеп жазу.

3.  Балама нұсқаларды бейнелеу (тармақталу).

4.  Қайталанатын нұсқаларды бейнелеу (қайталау).

5.  Бастапқы ережені айқындау.

Əртүрлі оқулықтар мен грамматикалық талдау жүйелерінде əртүрлі келісімдер 
мен терминдер қолданылады. Мысалы, кейде лексемдерді терминалдар деп, ал 
ере желерді бейтерминалдар (non-terminals) немесе өнімдер (productions) деп 
атай ды. Біз лексемдерді жай ғана қостырнақшаға алып жазып, бірінші ережеден 
бас таймыз. Балама жолдар  сызық  шамен белгіленеді. Мысал қарастырайық.

15–1084
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Тізім:
"{" Тізбе "}"

Тізбе: 
Элемент
Элемент "," Тізбе

Элемент:
"А"
"В"

Сонымен, Тізбе – бұл Элемент немесе одан кейін үтірмен бөлінген басқа Тізбе. 
Элемент – бұл А немесе В əрпі. Тізім – жүйелі жақшаның ішіндегі Тізбе. Келесі 
Тізімдерді жасауға болады (қалай?): 

{ А } 
{ В } 
{ А,В } 
{А,А,А,А,В} 

Бірақ төменде келтірілген тіркестер тізім емес (неге?):

{ } 
А
{ А,А,А,А,В
{А,А,С,А,В } 
{ А В С } 
{А,А,А,А,В, } 

Бұл ережелерді сізге балабақшада ешкім үйреткен жоқ жəне оны сіздің миыңызға 
да құйып қойған жоқ, бірақ оларды түсіну қиын емес. Синтаксистік идеяларды 
бейнелеу үшін оларды пайдалану мысалдарын 7.4- жəне 7.8.1-бөлімдерден табуға 
болады.

6.5  Грамматиканың программаға айналуы

Компьютерді грамматиканың ережелері бойынша жұмыс істетуге арналған көпте-
ген тəсілдер бар. Біз оның ең қарапайымдарын қолданамыз: əрбір грамматикалық 
ережеге арнап функция жазамыз, ал лексемдерді көрсету үшін Token класын пайда-
лана мыз. Грамматиканы іске асыратын программаны, көбінесе, грамматикалық 
талдау программасы (parser) деп атайды.

6.5.1 Грамматикалық ережелерді жүзеге асыру 
Калькуляторды іске асыру үшін бізге төрт функция қажет: біреуі лексемдерді оқу 
үшін жəне əрбір грамматикалық ереже үшін бір-бірден функция керек болады:
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get_token()  // символдарды оқиды жəне лексемдерді құрады
             // cin ағымын пайдаланады
expression() // + жəне – операциясын орындайды
              // term() жəне get_token() функцияларын шақырады
term()       // *,/ жəне % операцияларын орындайды
             // primary(), get_token() функцияларын шақырады
primary()    // сандар мен жақшаларды іске асырады
             // expression(),get_token() функцияларын шақырады

Ескерту: əрбір функция өрнектің жеке бөліктерін өңдейді, ал қалғандарын басқа 
функ ция ларға қалдырады; бұл əрбір функцияны қарапайым етуге мүмкіндік 
береді. Мұнда бір есепті шығарғысы келетін бір топ адамның оны бөліктерге бөле 
отырып, жеке-жеке орын дауы сияқты жүзеге асады.  

Шындығында, бұл функциялар нақты түрде не істеуі керек? Əрқайсысы 
өзі іске асыратын грамматикалық ережеге сəйкес жұмыс істеп, керек кезінде 
басқа грамма тика лық функцияларды шақыруы тиіс, егер ережеде лексем аты 
кездессе, онда  get_token() функциясы шақырылады. Мысалы, primary() 
функциясы Өрнек ережесін орындауы қажет болса, ол келесі функцияларды 
шақыруы керек:

get_token()   // жақшаларды өңдеу үшін(жəне)
expression()  // Өрнекті өңдеу үшін

Мұндай грамматикалық анализатор нені қайтаруы керек? Мүмкін, есептеулердің 
нақты нəтижесін қайтаратын шығар? Мысалы, 2+3 өрнегі үшін expression() 
функциясы 5 мəнін қайтаруы керек. Енді түсінікті шығар! Біз дəл осыны істеуіміз 
керек! Осылай істей отырып, біз бір қиын: «45+5/7 өрнегін шығару мүмкін бо-
луы үшін оны мəліметтер түрінде  қалай көрсетеміз?» деген сұраққа жауап бе-
руден қаша мыз. Бұл өрнекті компьютер жадында сақтаудың орнына біз оны оқу 
(енгізу) барысында бірден есептейміз. Осындай қарапайым шешім жағдайды 
түбегейлі өзгертеді! Мұнда expression() функциясы келесі есептеуді жүргізу 
үшін бір күрделі мəнді қайтаратын кезге қарағанда, программа көлемін төрт есе 
кішірейтеді. Сонымен, біз жұмыстың 80% көлемін үнемдей аламыз. 

get_token() функциясы ерекше орын алып тұр: бұл функция өрнек емес, 
лексемдерді өңдейтін болғандықтан, ол өрнектің ішкі бөліктерінің мəндерін 
қайтара алмайды. Мысалы, + жəне ( (жақша) – өрнек емес. Сонымен, get_
token() функциясы Token класының объектісін қайтаруы керек. 

// грамматикалық ережелерге бағынатын функциялар
Token get_token()    // символдарды оқып, лексемдерді құрады
double expression()  // + жəне – операцияларын орындайды
double term()    // * жəне % операцияларын орындайды
double primary()    // сандар мен жақшаларды өңдейді
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6.5.2 Өрнектер
Алдымен expression() функциясын жазамыз. Өрнектің грамматикалық 
ережесі мынадай болады:

Өрнек:
Терм
Өрнек '+' Терм
Өрнек '-' Терм

Бұл грамматикалық ережені программа коды ретінде жүзеге асырудың бірінші 
байқауы болғандықтан, бірнеші қате нұсқаларды көрсете кетейік. Біз олардың 
əрқайсы сында бөлек тəсілдерді көрсетеміз жəне жұмыс барысында пайдалы зат-
тарды үйретеміз. Жұмысты жаңа бастаған жандар кодтың бірдей бөліктері жұмыс 
кезінде əртүрлі нəтиже лер беретіндерін байқап, көп нəрсе үйренеді. Программа 
кодын оқу – пайдалы дағды, оны ары қарай дамыта білу керек.

6.5.2.1 Өрнек: бірінші байқау

Өрнек '+' Терм ережесін көрген соң, алдымен expression() функциясын 
шақырып, + (жəне -) операциясын іздейміз де, содан кейін term() функциясын 
шақырамыз.

double expression()
{ 

double left = expression(); // Өрнекті оқып, есептейміз
Token t = get_token();   // келесі лексемді аламыз
switch (t.kind) {   // лексем түрін анықтаймыз
case '+':

 return left+term()  // Термді оқимыз жəне есептейміз,
                        // содан кейін қосуды орындаймыз
case '-':

return left–term(); // Термді оқимыз жəне есептейміз
                        // содан кейін азайтуды орындаймыз
default:

return left;        // Өрнектің мəнін қайтарамыз
}

}

Программа жаман емес сияқты. Бұл грамматиканың транскрипциясы тəрізді. Ол 
өте қарапайым: алдымен Өрнекті оқимыз, содан кейін + немесе – символы бар 
ма, соны тексереміз, егер бар болса, Термді оқимыз.

Өкінішке орай, негізінде бұл программа кодының мағынасы терең емес. + неме-
се – символын іздеу үшін өрнектің қай жерден бітетін қайдан білеміз? Естеріңізге 
сала кетейік, біздің программа символдарды солдан оңға қарай оқиды, ол ал-
дында + символы бар/жоқ екенін көре алмайды. Шындығында, expression() 
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функциясының бұл нұсқа сы ешқашан өзінің бірінші жолынан ары аспайды: 
expression() функциясы жұмысын expression() функциясын шақырудан 
бастайды, ол өз кезегінде, тағы да expres sion() функциясын шақырады, ары 
қарай солай шексіз қайталана береді. Бұл процесс шексіз рекурсия деп аталады, 
бірақ іс жүзінде компьютердің жадын қарап тауысқан соң, ол тез аяқталады. Функ-
ция өзін-өзі шақыратын кездегі жұмыс процесін сипаттау үшін рекурсия термині 
қолданылады. Кез келген рекурсия шексіз болмайды; рекурсия прог раммалаудың 
өте тиімді тəсілі болып табылады (8.5.8-бөлімді қ.).

6.5.2.2 Өрнектер: екінші байқау 

Сонымен, біз енді не істейміз? Əрбір Терм Өрнек болып табылады, бірақ кез кел-
ген Өрнек Терм бола алмайды; басқаша айтқанда, іздеуді Термнен бастап, + не-
месе – символын тапқаннан кейін ғана толық Өрнекті іздеуге көшуге болады. 
Мысал қарастырайық.

double expression()
{ 

double left = Term();      // Термді оқып,есептеймз
Token t = get_token();      // келесі лексемді аламыз
switch (t.kind) {      // лексем түрін анықтаймыз
case '+':

return left+expression();  // Өрнекті оқып, есептейміз
      // содан кейін қосамыз
case '-':

return left–expression();  // Өрнекті оқып, есептейміз
      // содан кейін азайтамыз
default:

return left;    // Терм мəнін қайтарамыз
}

}

Бұл программалық код нақты түрде өз шама шарқынша жұмыс істейді. Біз бұл 
код ты дұрыс өрнектерді грамматикалық талдау жəне қателерді дұрыстау үшін про-
грам маның соңғы нұсқасына қосамыз. Ол көптеген өрнектерді дұрыс есептеуге 
мүмкіндік береді. Мысалы, 1+2 өрнегі Терм сияқты оқылады (мəні 1 болады), 
одан кейін + символы, ал одан кейін – Өрнек (оның мəні 2-ге тең Терм болып 
есеп теледі) орна ласады. Нəтижесінде 3-ке тең жауап аламыз. Сол сияқты, 1+2+3 
өр негі 6 деген нəтиже береді. Бұл программа жақсы жұмыс істейді деп ауыз тол-
тырып айтуға болар еді, бірақ біз бірден 1-2-3 өрнегі қандай мəнге тең деген 
сұрақ қояйық? expression () функциясы 1 санын Терм сияқты оқиды, содан 
кейін 2-3 тіркесін өрнек ретінде оқуға көшеді (ол 2 Термінен  жəне одан кейінгі 
3 Өрнегінен тұрады). Нəтижесінде 1-ден  2-3 өрнегінің мəні алынады. Басқаша 
айтқанда, программа 1-(2-3) өрнегін есептейді. Ол 2-ге тең. Бірақ біз мектеп 
табалдырығынан 1-2-3 өрнегінің (1-2)-3 түрінде есептеліп, 4-ке тең болаты-
нын білеміз. 
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Сонымен, біз нəтижені дұрыс есептемейтін, бірақ жақсы құрылымды програм-
ма жаздық. Бұл қауіпті. Бұл программа көбінесе, дұрыс жауап беретін болғандықтан 
өте қауіпті болып саналады. Мысалы, 1+2+3 өрнегі дұрыс есептеледі (6), себебі 
1+(2+3) жəне (1+2)+3 өрнектері эквивалентті болып табылады. 

Программалау тұрғысынан алғанда, біз нені дұрыс жасамадық? Бұл сұрақты 
қате тапқан сайын үнемі өзіңізге қойып отыруыңыз керек. Тек осындай жолмен 
біз бір типтегі ұқсас қателердің қайталануынан құтыла аламыз. Негізінде, біз 
жай ғана программа коды на қарадық та, оның дұрыс шешімін таптық. Бұл үнемі 
жұмыс істей бермейді! Біз прог рамманың қалай жұмыс жасайтынын түсінуіміз 
керек жəне оның неге дұрыс істей тінін түсінуіміз керек. 

Қателерді талдау – дұрыс шешімді табудың ең жақсы тəсілі. Мұнда expres-
sion() функциясы бастапқыда Терм-ді іздеді, сонан соң Терм-нен кейін + не-
месе  - символы тұрған болса, Өрнекті іздейді. Негізінде, функция аздап басқа 
грамматиканы жүзеге асырды.

Өрнек:
Терм
Терм '+' Өрнек    // қосу
Терм '-' Өрнек    // азайту

Біздің грамматикамыздан айырмашылығы 1-2-3 өрнегі 1-2 Өрнегі деп есеп-
телуі керек, одан кейін – символы жəне Терм3 жүреді; негізінде функция 1-2-3 
өрнегін Терм1 деп түсінеді, содан кейін – символы мен 2-3 Өрнегі анықталады. 
Басқаша айтқанда, біз 1-2-3 өрнегінің (1-(2-3) өрнегіне емес (1-2)-3 өрнегіне 
эквива лент ті болғанын қалар едік.

Иə, программаны жөндеп түзету программалаушыны шаршатып жалықтырады 
жəне ол көп уақытты қажет етеді, бірақ дəл осы жағдайда біз мектептен белгілі 
ережелермен жұмыс істеп жатырмыз жəне ол аса үлкен қиындық тудырмауы тиіс. 
Басты мəселе осы ережелерге компьютерді үйрету болып табылады, ал ол бізге 
қарағанда əлде-қайда ұзақ үйренеді. 

Мұнда 1-2-3 өрнегін  (1-2)-3 емес, 1-(2-3) деп анықтап алуға болаты-
нына  назар аударыңыздар, сонда өзгеше пікірталастар болмас еді. Көбінесе, ең 
қиын програм малаушы проблемалары компьютер шыққанға дейінгі адамдарға 
үйреншікті қарапайым ережелермен жұмыс істеу кезінде туындайды.

6.5.2.3 Өрнек: үшінші байқау (сəтті)

Сонымен, енді не істейміз? Тағы да грамматикаға қараңыз (дұрыс грамматика 
6.5.2-бөлімінде көрсетілген): кез келген Өрнек Термнен басталады, одан кейін 
+ немесе – символы орналасуы мүмкін. Сондықтан біз Термді тауып алып, одан 
кейін + немесе – тұрғанын тексеріп шығуымыз керек, осы əрекетті «плюс» жəне 
«минус» символдары біткенше орындауымыз қажет. Мысал қарастырайық.
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double expression()
{

double left = term();  // Термді оқимыз жəне есептейміз
Тoken t = get_token();  // Келесі лексемді аламыз
while (t.kind == '+' || t.kind == '-') { // + не - іздейміз

if (t.kind == '+')
left+=term();    // Термді есептеп,оны қосамыз

else 
left-=term();    // Термді есептеп,оны азайтамыз

t = get_token();
}
return left;               // финал: + жəне – символдары жоқ; 
    // жауап қайтарамыз

}

Бұл нұсқа кішкене қиындау: біз + жəне – символдарын іздеу үшін цикл енгіздік. 
Бұ ған қоса, + жəне – символдарын тексеруді екі рет қайталадық, сонымен қа тар 
get_token() функциясын да екі рет шақырдық. Бұл кодтың логикасын ша тас ты-
ратындықтан, біз жай ғана + жəне – символдарын тексеруді екі рет орындаймыз.

double expression()
{ 

double left = term();   // Термді оқимыз жəне есептейміз
Тoken t = get_token();   // келесі лексемді аламыз
while (true) { 

switch (t.kind) {
case '+':

left += term();  // Термді есептеп,оны қосамыз
t = get_token();
break; 

case '-': 
left -= term();  // Термді есептеп,оны азайтамыз
t = get_token();
break;

default:
return left;     // Финал: + жəне – символы жоқ; 

      // жауап қайтарамыз
}

}
}

Мынаған назар салыңыз, мұнда циклден басқасы – бірінші нұсқаны еске са-
лады (6.5.2.1-бөлімін қ.). Біз жай ғана expression() функциясындағы осы  
expression() функциясын шақыруды өшіріп, оны циклмен алмастырдық. 
Басқаша айтқанда, грамматикалық ережедегі Өрнекті + немесе – символдары ал-
дында орналасқан Термді іздеу цикліне енгіздік.
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6.5.3 Термдер
Термге арналған грамматикалық ереже Өрнекке арналған ережеге қатты ұқсайды.

Терм:
Алғашқы өрнек 
Терм '+' Алғашқы өрнек
Терм '/' Алғашқы өрнек
Терм '%' Алғашқы өрнек

Сонымен, программалық код та Өрнек кодына да ұқсауы керек. Оның бірінші 
нұсқасының түрі мынадай:

double term()                    
{ 

double left = primary ();                        
Тoken t = get_token(); 
while (true) { 

switch (t.kind) {
case '*':

left *= primary();                                      
t = get_token();
break;

case '/':
left /= primary();                                      
t = get_token();
break; 

case '%': 
left %= primary(); 
t = get_token();
break;

default:
return left; 

}
}

}

Өкінішке орай, бұл код компиляцияланбайды: жылжымалы нүктелі сандар үшін 
қалдықты  есептеу (%) операциясы анықталмаған. Бұл туралы компилятор бізге сы-
пайы түрде ескертеді. Біз 5-сұраққа келісімді түрде жауап бергенде, – «жылжымалы 
нүктелі сандарды енгізуге рұқсат па?» – біз осындай нəтижелер туралы ойламадық, 
жай ғана программаға қосымша мүмкіндіктер енгізуге құлшындық. Əрқашан 
осылай болады! Не істейміз? Программа жұмысы кезінде % операциясының екі 
операнды да бүтін сан екендігін тексеруге болады, егер бұл дұрыс болмаса, қате 
туралы мəлімет беру керек. Əйтпесе, біз калькуляторымыздың мүмкіндіктерінен 
% операциясын алып тастасақ та болады. Бұл функцияны кейінірек қоссақ та бо-
лады (7.5-бөлімді қ.). 
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% операциясын алып тастасақ, толық жұмыс атқаратын функцияны аламыз: 
терм дер дұрыс анықталады жəне есептеледі. Дегенмен, тəжірибелі программа-
лаушы term() функциясын тиімсіз етіп жіберетін қажетсіз нəрсені байқайды. 
Егер 2/0 өрнегін енгізсек, не болады? Нөлге бөлуге болмайды. Егер бұлай жасап 
көрсек, компьютердің аппараттық жабдықтамасы мұны байқайды да, қате тура-
лы хабарлама беріп, программаның орындалуын тоқтатады. Тəжірибеміз про-
граммалаушы  міндетті түрде осы проблемамен тоғысады. Осы себептен тексеру 
жүргізіп, қажетті хабарлама алған дұрыс болып саналады.                   

double term()
{ 

double left = primary();                        
Тoken t = get_token(); 
while (true) { 

switch (t.kind) {
case '*':

left *= primary ();                                      
t = get_token();
break;

case '/':
{

double d = primary();
if (d==0) error ("нөлге бөлу")
left /= d;                                      
t = get_token();
break;

} 
default:

return left; 
}

}
}

Неге біз / операциясын өңдеуді блок ішіне орналастырдық? Мұны компилятор 
талап етті. Егер біз switch операторының ішінде айнымалыларды анықтап жəне 
оларды инициал дағымыз  келсе, онда оны блок ішіне орналастыруымыз керек.

6.5.4 Бастапқы өрнектер
Бастапқы өрнектерге арналған грамматикалық ереже де қарапайым болып келеді:

Бастапқы өрнек:
Сан 
'(' Өрнек ')'

Бұл ережені жүзеге асыратын программалық код кішкене күрделілеу, сондықтан 
ол синтаксистік қателерге көбірек жол ашады:
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double primary()
{

Token t = get_token();
switch (t.kind) {
case '(':      // '(' өрнек ')' нұсқасын өңдеу

{   double d = expression();
t = get_token();
if (t.kind != ')') error("')' expected");
return d;

}
case '8':       // '8' санын бейнелеу үшін қолданамыз

return t.value;  // санның мəнін қайтарамыз
default:

error("алғашқы өрнек күтіледі");
}

}

expression() жəне term() функцияларымен салыстырғанда бұл программалық 
кодта жаңа нəрселер жоқ. Мұнда да сол тілдік құрылымдар мен əдістер 
қолданылады жəне Token класының объектілері де дəл солай өңделеді.

6.6 Бірінші нұсқаны сынақтан  өткізу

Калькулятордың бұл функцияларын орындау үшін get_token() жəне main() 

функ цияларын жүзеге асыру керек. main() функциясы қарапайым: біз жай ғана 
expres sion() функциясын шақырамыз да, нəтижесін баспаға шығарамыз.

int main()
try {

while (cin)
cout << expression() << '\n';

keep_window_open();
}
catch (expression& e) {

carr << e.what() << endl;
keep_window_open();
return 1;

}
catch (. . .) {

cerr << "exception \n";
keep_window_open();
return 2; 

}
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Қателерді өңдеу қарапайым  шаблон түрінде (5.6.3-бөлімін қ.) болады. get_
token() функциясының жүзеге асырылуын 6.8-бөліміне дейін қалдыра тұрып, 
калькулятордың осы бірінші нұсқасын тексерейік.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Калькулятор жұмысын көрсететін, яғни имитация жасайтын  программаның 
бірінші нұсқасы (get_token() функциясын қоса) calculator00.cpp фай-
лында орналасқан. Оны орындап көріңіз.

Калькуляторлың бірінші нұсқасы біз күткендей жақсы жұмыс жасамайды деп 
таңдан баумызға болады. Біз басымызды шайқап «Неге?» немесе «Программа не 
себептен осылай жұмыс істейді, неге басқаша істемейді?» немесе «Ол не істеп жа-
тыр?» деген сұрақтар қоямыз. 2 санын жəне жаңа жолға көшу символын енгізіңіз. 
Сіз жауабын ала алмайсыз! Компьютердің жұмыс жасап тұрғанына көз жеткізу 
үшін жаңа жолға көшу символын тағы да енгізіңіз. Бұрынғыдай жауап жоқ. 3 са-
нын жəне жаңа жолға көшу символын енгізіңіз. Жауап жоқ! 4 санын жəне жаңа 
жолға көшу символын енгізіңіз. Жауабы 2-ге тең! Енді экран мынадай түрде тұр:

2

3
4
2

5+6 өрнегін енгізейік. Жауабы 5, ал экран мынадай түрде:

2

3
4
2
5+6
5

Өз тəжірибеңізге қарамай, сіз қатты ойланатын боларсыз? Тіпті, тəжірибелі 
програм малаушының өзі программаның мұндай жұмысына таңғалады. Не болып 
жатыр? Осы сəтте программадан шығып көріңіз. Қалай істейміз? Біз программа-
дан шығу командасын көрсетуді «ұмытып кетіппіз», бірақ жұмыстың аяқталуын 
шыққан қателік жүзеге асыруы мүмкін, сондықтан х символын енгізіңіз, сон-
да программа Қате лексем деген сөз тіркесін экранға шығарады да, жұмысты 
аяқтайды. Əйтеуір жоспарланғандай бірнəрсе жұмыс істейді екен!
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Бірақ біз енгізу жəне экранға шығарудағы айырмашылықтарды анықтауды 
ұмы тып кетіппіз. Негізгі есепті шығаруға көшпес бұрын, экранға мəлімет шығару 
ісін  жөндейік, сонда жұмыс нəтижелері экранда дұрыс бейнеленеді. Нəтижені 
көрсету үшін = символын қосайық:

while (cin) cout << "= " << expression() << '\n'; // 1 нұсқа 

Енді бастапқыда енгізген символдар тізбегін қайта енгіземіз. Экранда келесі 
мəлімет тер пайда болады:

2

3
4
= 2
5+6
= 5
х
Bad token

Қызық екен! Программа неліктен бұлай істейтінін түсінуге тырысыңыз. Біз басқа 
бірнеше мысалдар шығарып көрдік. Мынадай бас қатыратын сұрақтарға жауап 
іздеп көріңіз!

Программа неге 2 мен 3-ті, сонан кейін жаңа жолға көшу символын 
енгізгеннен кейін ғана жауап береді?

Неге 4 санын енгізгеннен кейін программа экранға 4-ті емес, 2 санын 
шығарады?

Неге 5+6+7 өрнегін есептегенде, программа экранға 11 емес, 5 санын 
шығарады?

Программадан осындай жұмбақ жауаптар алудың көптеген тəсілдері бар. Олардың 
кейбі рін келесі тарауда қарастырамыз, ал əзірше жай ғана ойланып көрейік. Про-
грамма арифметикадан қателесуі мүмкін бе? Мұның мүмкіндігі өте төмен: 4 саны 
2-ге тең болуы мүмкін емес, ал 5+6 нəтижесі 5-ке емес, 11-ге тең. Біз 1 2 3 4+5 

6+7 8+9 10 11 12 сандарын жəне жаңа жолға көшу символын енгізген кезде не 
болып жатқанын анықтап көрейік:

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

Не болды? Неге 2 немесе 3 жоқ. Неге мұнда 4 саны бар, ал 9 саны (4+5) жоқ? 
Неге жауаптың ішінде 6 саны бар, ал 13 саны (6+7) жоқ? Жақсылап ойланып 
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көріңіз: программа əрбір үшінші лексемді экранға шығарады! Мүмкін программа 
енгізілген ақпараттың бір бөлігін есептемей, «жеп қойып» жатқан шығар? Осы-
лай сияқты. expression() функциясын талдап көрейік:

double expression()
{ 

double left = term();  // Термді оқимыз жəне есептейміз
Тoken t = get_token();  // келесі лексемді аламыз
while (true) { 

switch (t.kind) {
case '+':

left += term();  // Термді есептеп,оны қосамыз
t = get_token();
break; 

case '-': 
left -= term();  // Термді есептеп,оны азайтамыз
t = get_token();
break;

default:
return left;  // финал: + жəне – символы жоқ; 

  // жауап қайтарамыз
}

}
}

Егер get_token() функциясы қайтаратын Token класының объектісі '+' не-
месе '-' символына тең емес болса, онда return операторын қолданамыз. Бұл 
объектіні қолдан баймыз жəне оны басқа функцияларда пайдалану үшін, ком-
пьютер жадында сақтамай мыз. Бұл ойдағыдай емес. Кіріс ақпаратты талдаусыз 
лақтырып тастау дұрыс емес. Мұны үстіртін қарап шығудың өзі term() функци-
ясында да осындай кемшілік бар екенін көрсетеді. Бұл біздің калькулятордың не 
себептен бір қолданғаннан кейін екі лексемді «жеп қоятынын» түсіндіреді. 

Бұдан былай лексемдерді «жеп қоймауы» үшін, expression() функция-
сын толықтырамыз. Егер программа келесі лексемді (t) қолданбайтын болса, 
оны қай да орналастырамыз? Мұның көптеген күрделі шешімдерін қарастыруға 
бола ды, бірақ біз оның ең жеңіл  жауабына көшейік (оның дұрыстығы кейінірек 
түсінікті болады): басқа функция лексемді енгізу ағымынан оқып, пайдаланатын 
болғандықтан, лексемді қайтадан енгізу ағымына кіргізейік! Негізінде, біз символ-
ды енгізу ағымына қайтадан қайтара аламыз, бірақ бұл біздің нағыз қалағанымыз 
емес. Біз символдармен емес лексемдермен жұмыс жасағымыз келеді. Сонымен, 
енді енгізу ағымы лексемдермен жұмыс жасайтын болып, ал біз оған оқылып кет-
кен лексемдерді жазатын мүмкіндік алсақ, осы шешім біздің қалауымыз болар еді.

Біздің қолымызда ts атты "Token_stream" лексемдер ағымы болсын делік. 
Сонымен бірге, бізде келесі лексемді Token_stream ағымына қайтаратын get() 
мүше-функциясы жəне t лексемін қайтадан ағымға қайтаратын putback(t) мүше-
функциясы болсын деп есептейік. Біз 6.8-бөлімінде Token_stream класын  қалай 
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пайдалануға болатынын көргеннен кейін, оны жүзеге асырып қолданатын бола-
мыз. Token_stream ағымы қолда болса, оны пайдалана отырып, қолданылмаған 
лексемдерді қайтадан Token_stream ағымына жазатындай етіп expression() 

функциясын қайта құрамыз:

double expression()
{ 

double left = term();    // Термді оқимыз жəне есептейміз
Тoken t = ts.get();  // келесі лексемді 
  // лексемдер ағымынан аламыз
while (true) { 

switch (t.kind) {
case '+':

left += term();  // Термді есептеп, оны қосамыз
t = ts.get();
break; 

case '-': 
left -= term();  // Термді есептеп, оны азайтамыз
t = ts.get();
break;

default:
ts.putback(t);  // t объектісін қайтадан 
  // лексемдер ағымына орналастыру
return left;     // финал: + жəне – символы жоқ; 

  // жауап қайтарамыз
}

}
}

Мұнан кейін осындай өзгертулерді term()функциясына да енгізуіміз керек.

double term()
{ 

double left = primary ();                        
Тoken t = ts.get();  // Лексемдер ағымынан 
   // келесі лексемді аламыз 
while (true) { 

switch (t.kind) {
case '*':

left *= primary();                                      
t = ts.get();
break;

case '/':
{

double d = primary();
if (d==0) error("нөлге бөлу")
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left /= d;                                      
t = ts.get();
break;

} 
default:

ts.putback(t);   // t объектісін қайтадан 
  // лексемдер ағымына орналастыру
return left; 

}
}

}

Программаның грамматикасының талдайтын соңғы primary() функциясы үшін 
get_token() функциясын ts.get() функциясымен алмастыру жеткілікті; 
prima ry() функциясы əрбір өзі оқыған лексемін пайдаланады.

6.7 Екінші нұсқаны сынақтан өткізу

Сонымен, біз екінші нұсқаны сынақтан өткізуге дайынбыз. 2 санын жəне жаңа 
жолға көшу символын енгізейік. Жауап жоқ. Компьютердің жұмыс істеп тұрғанына 
көз жеткізу үшін тағы бір рет жаңа жолға көшу символын енгізіп көріңіз. Сол 
қалпында жауап жоқ. 3 саны мен жаңа жолға көшу символын енгізіңіз. Жауабы 
2. 2+2 өрнегі мен жаңа жолға көшу символын енгізіп көріңіз. Жауабы 3. Экран 
бейнесі келесідей  түрде:

2

3
= 2
2+2
= 3

Мм... Мүмкін expression() жəне term() функцияларында қолданылған put-
back() функциясы проблеманы шешпейтін шығар. Басқа тестпен тексеріп 
көрейік.

2 3 4 2+3 2*3
= 2
= 3
= 4
= 5

Иə! Бұл дұрыс жауаптар! Бірақ соңғы жауап (6) қалып кеткен. Келесі лексем пробле-
масы əлі шешілген жоқ. Дегенмен, қазіргі мəселе программадағы символдардың 
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жоғалуында емес, ол келесі өрнек енгізілмейінше, мүлде мəлімет қабылдамай 
тұр. Өрнектерді есептеу нəтижесі экранға бірден шықпайды, ол программа келесі 
өрнектің бірінші лексемін оқығанша аялдайды. Өкінішке орай, программа келесі 
өрнек енгізіліп, <Enter> пернесі басылғанша бұл лексемді көрмейді де. Негізінде, 
бұл программа онша жаман емес, ол тек аздап кешігіңкіреп жұмыс істейді.

Осы кемшілікті қалай жоюға болады? Бірден ойға оралатын шешім – мəліметті 
экранға бірден шығаруды талап ету. Əрбір өрнек ; белгісімен аяқталатындықтан, 
сол белгіні экранға мəлімет шығару триггері болсын деп келісейік. Бұған қоса 
программаға одан шығу командасын қосайық. Бұл үшін q (quit – шығу сөзінің 
бірінші əрпі) символы сай келеді. Енді  main() функциясының құрамында мына-
дай нұсқау болады:

while (cin) cout << "=" << expression() << '\n'; // 1 нұсқа

Мұны аздап күрделі болғанымен, бірақ керекті нұсқаумен алмастырайық.
 
double val = 0;
while (cin) {

Token t = ts.get();

if (t.kind == 'q') break;      // шығу үшін 'q'
if (t.kind == ';')  // "тез шығару" командасы үшін ';'

cout << "=" << val << '\n';
else 

ts.putback(t);
val = expression();

}

Енді калькулятор программасын пайдалансақ болады. Мысал қарастырайық.

2;
= 2
2+3;
= 5
3+4*5
= 23
q

Осы сəтте қолымызда калькулятордың бастапқы жақсы нұсқасы бар деп айта ала-
мыз. Ол біз қалаған əрекеттердің бəрін орындамайды, бірақ осының негізінде про-
грамманы ары қарай  жақсартуға болады. Байқайтынымыз, біз енді программаның 
жұмыс істеу мүмкіндігін сақтай отырып, оның кемшіліктерін біртіндеп жоя ала-
мыз.
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6.8 Лексемдер ағымы 

Калькуляторымызды жақсартпастан бұрын Token_stream класының жүзеге 
асыры луын  көрсетейік. Өйткені егер мəліметтер дұрыс енгізілмесе, онда про-
грамма ешқашан дұрыс жұмыс істей алмайды. Бірінші кезекте Token_stream кла-
сын іске асыруымызға қарамастан, біз есептің қанағаттандырарлық бір шешімін 
алғанша, негізгі тақырыптан ауытқымыз келмейді.

Біздің калькуляторымыз үшін кіріс ақпарат болып лексемдер тізбегі саналады, 
оның мысалы ретінде жоғарыда көрсетілген (1.5+4)*11 (6.3.3-бөлімін қ.) өрнегін 
қарас тырғанбыз. Бізге енді cin стандартты ағымынан символдарды оқитын жəне 
сұраныс бойынша программаға келесі лексемді енгізетін функция керек. Бұған 
қоса, програм мамыз өте көп лексемдерді оқитынын көргенбіз, сондықтан олар-
ды кейіннен пайдалану үшін  кері қайтаруымыз керек. Бұл жағдай қайталанып 
отыратын типтік əрекет болып табылады. Біз 1.5+4 өрнегін солдан оңға қарай 
оқыдық делік. 1.5 саны толық оқылып, ал + символы əлі оқылмағанына қалай 
көз жеткізуге болар екен. + символын көрмейінше, біз 1.5555 санын оқуымызға 
болады. Сонымен, бізге get()функциясын шақырғанда, лексемді туындататын 
ағым керек, ол  putback()функциясын шақырғанда лексемді кері қайтаратын бо-
луы тиіс. С++ тілінде барлық нəрселердің типі болады, сондықтан Token_stream 
типін анықтап алу қажет.

Мүмкін, сіз жоғарыда көрсетілген Token класын анықтаудағы public 
түйінді сөзін байқаған шығарсыз. Ол кезде оны пайдалануға айқын себептер 
болмаған еді. Бірақ Token_stream класын анықтау кезінде оны қолдану қажет 
жəне оның жұмысын түсіндіру керек. С++  тілінде қолданушы анықтаған тип, 
көбінесе, екі бөліктен тұрады: ашық интерфейс (public: деп белгіленеді) жəне 
тип бөліктерінің жүзеге асырылуы  (private: деп белгіленеді). Негізгі мақсат 
қолданушыға керекті нəрсені тип бөлікте рінің жүзеге асырылуынан бөлу болып 
саналады:

class Token_stream  {
public:

// қолданушы интерфейсі 
private:

// ішкі бөліктерін жүзеге асыру
// (Token_stream класының қолданушыларынан жасырылады)

};

Қолданушылар мен программа жасаушылардың атқаратын рөлдері əртүрлі 
екені анық, бірақ қолданушыға (ашық) арналған интерфейсті программа жаса-
ушылар қолданатын мұқият жүзеге асыру (жабық) интерфейсінен бөліп алу ісі 
программалық кодты құрылымдаудың қуатты құралы болып табылады. Ашық 
интерфейс тек қолданушыға қажетті құралдарды қамтуы тиіс, оның ішінде 
объектілерді инициалдауға арналған конструкторлар да болады. Ал жабық 
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түрдегі мұқият жүзеге асыру ісі  көбінесе, ашық функциялардың жұмысына 
қажетті мəліметтер мен  функцияларды қамтиды, оларды қолданушы тікелей 
пайдаланбайтындықтан, оған оның бəрін білу керек те емес.

Енді Token_stream типін құруға көшейік. Қолданушы  одан не күтеді? 
Мұнда бізге get() жəне putback() функцияларының қажеттілігі айдан анық, 
сондықтан да біз лексемдер ағымы түсінігін енгіздік. Token_stream класы енгізу 
ағымынан оқылатын символдардан Token класының объектілерін құруы керек, 
сондықтан бізге cin ағымынан мəліметтер оқи алатын Token_stream класының 
объектілерін жасайтын мүмкіндік керек. Сонымен, Token_stream класының 
қарапайым нұсқасы шамамен мынадай болады:

class Token_stream  {
public:

Token_stream(); // cin ағымынан мəлімет оқитын 
       // Token_stream класының объектісін құру 
Token_get();  // Token класының объектісін алу
void putback(Token t); // Token класы объектісін кері 
                       // қайтару

private:
// ішкі бөліктерін жүзеге асыру 

};

Token_stream класының объектілерін пайдалану үшін қолданушыдан керектісі 
осы ғана. Тəжірибелі программалаушылар неге cin ағымы символдарды енгізудің 
жалғыз шығар көзі болады деп айтуы мүмкін, – біз символдарды пернетақтадан 
енгіземіз деп шештік. 7-бөлімде көрсетілетін жаттығуда бұл шешімді қайта 
қарастыруға болады.

Неге біз қысқа, əрі нұсқа put() атын емес, одан «ұзынырақ» putback() атын 
қолдандық? Бұл арқылы біз get() жəне putback() функцияларының асиммет-
риясын көрсеттік: біз лексемді шығару ағымына кірістірмей, оны енгізу ағымына 
қайтарамыз. Тағы бір қосарымыз, istream класында putback() функциясы 
бар: аттар қайшылығының болмауы – қажетті қасиет. Ол адамдарға функциялар 
аттарын есте сақтап, қателік жасамауына мүмкіндік береді.

Енді біз Token_stream  класын құрып, оны пайдалана аламыз:

Token_stream ts;  // Token_stream класының ts атты объектісі
Token t=ts.get(); // ts объектісінен Token класының 
                  // келесі объектісін аламыз
// . . .
ts.putback(t);    // Token класының t объектісін 
                  // ts объектісіне кері қайтарады

Калькулятор программасын аяқтау үшін бізге керегінің өзі осы еді.
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6.8.1 Token_stream класын жүзеге асыру
Енді Token_stream класының үш функциясын жүзеге асыру керек. Token_
stream класын қалай ұсынамыз? Басқаша айтқанда, Token_stream класы өз 
тапсырмасын орындай алуы үшін, осы класс объектісінде қандай мəліметтерді 
сақтау керек? Token_stream класының объектісіне қайтарылатын лексем үшін 
жады қажет. Қарапайым болуы үшін лексемдер ағымға бір-бірлеп қайтарылады 
деп санайық. Біздің программа үшін (осы сияқты көптеген программалар үшін 
де) бұл толықтай жеткілікті болып табылады.  Сонымен, Token класының бір 
объектісі үшін жады қажет жəне оның бос еместігін көрсететін индикатор керек. 

class Token_stream {
public:

Token_stream(); // cin ағымынан мəліметтер оқитын 
          // Token_stream класының объектісін жасайды
Token get();    // Token класының объектісін алады
 // get() функциясы басқа жерде анықталған
void putback (Token t); // Token класының объектісін 
     // кері қайтарады

private:
bool full;      // Token класының объектісі буферде 
                // ораналасқан ба?
Token buffer;   // putback() функциясы ағымға қайтаратын 
         // Token класының объектісі осында орналасқан

};

Енді үш функция-мүшені анықтауға (жазуға) болады. Конструктор мен put back() 
функциясы, олар аса үлкен болмағандықтан, ешқандай қиындық туғызбайды. 
Оларды біз бірінші кезекте анықтап аламыз. 

Конструктор буфердің бос екендігін көрсететін баптаулар орнатады. 

Token_stream::Token_stream()
:full(false), buffer(0)  // Token класының бірде бір 

                             // объектісі буферде жоқ
{
}

Функция-мүшені кластың өз анықталуынан тыс анықтай отырып, біз оның қандай 
класқа жататынын көрсетуіміз керек. Бұл үшін 

класс_аты :: функция_мүше_аты  

белгіленуі қолданылады. Мұнда біз  Token_stream класының конструкторын 
анықтап алуымыз керек. Конструктор дегеніміз – аты класс атымен бірдей болып 
келетін класс мүшесі. 
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Неге біз функция-мүшені кластың анықталуынан тыс анықтаймыз? Бұған 
жауап айқын: кластың анықталуында (негізінен) кластың не жасай алатыны си-
патталады. Функция-мүшелердің анықталуында класс өзінің орындауы тиіс 
жұмысын қалай атқаруы керек екендігі айқындалып көрсетіледі. Біз мұндай 
тиянақтылықтарды негізгі тақырып тан ауытқымайтын жерлерге орналастыруды 
жөн көрдік. Негізгі экранда программаның əрбір логикалық бірлігі көрсетілуі ке-
рек. Класс функция-мүшелерінің класта емес, одан тыс жерде анықталуы əдетте, 
осы талапты қанағаттандырады. 

Класс мүшелері иницалдау тізімінде инициалданады (6.3.3-бөлімін қ.); 
full(fal  se) өрнегі Token_stream класының full атты мүшесін false мəніне 
тең  етеді, ал buffer(0) өрнегі өзіміз осы мақсатта қолдану үшін арнайы ұсынған 
buffer мүшесін бос лексеммен инициалдайды. Token класының анықталуы 
бойын ша оның əрбір объек тісінің бастапқы мəні болуы тиіс, сондықтан Token_
st ream::bu ffer мүшесін назардан тыс қалдыра алмаймыз.

putback() функция-мүшесі аргументтерді қайтадан Token_stream класы-
ның объектісі буферіне қайтарады:

void Token_stream::putback(Token t)
{ 

buffer = t;   // t объектісін буферге көшіреміз
full = true;   // енді буфер толды

}

void («ешнəрсе» дегенді білдіреді) түйінді сөзі putback() функциясының 
ешқандай мəн қайтармайтынын көрсетеді. Егер біз бұл функция лексемдерді 
(get() функциясы арқылы оны шақырулар арасында қайтарылатын) оқымай, екі 
рет қолданылмайды деп кепілдік бергіміз келсе,  онда келесідей тексеру қосуымыз 
керек еді:

void Token_stream::putback(Token t)
{ 

if (full) error("putback() толған буферге");
buffer = t;     // t объектісін буферге көшіреміз
full = true;       // енді буфер толды

}

full айнымалысын тексеру «Буферде Token класының бірде-бір объектісі жоқ» 
деген алғы шартты тексеруге сəйкес келеді.

6.8.2  Лексемдерді оқу
Барлық нақты жұмысты get() функциясы орындайды. Егер Token_stream:: 
buffer айнымалысында əлі Token класының бірде-бір объектісі болмаса, онда 
get() функциясы сin ағымынан символдарды оқып, олардан Token класының 
объектісін құруы керек:
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Token Token_stream::get()
{ 

if (full)  {   // егер буферде лексем болса, оны жоямыз
full=false;
return buffer;

}

char ch;
cin >> ch;  // >> операторының ажыратқыш символдарды
   // (бос орын, жаңа жолға көшу, табуляция,т.б.)
   // өткізіп жіберетініне назар салыңыз

switch (ch) {
case ';':    // баспаға шығару үшін
case 'q':    // шығу үшін
case '(': case ')’: case '+': case '-': case '*':  case '/':

return Token(ch);  // əр символ өзін-өзі бейнелейді
case '.':
case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': 
case '5': case '6': case '7': case '8': case '9': 
{   cin.putback(ch);   // санды енгізу ағымына қайтарамыз

double val;
cin >> val;  // жылжымалы нүктелі санды оқимыз
return Token('8',val); //'8' символы "санды" белгілейді

}
default:

error("Қате лексем");
}

}

get() функциясын мұқият қарастырамыз. Алдымен Token класының объектісі бу-
ферде бар немесе жоқтығын тексереміз. Егер бар болса, жай ғана оны қайтарамыз:

if (full)  {     //егер буферде лексем болса, оны жоямыз
full=false;
return buffer;

}

Егер full айнымалыcы false мəніне тең болса (яғни буферде лексемдер жоқ), 
онда біз символдармен жұмыс істейміз. Мұндайда символды оқимыз жəне 
оны сəйкесінше өңдейміз. Біз жақшаларды, операторларды жəне сандарды 
анықтаймыз. Кез келген басқа символ төмендегідей түрде error() функциясын 
шақыруға себепші болады да, ол программа жұмысын тоқтатады:
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default:
error("Қате лексем");

Мұндағы error() функциясы 5.6.3-бөлімінде сипатталған жəне ол std_lib_
faci li-ti es.h файлында орналасқан.

Лексемдердің əрбір түрлерін бейнелеу ісін шешу қажет, яғни мүшенің 
анықталатын (идентификацияланатын) түрін таңдау керек. Программаны түзетіп 
жөндеуді қарапайым ету (debug) үшін, біз операторлар мен жақшаларды солардың 
өз таңбаларымен белгілейтін болып  шештік. Бұл тəсіл жақшалар мен оператор-
ларды қарапайым түрде өңдеуге мүмкіндік береді:

case '(': case ')': case '+': case '-': case '*': case '/': 
return Token(ch);   // əр символ өзін-өзі бейнелесін

Негізінде, біз мəлімет шығаруда нүктелі үтір – ‘;’ таңбасын жəне ‘q’ əрпін 
«ұмыт тық». Біз оларды əзірше программаның екінші нұсқасында қажеттілік бол-
майынша, қоспаймыз.

6.8.3 Сандарды оқу
Енді сандарды өңдеу қалды. Шын мəнінде бұл оңай емес. Негізінде, 123 санының 
мəнін қалай білеміз? Əрине, ол 100+20+3-ке тең. Ал сіз 12.34 саны туралы не 
дейсіз? 12.34е5 сияқты ғылыми белгілеу жүйесін қабылдау керек пе? Біз бұл 
есепті шешу үшін көптеген сағаттар мен күндер өткізер ме едік, бірақ бұл міндетті 
емес. С++ тіліндегі енгізу ағымдары литералдарды оқи (тани) алады жəне оларды 
өздері double типіне түрлендіре алады. Бізге бар керегі – cin ағымының басқаруы 
арқылы осы əрекеттерді  get() функциясы көмегімен орындау болып табылады:

case '.':
case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': case '5': 
case '6': case '7': case '8': case '9': 

{   cin.putback(ch); // цифрды енгізу ағымына қайтарамыз
double val;
cin >> val;  // жылжымалы нүктелі санды оқимыз
return Token('8',val); // '8' символы "санды" белгілейді 

}

Біз белгілі бір мағынада '8' символы Token класында санды белгілейді деп 
шештік. 

Санның кіріске келгенін (енгенін) қалай білеміз? Жарайды, тəжірибемізден не-
месе С++ тілінен анықтамалығын (мысалы, А қосымшасында) оқи отырып, сандық 
литерал цифрдан немесе '.' символынан басталатынын анықтауға болады. Енді 
осы фактіні тексеру керек. Ары қарай біз cin ағымы санды оқығанын қалаймыз, 
бірақ біз бірінші символды оқып қойдық (цифрды немесе ондық нүктені), 
сондықтан лексемнің қалған бөлігін өткізіп жіберу қатеге əкеліп соғады. Бірінші 
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символдың мəнін қалған бөліктің мəнімен араластыруға (комбинациялауға) бола-
ды; мысалы, егер біреу 123 санын енгізсе, 1 санын ала аламыз, бірақ cin ағымы 23 
санын оқиды, сонда бізге 100 жəне 23 сандарын қосу ғана қалады. Бұл қарапайым 
жағдай. Қуанышқа орай (бұл кездейсоқтық емес), cin ағымы  дəл Token_stream 
ағымы сияқты жұмыс істейді, яғни символды кейін қарай қайтара аламыз деген 
мағынада жұмыс істейді. Сонымен, қиындатылған арифметикалық есептеулер 
орындаудың орнына, біз бірінші символды қайтадан cin ағымына қайтарамыз да, 
оған санды толық оқуға мүмкіндік береміз.

Біздің қайтa-қайта қиындықты айналып өтіп, оның орнына кітапханаларға 
сүйене отырып, қарапайым шешімдер тауып отырғанымызға назар аударыңыз. 
Программа лау дың негізі осында – əрдайым қарапайым шешімдер іздеуде жатыр. 
Кейде «Жақсы программалаушы – жалқау программалаушы» деп əзілдеп жатады. 
Бұл біз жалқау болуы мыз керек дегенді білдіреді (жақсы мағынада): егер қысқа 
программа жазуға болатын болса, онда ұзынының не қажеті бар?

6.9 Программа құрылымы 
«Ағаш артындағы орманды көру қиын» дейді халық мақалы. Сол сияқты, функ-
ция ларды, кластарды жəне т.с.с. қарастыра отырып, программаның жалпы 
мағынасын байқамай қалу ға болады. Программаның ішкі бөліктеріне мұқият 
көңіл аудармай-ақ, оның өзін  қарап шығайық:

#include "std_lib_facilities.h"

class Token {/*. . .*/}
class Token_stream {/*. . .*/};

Token_stream::Token_stream():full(false),buffer(0) {/*. . .*/}
void Token_stream::putback(Token t) {/*. . .*/}
Token Token_stream::get() {/*. . .*/}

Token_stream ts;     // get() жəне putback() функциялары қамтылған
double expression(); // expression() функциясын шақыра алатын 
                     // primary() функциясының хабарлануы
 
double primary() {/*. . .*/}    // сан мен жақшаны өңдеу
double term() {/*…*/}          // *,/ жəне % операцияларын өңдеу
double expression() {/*. . .*/} // + жəне - операцияларын өңдеу

int main {/*. . .*/}  // негізгі цикл жəне қателерді өңдеу

Хабарлау реттілігін қарастыру маңызды. Біз бір атауды хабарламайынша, оны 
пайдалана алмаймыз, сондықтан ts объектісі ts.get() функциясы шақырылмай 
тұрып хабарла нуы керек, ал error() функциясы  грамматикалық талдау функ-
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циясынан бұрын хабарлануы тиіс, себебі олар осы функцияны пайдаланады. 
Шақырулар тізбегінде бір қызықты цикл бар: expression() функциясы term() 
функциясын шақырады, ал ол  primary() функциясын шақырады да, ал осы  
primary() функциясы, өз кезегінде, expression() функциясын шақырады.

Осы тізбекті графикалық түрде көрсетуге болады (ол үшін error() функция-
сын шақыру алынып тасталған).

Біз бұл үш функцияны жай ғана анықтай алмайтынымызды көрсетеді: шақырылып 
отырған функция алдын ала анықталатындай реттілік мұнда жоқ. Сонымен, мұнда 
анық тама болмайтын хабарлама қажет. Біз expression() функциясын хабарлау-
ды «алдын ала» орындап отырмыз.

Бірақ бұл программа жұмыс істей ме? Егер бұл сөзге анықталған мағына бер-
сек, жұмыс істейді. Ол компиляциядан өтеді, іске қосылады, өрнектерді дұрыс 
есептейді жəне қателер туралы мағыналы хабарлама береді. Бірақ ол біз күткендей 
дəрежеде жұмыс жасай ма? Таңғаларлықтай ештеңе жоқ, бірақ ол негізінде қажет 
етілетіндей түрде жұмыс жасамайды. Біз 6.6-бөлімде бірінші нұсқаны сынақтан 
өткізген едік жəне бірсыпыра қателерді жөндеген болатынбыз. Бірақ екінші нұсқа 
(6.7-бөлімді қ.) да аса жақсы емес, дегенмен, əзірге қорқатын ештеңе жоқ (бұлай 
болатыны белгілі болатын). Программа өзінің негізгі тапсырмасын дұрыс орын-
дайды жəне негізгі идеяларды тексеруге мүмкін дік береді. Осы тұрғыдан алғанда, 
ол сəтті сияқты, бірақ сіз онымен жұмыс істей бастаңыз, көптеген проблемаларға 
тап боласыз.

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Программаны іске қосыңыз, оның қалай жұмыс істейтініне қараңыз жəне 
оның неге бұлай жұмыс жасайтынын түсініп көріңіз.
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Тапсырма

Бұл тапсырма бірсыпыра толықтырулар енгізілгеннен кейін, пайдасыз болып 
көрінетін кодтарды пайдалы программаға айналдырады. 

1. calculator02buggy.cpp файлын ашыңыз. Оны компиляциядан 
өткізіңіз. Бірнеше қателерін тауып, оларды дұрыстаңыз. Бұл қателер 
кітап мəтінінде көрсетілмеген.

2. Шығу командасын кодтайтын q символын x символына алмастырыңыз.
3. Баспаға жіберу командасын кодтайтын ; символын = символына алмасты-

рыңыз.
4. main() функциясына сəлемдесу жолын қосыңыз: 

"Калькулятор программа сына қош келдіңіз! Жылжымалы 
нүктелі сандары бар өрнек енгізуіңізді өті немін."

5. Осы сəлемдемені жетілдіріп, онда қандай операторларды орындауға 
болаты нын, мəліметтердің экранға қалай шығарылатынын жəне програм-
мадан қалай шығуға болатынын көрсетіңіз.

6. calculator02.cpp файлына алдын ала əдейі енгізіліп қойған үш 
логикалық қатені табыңыз жəне оларды жойыңыз.

Резюме

1. «Программалау – бұл түсіну» сөздері қандай мағына береді?
2. Осы тарауда калькулятор программасын құру процесі толық сипатталып 

жазылған. Калькулятордың не істейтіні жайлы қысқаша талдау жасаңыз.
3. Есепті шағын бөліктерге қалай бөлуге болады?
4. Программаны не себептен оның шағын нұсқасынан бастау керек?
5. Не себептен араласқан мүмкіндіктер тұйыққа тіреліп жатады?
6. Программалық жабдықтама жасаудың негізгі үш кезеңін атаңыз.
7. Пайдалану прецеденті дегеніміз не?
8. Тестен өткізу не үшін қолданылады?
9. Осы тарау негізіндегі сұлбаға қарап, Терм, Өрнек, Сан жəне Алғашқы 

өрнек араларындағы айырмашылықты сипаттап беріңіз.
10. Тарауда кіріс ақпарат Терм, Өрнек, Сан жəне Алғашқы өрнек компонент-

теріне бөлінген. Осыны (17+4)/(5-1) арифметикалық өрнегі үшін 
орын даңыз.

11. Неге программада number() функциясы жоқ?
12. Лексем дегеніміз не?
13. Грамматика дегеніміз не? Грамматикалық ереже дегеніміз не?
14.  Класс дегеніміз не? Кластарды не үшін қолданамыз?
15. Конструктор дегеніміз не?
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16. Неге expression() функциясындағы switch операторында үнсіз 
келісім бойынша лексемді ағымға қайтару ескерілген?

17. «Алға қарау» қандай мағына береді?
18. putback() функциясы не істейді жəне оның пайдасы неде?
19. Қалдықты есептеу операциясын (модуль бойынша бөлу) % неге term() 

функ циясы арқылы жүзеге асыру қиын?
20. Token класының екі мүшесі не үшін қолданылады?
21. Неге класс мүшелері жабық жəне ашық болып бөлінеді?
22. Егер буферде лексем болып, get() функциясы шақырылса, Token_

stream класында не болады?
23. switch операторын орындау кезінде Token_stream класындағы get() 

фун кциясына ';' жəне 'q' символдары не үшін қосылған?
24. Программаны тестен өткізуді қашан бастаған жөн?
25. Қолданушы анықтаған тип дегеніміз не? Ол не үшін қажет?
26. Қолданушы анықтаған тип интерфейсі дегеніміз не?
27. Неге кітапхана кодтарына сенім арту керек?

Терминдер

class
private
public

грамматика

грамматикалық талдау 
программасы

жобалау

жүзеге асыру

интерфейс

класс мүшесі

лексем

мəлімет-мүшелер

нөлге бөлу
пайдалану прецеденті

прототип

псевдокод

синтаксистік талдау 
программасы

талдау

функция-мүше

Жаттығулар
1. Егер бұған дейін орындамасаңыз, «Мынаны орындап көріңіз» бөлі мін-

дегі жатты ғу ларды орындаңыз. 
2. {(4+5)*6}/(3+4) өрнегін дұрыстау үшін программаға { } жəне ( ) 

жақша ла рын өңдейтін мүмкіндік қосыңыз.
3. Программаға факториалды есептейті оператор қосыңыз: оны бейнелеу 

үшін леп белгісін ! қолданыңыз. Мысалы, 7! өрнегі 7*6*5*4*3*2*1 
көбей тін дісін білді реді. ! операторына * жəне /  операторына қарағанда, 
жоғары прио ри тет (басым ды лық) беріңіз, яғни 7*8! өрнегі (7*8)! емес, 
7*(8!) мəнін біл діруі тиіс. Жоғары приоритетті операторды есепке алу 
үшін, грамма тиканы толықтырудан бастаңыз. Факториалдың стандартты 
математикалық анықта масына сəйкес 0! өрнегін 1-ге тең деп алыңыз. 
Көмек: Калькулятор функ циялары double типті мəндерді қолданады, ал 
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факториал тек int типінде анықталған, сондықтан тек х! үшін х int 
типінде болады жəне факториалды сол int саны үшін есептеңіз. 

4. Сөз тіркесін мен оның мəнін сақтайтын Name_value класын анықтаңыз. 
Оған конструктор (Token класындағы сияқты) қосыңыз. Екі вектордың 
орнына <Name_value> векторы пайдаланылатындай етіп, 4-тараудың 
19-жаттығуын қайталап орындаңыз. 

5. «The birds fl y but the fi sh swim» сияқты сөйлемдерді сипаттау үшін 
6.4.1-бөліміндегі ағылшын грамматикасына бір пункт (the артиклін) 
қосыңыз. 

6. 6.4.1-бөліміндегі ағылшын тілі грамматикасының ережелеріне сəйкес 
сөйлем дер дің дұрыстығын тексеретін  программа жазыңыз. Əрбір сөйлем 
екі жағында да бос орын таңбасы бар нүктемен аяқталады деп есептеңіз. 
Мысалы,  birds fl y but the fi sh swim . тіркесі сөйлем болып санала-
ды, ал birds fl y but the fi sh swim (нүкте көрсетілмеген) жəне birds 
fl y but the fi sh swim. (нүкте алдында бос орын жоқ) – сөйлем емес. 
Əрбір енгізілген сөйлем үшін программа жай ғана «Иə» немесе «Жоқ» 
деп жауап беруі тиіс. Көмек: Лексем дерге тиіспей, тек string тіркесін 
>> операторы арқылы оқыңыз.  

7. Логикалық өрнектерді сипаттайтын грамматика жазыңыз. Логикалық 
өрнектер арифметикалық өрнектер сияқты, тек бұларда арифметикалық 
операторлар орны на логикалық операторлар: ! (терістеу), ~ (толықтыру), 
& (жəне), | (немесе) жəне ^ (арифметикалық немесе) қолданылады. ! 
жəне ~ опера тор лары префикс тік унарлы операторлар болып саналады. 
^ операторының прио ритеті | операто ры нан жоғары (* операторының + 
операторынан басым ды лығы жоғары болғаны сияқ ты), мысалы, x|y^z 
өрнегі (x|y)^z емес, x|(y^z) болып саналады. & операторының  | 
операторынан приоритеті жоға ры, мысалы, x^y&z өрнегі мен x^(y&z) 
өрнегі бірдей болып табылады. 

8. 5-тараудағы 12 жаттығуды («Сиырлар мен бұқалар» ойыны) төрт цифрды 
емес, төрт əріпті пайдаланатындай етіп қайталаңыз.

9. Цифрларды оқи отырып, солардан бүтін сандар құрастыратын програм-
ма жазы  ңыз. Мысалы, 123 саны 1, 2 жəне 3 символар тізбегі сияқты 
оқылады. Программа экранға «123 – бұл 1 жүздік, 2 – ондық жəне 
3 бір лік» деген хабарлама шығаруы тиіс. Сан int типіндегі мəндер 
сияқты шығарылуы тиіс. Бір, екі, үш жəне төрт цифрлардан тұратын сан-
дарды өңдеу керек. Көмек: '5' символынан 5 санын азайту үшін одан 
'0' символын алыңыз, яғни '5'-'0'==5.

10. Алмастыру – бұл жиынның реттелген ішкі бөлігі. Мысалы, сіз сейфті 
ашатан  кодты таппақ болып отырсыз делік. Мүмкін болатын 60 сан бар, 
ал сізге солардан 3 саннан комбинация таңдап алу керек. Сол сандар ком-
бинациясы үшін Р(60,3) алмастыру жасауға болады, математикада алма-
стырулар саны:
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формуласымен анықталады, мұндағы ! белгісі факториалды білдіреді. 
Мыса лы, 4! – бұл 4*3*2*1. Терулерi (combination) де алмастырулар 
сияқты, тек бұларда орналасу реттілігі ешқандай рөл атқармайды. Мыса-
лы, егер сіз банан балмұздағын бес түрлі қоспалардың қолда бар үш түрін 
ғана қосып жасауыңыз керек болса, сізге бəрі бір – мысалы,  ванильді 
бірінші қылып қосасыз ба, əлде соңынан қосасыз ба, сізге əйтеуір ва-
ниль қосылса болғаны. Осындайлардағы терулер (комбинациялар) са-
нын есептеу фор му ласы мынадай болады:

!
),(

),(
b

baP
baC =

.

Қолданушыдан екі сан енгізуін сұрап, солардан алмастырулар неме-
се терулер санын есептеп, экранға нəтижесін шығаратын программа 
құрыңыз. Оған арнап псевдокод жазып, оны бөліктерге бөліңіз. Бұл про-
грамма қателерді тексеруі керек. Дұрыс енгізілмеген кіріс мəліметтері 
қателер туралы олардың мағынасы айқындалған хабарлама беретініне 
көз жеткізіңіз.

Соңғы сөз

Енгізілген кіріс мəліметтерінің мағынасы айқындау – программалаудың негізгі 
құрама бөліктерінің бірі. Əрбір программада осындай мəселе, тікелей немесе 
жанамалы түрде, кездесіп отырады. Программада адам жасаған кез келген бір 
əрекеттің сипатын анықтау ең қиын есептердің біріне жатады. Мысалы, адам да-
уысын айқындаудың (танудың) көптеген аспектілері əлі шешілмеген мəселелер 
қатарында болып отыр. Осындай есептердің қарапайым нұсқаларын, мысалы, 
біздің калькулятор сияқты программаларды, кіріс мəліметтерді сипаттайтын 
грамматика көмегімен шешуге болады екен.  

i Терулер – бір-бірінен кем дегенде, бір элемент айырмашылығы бар, əрқайсысы əртүрлі a эле-
мент ішінен алынған b элементтен тұратын байланыстыру түрі a элементтен b элемент бойынша 
алынған (a элемент ішінен b-дан алынған) терулер (комбинациялар немесе таңдаулар) деп аталады. 
Мұнда тізбектегі элементтердің  реттілігі есепке алынбайды (аудармашы ескертуі).
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 Программаның аяқталуы

«Əн бітпей, сəн бітпес.»

– Опералық мəтел

Программа құруда сіздің не істегіңіз келетіні жəне оны қалай өрнектей 

алатыныңызды біртіндеп айқындау ісі көзделеді. 6-тарауда біз 

калькулятордың атқаратын жұмысын көрсететін программаның алғашқы 

нұсқасын жасадық. Енді біз оны жетілдіреміз. Программаны аяқтау, яғни 

оны қолданушылардың қажеттіліктерін ескере отырып баптау дегеніміз, 

оның қолданушы үшін жасалған интерфейсін жақ сарту, қателерді жою үшін 

нақты жұмыс жасау, оған жаңа пайдалы функционалдық мүмкіндіктерді 

қосу жəне программа ның айқынды лығын арттыру мен толықтыру 

мақсатында оны қайта құру дегенді білдіреді.
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7.1 Кіріспе

Программа алғаш рет дұрыс жұмыс жасай бастағанда, сіз сөреге алып бара-
тын жолдың жартысында ғана боласыз. Үлкен программа лар үшін жəне дұрыс 
жұмыс істемеуі «бейнетіңізді» арттыратын прог раммалар үшін, тіпті « жартылай 
жолдың» өзі – өте оптимистік шешім болып табылады. Программа жалпы жұмыс 
жасап тұрса, сонда ең қызығы басталады! Тап осы кезден бастап, біз жұмысқа 
қабілетті программа коды негізінде өз идеяларымызды жүзеге асыратын тəжі ри-
белерге кірісе аламыз. 

Осы тарауда біз 6-тараудағы калькулятор программасын жақсарт қысы келетін 
кəсіби программалаушы ойының жүзеге асу жолдарын көрсетеміз. Программа 
туралы сұрақтар мен қарастырылған мəселелер калькулятор программасынан 
гөрі қызығырақ екеніне назар ауда рыңыз. Біз нақты программаның талаптар мен 
шектеулердің арқасын да дамитынын жəне уақыт өте келе программалаушы оны 
қалай жақсарта алатынын көрсетеміз.

7.2 Енгізу жəне шығару

6 тараудың басында біз қолданушыны мəлімет енгізуге шақыру келесі түрде бо-
луы керек деп шештік:

Өрнек:

Оған қоса, нəтижелерді шығару Нəтиже деген сөзден басталатын:

Нəтиже:

Программаны жылдамырақ іске қосуға асығып, біз мұндай əрекеттерді ұмытып 
кетіп жатамыз. Бұл табиғи жағдай. Біз бəрін де бірдей ойда ұстап тұра алмай-

7.1 Кіріспе

7.2 Енгізу жəне шығару

7.3 Қателерді өңдеу

7.4 Теріс сандар

7.5 Бөлгендегі қалған қалдық:  %

7.6 Кодты тəртіпке келтіру

7.6.1 Таңбалық константалар

7.6.2 Функцияны пайдалану

7.6.3 Кодтың орналасуы

7.6.4 Комментарийлер

7.7 Қателерді түзету

7.8 Айнымалылар

7.8.1 Айнымалылар жəне 

анықтамалар

7.8.2 Атаулардың қолданылуы

7.8.3 Алдын ала анықталған аттар

7.8.4 Бітті ме?
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мыз, сол себепті, ойланып-толғануды тоқтатқан кезде, бірнəрсе ұмытқанымызды 
аңғарамыз.

Кейде бастапқы талаптар өзгермей қалады. Көбінесе, осындай талаптар-
ды ескеретін программаларға тым қатаң талаптар қойылады да, олар берілген 
есептердің тым шектелген  шешімін ғана бере алады. Сонымен, программа 
мақсаттарын сипаттайтын спецификацияларды өзгерте аламыз деп санап, ары 
қарай не істей алатынымызды қарастыру жөн шығар. Программаның экранға 
Өрнек жəне Нəтиже сөздерін шығаруын біз шынымен қалаймыз ба? Ол неге 
негізделген? Мұнда қарапайым ойлардың көмектесуі екіталай. Біз əртүрлі 
нұсқаларды тексеріп, ішінен ең жақсысын таңдап алуға тиіспіз. Үстіміздегі 
нұсқада 

2+3; 5*7; 2+9;

өрнегін есептеу кезінде программа төмендегі нəтижелерді береді:

= 5
= 35
= 11

Егер Өрнек: жəне Нəтиже: сөздерін қоссақ, келесі нəтижені аламыз:

Өрнек: 2+3; 5*7; 2+9;
Нəтиже: 5
Өрнек: Нəтиже: 35
Өрнек: Нəтиже: 11
Өрнек:

Біз біреулерге бір стиль, ал екінші біреулерге басқа стиль ұнайтынын білеміз. 
Мұндай жағдайларда біз таңдауды қолданушыларға жасатамыз, бірақ осындай 
қара пайым есеп үшін бұл артық болып табылады, сондықтан біз өз еркімізбен 
шешім қабылдауымыз керек. Біздің пікірімізше, Өрнек: жəне Нəтиже: сөздері 
экранға артық мəлімет шыға рып, ойды басқа жаққа бұрып жіберуі мүмкін. Жəне 
де өрнек пен нəтиженің өздері экранның аз ғана бөлігін алып отыр, дегенмен 
бізге ең керектісі дəл осылар болып табылады ғой. Сол себепті басқа мəліметтер 
өздеріне біздің назарымызды аудармауы керек. Екінші жағынан, қолданушы 
енгізген ақпаратты компьютер есептеп берген нəтижелерден бөліп қоймасақ, 
қиынға соғады. Программаны алғашқы қарастыру кезінде біз нəтижені көрсету 
үшін = таңбасын қолдандық, ал қысқаша шақыру үшін, осындай мақсатта жиі 
қолданылатын > таңбасын қолдандық:

> 2+3;
= 5
> 5*7;
= 35
>
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Енді экран жақсырақ болып көрінеді де, біз main() функциясындағы негізгі 
циклді өзгерту ісіне кірісе аламыз.

double val = 0;
while (cin) {

cout << ">"    // енгізуге шақыру
Token t = ts.get();
if (t.kind == 'q') 

break;
if (t.kind == ';')  

cout << "= " << val << '\n'; // нəтижені шығару
else  
    ts.putback(t);
val = expression();

} 

Өкінішке орай, бірнеше өрнекті енгізу нəтижесін бір жолда бейнелеу қисынсыз 
болып көрінеді.

> 2+3; 5+7; 2+9;
= 5
> = 35
> = 11
>

Біздің негізгі проблемамыз бір жолда бірнеше өрнекті қатар енгізу мүмкіндігін 
ойла мағанымыз болып табылады. Негізінде, біз енгізу мен шығарудың келесідей 
нұсқасын меңзеген болатынбыз:

> 2+3; 5+7; 2+9;
= 5
= 35
= 11
>

Бұл дұрыс болып көрінеді, бірақ, өкінішке орай, бұған қалай қол жеткізетініміз 
белгісіз. Алдымен main() функциясын қарастырамыз. > таңбасын экранға 
шығарарда, оны ешқашанда = таңбасынан кейін бірден шығармайтын тəсіл бар 
ма? Белгісіз! Бізге > таңбасын get() функциясын шақырмай тұрып шығару ке-
рек, бірақ біз шынында get() функциясы жаңа символдарды оқи ма, əлде алдын 
ала пернетақтадан оқылған символ дардан тұратын Token класының объектісін 
қайтара ма, білмейміз. Басқаша айтқанда, біз осы толықтыруды енгізуіміз үшін, 
Token_stream ағымын қайта жасап шығуымыз қажет.
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Əзірше осы нұсқа жеткілікті деңгейде жаман емес деп санаймыз. Егерде біз 
Token_stream ағымын толықтыруға мəжбүр болсақ, онда бұл шешімді қайта 
қарап шығамыз. Ең аз деңгейдегі артықшылықтарға қол жеткізу үшін программаға 
күрделі құрылымдық өзгертулер енгізу жөнсіз жұмыс болып табылады, өйткені 
біз əлі калькулятордың өзін ойдағыдай түрде тестен өткізген де жоқпыз ғой.

7.3. Қателерді өңдеу

Жалпы жұмыс жасап тұрған программаны алғаннан соң, ең бірінші не істеу керек, 
– оны «бұзуға» талпыну қажет, яғни оған кіріс ақпараттарын енгізіп, программа-
ның дұрыс жұмыс жасамай, қателесетін нұсқасын алуға тырысу керек. Біздің «ты-
рысу керек» деп сөйлеуіміздің себебі, бұл кезеңдегі негізгі мақсатымыз – шама -
мыз келгенше, программадан көбірек қате тауып, оны басқа біреу байқағанға 
дейін түзетіп дұрыстау. Егер сіз тексеруге «Менің программам жұмыс істейді, 
мен ешқандай қате жасамаймын!» деген сеніммен кіріссеңіз, онда сіз көп қате 
таппай сыз, тапқан күнде де көңіліңіз көншімейді. Сіз істеп жатқан нəрсеңізге 
күмəнмен қарауыңыз керек! Дұрыс позиция: «Мен мұны «бұзамын»! Мен кез 
келген прог раммадан ақылдырақпын, тіпті өзімнің програм мамнан да!» – болып 
қалыптасады Сонымен, калькулятор программасына дұрыс жəне бұрыс өрнектер 
қоспасын ен гі зіп көрелік. Мысал қарастырайық:

1+2+3+4+5+6+7+8
1-2-3-4
1+2
;;;
(1+3;
(1+);
1*2/3%4+5-6;
();
1+;
+1
1++;
1/0
1/0;
1++2;
-2;
-2;;;;
1234567890123456;
'a';
q
1+q
1+2; q

17–1084
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МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Берілген осы бірнеше проблемалық өрнектерді калькулятор программасына 
енгізіп, оның қателігін тудыратын қаншама тəсіл бар екенін түсінуге тыры-
сыңыз. Апатты жағдай тудыра аласыз ба, яғни қатені өңдеу əрекеттерін айналып 
өтіп, машиналық қате шақыру ісін орындай аласыз ба? Жоқ, Программадан 
қатені хабарлаусыз шыға аласыз ба? Шыға аласыз.

Басқаша айтқанда, бұл процесс тестен өткізу, яғни тестілеу (testing) деп ата-
лады. Программаларды кəсіби деңгейде сынайтын адамдар да бар. Тестілеу – 
программалық  жабдықтама жасаудың маңызды бөлігі. Ол өте қызықты жұмыс 
бола алады. Тестілеу толығырақ 26-тарауда қарастырылады. Үлкен бір сұрақ бар: 
«Барлық қателерді таба алатындай программаларды жүйелік тестілеу тəсілі бар 
ма? Бұл сауалға əмбебап жауап жоқ, яғни барлық программаларға қатысты жауап 
жоқ. Бірақ егерде шындап кіріссе, көптеген программаларды жақсылап тестілеуге 
болады. Программа ларды жүйелі түрде тестілеу кезінде тестерді таңдау түрлері 
толық болмайтынын ұмытпаған жөн. Сондықтан келесідей «түсініксіз» тестерді 
де қолданып көру керек, мысалы:

Mary had a little lamb
srtvrqtiewcbet7rewaewre-wqcntrretewru754389652743nvcqnwq;
!@#$%^&*()~:;
     

Компиляторларды тестен өткізгенде, мен компиляторға берілетін кіріс мəліметтері 
ретінде өзінің хабарламаларын – хаттардың тақырыптары, қолданушылар 
түсініктері, т.б. туралы электрондық есеп берулерін ұсынуды əдетке айналдыр-
дым. Бұл дұрыс емес еді, өйткені мұндайды ешкім ешқашанда жасамаған. Бірақта 
программа, тек ақылға қонымды мəліметтерді ғана емес, барлық қателерді 
қабылдап, біраздан соң компиляр ерсі енгізілген мəліметтерді де тұрақты түрде 
өңдейтін дəрежеде болды. 

Біз алғашқы нақты сəтсіз жағдайды – калькуляторды тестен өткізу кезінде, 
төмендегі нəтижелерді шығарғаннан кейін – терезенің жабылып қалатынын 
анықтадық.

 
+1,
()
1+2

Шамалы ойланғаннан кейін (немесе программаның орындалуын қадағалай оты-
рып), біз қате туралы мəлімет шыққаннан кейін терезенің жабылып қалатынын 
байқадық.Бұл біз жасаған терезені екпінді ету механизмі символ енгізуді күтетін 
болғандықтан екені белгілі болды. Алайда, жоғарыда көрсетілген барлық үш 
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жағдайда да программа қатені  символдардың барлығы оқылып болғанша 
анықтайды, сондықтан енгізу жолында  əрқашанда да сол жақта орналасқан сим-
вол тұратыны анықталды. Программа Терезені жабу үшін сивол енгізіңіз 
деген шақыруға жауап ретінде, енгізілген өрнектен қалған бұл символ туралы ха-
бар бере алмайды. Осы «қалған» символ терезені жабады екен.

Бұл қатеден құтылу үшін main() функциясын (5.6.3-бөлімін қ.) толықтыру 
керек.

catch (runtime_error& e) {
сerr << e.what() << endl;
// keep_window_open();
cout << "Терезені жабу үшін ~ символын енгізіңіз\n;
char ch;
while (cin << ch) // ~ символы енгізілген соң да оқи береді

 if (ch == '~') return 1;
return 1;

}

Негізінде, біз keep_window_open() функциясын өз кодымызбен алмас тыр дық. 
Мынаған назар аударыңыз: егер ~ символы қате шыққаннан кейінгі келесі символ 
болып қалса,бұл проблема шешілмей қала беретін еді, бірақ оның ықтималдығы 
өте төмен.  

Бұл мəселені анықтағаннан кейін, біз keep_window_open() функциясының 
аргументі шақырудан кейін қолданушы бірден енгізетін, терезені жабатын тіркес 
болатын жаңа нұсқасын жазып шықтық. Сонымен, бұрынғыдан қарапайымырақ 
шешім мынадай болады: 

catch (runtime_error& e) {
cerr << e.what() << endl;
keep_window_open("~~");
return 1;

}

Тағы бір мысал қарастырайық:

+1
!1~~
()

Бұл мəліметтер калькулятор программасын қателер туралы осыларға сəйкес 
хабарла малар беруге мəжбүрлейді, мысалы,

Шығу үшін ~~ енгізіңіз 

жəне қолданушы ~~ тіркесін енгізгенше жұмысты тоқтатпайды.
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Калькулятор үшін кіріс мəліметтер пернетақтадан енгізіледі. Ол тестілеуді 
қиындатады: программаның жұмыс істеп тұрғанына сенімді болу үшін програм-
маны жақсарту мақсатында көптеген бақылау мысалдарын (əрқайсысында басы-
нан бастап) енгізуіміз керек. Егер бақылау мысалдары бір жерде сақталып тұрса 
жəне олар бір команда арқылы шақырылса, жақсы болар еді. Кейбір операциялық 
жүйелер (Unix сияқты) программаны толықтырмай-ақ, cin ағымына мəліметтерді 
файлдан оқуға, ал cout ағымына – мəліметтерді файлға жазуға мүмкіндік беріп, 
осындай есептерді шығаруды жеңілдетеді. Басқа жағдайларда программа файлды 
қолдануы үшін оны  түрлендіру қажет (толығырақ 10-тарауды қ.). 

Мысал қарастырайық:

1+2; q

жəне

1+2 q

Біз бұл өрнектің нəтижесін (3)  шығарып, программадан шыққымыз келеді.

1+2 q 

жолының осы нəтижеге əкелетіні қызық сияқты, ал басқа дұрысырақ өрнек

1+2; q

Алғашқы өрнек күтілуде деген қате шығарады. Қатені қайдан іздеу керек? 
Əрине, ; жəне q таңбалары өңделетін main() функциясынан іздейміз. Біз тез 
арада кальку лятордың жұмыс істейтін нұсқасын алу үшін “басып шығару” жəне 
“шығу” нұсқауларын енгіздік, ал енді асыққанымыз үшін қиындыққа кезіктік. 
Келесі фрагментті тағы да қарастырайық:

double val = 0;
while (cin) {

cout << ">";
Token t = ts.get();
if (t.kind == 'q') break;
if (t.kind == ';') 

cout << "= " << val << '\n';
else
    ts.putback(t);
val = exression();

}

Егер де нүктелі үтір таңбасы табылса, q символын тексермей-ақ expression() 
функциясын шақырамыз. Ол алдымен, primary() функциясының шақырылуын 
іздейді, бірақ q таңбасын кезіктіреді. q таңбасы алғашқы өрнек емес, сондықтан 
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қате туралы хабарлама шығады. Сонымен, нүктелі үтірді тестен өткізгеннен 
кейін q таңбасын өңдеуіміз керек. Бұл сəтте біз логиканы аздап жеңілдету қажет 
екендігін байқадық, нəтижесінде main()  функциясының ақырғы нұсқасы былай 
болып шықты:

int main()
try
{

wh1le (cin) {
cout << ">" ;
Token t = ts.get(); 
whi1e (t.kind == ";") t=ts.get();   // ';' оқиды
if (t.kind == 'q') {

keep_window_open();
return 0;

}
ts.putback (t);
cout << "= " << expression() << endl;

}
keep_window_open();
return  0;

}
catch (exception& e) {

cerr << e.what() << endl;
keep_window_open("~~");
return 1;

}
catch (...) {

cerr << "exception \n";
keep_window_open ("~~");
return 2;

}

Бұл қателерді өңдеу сенімділігін арттырады. Сонымен, калькулятор программа-
сын ары қарай жетілдіру мақсатында жаңа жолдар іздеуге болады. 

7.4 Теріс сандар 

Калькуляторды тексеріп, оның теріс сандарды ойдағыдай өңдей алмайтындығына 
көз жеткізе аламыз.  Мысалы, 

-1/2 

өрнегі қате болып табылады. Калькулятор дұрыс жұмыс істеуі үшін 
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(0-1)/2

деп жазуымыз керек еді. Бірақ олай жазу жарамсыз болып саналады.
Əдетте, бұндай проблемалар программаны түзету мен тестілеудің соңғы 

кезеңдерінде анықталады. Сонда ғана программаның не жұмыс істеп жатқаны 
туралы мəлімет алуға болады. Жобаны жоспарлау кезінде уақытты үнемдеп, 
біздің сабақ тарымыздан қорытынды шығарып отырған жөн. Əдетте, жоба-
ны жүзеге асырудың соңғы кезеңдерінде оған өзгерістер енгізуге мүмкіндік 
бермейтін тығыз жұмыс кестесі мен қатаң басқару стратегиясы əсерінен оның 
бірінші нұсқасы қолданушыларға керекті нақты мəліметтерсіз беріледі. Соңғы 
кезеңдегі толықтырулар менеджердің бас ауруы болып табылады. Негізінде, про-
грамма жұмыс істеуге əжептеуір қабілетті болып, бірақ əлі толық өткізуге дайын 
емес кезде, оған толықтырулар енгізуге  кеш емес: оның қолданылу тəжірибесін 
ескеретін алғашқы сəт осы кезең. Шынайы тірлікке негізделген жұмыс кестесі  
бұл жағдайды ескеруі керек. 

Мұндай сəтте грамматикаға унарлы минусты ескеретін түзетулер енгізу ке-
рек. Бір қарағанға, Бастапқы өрнек пунктіне түзетулер енгізу оңайырақ көрінеді. 
Оның қазіргі түрі:

Бастапқы өрнек:
Сан 
"(" Өрнек ")"

Бізге бұл пункттің шамамен төмендегідей болғаны керек:

Бастапқы өрнек:
Сан 
"(" Өрнек ")"
"-" Бастапқы өрнек
"+" Бастапқы өрнек

С++ тілінде бар болғандықтан, біз мұнда унарлы плюсті қостық. Егерде унар-
лы минус бар болса, оның пайдасыздығын көрсеткеннен гөрі унарлы плюсті 
пайдаланған жөн. Бастапқы өрнекті жүзеге асыратын код келесідей түрде бо-
лады:

double primary()
{

Token t = ts.get();
switch (t.kind) {
case '(':         // '(' өрнек ')' пунктін өңдеу

{  
double  d = expression();
t = ts.get();
if (t.kind != ')') error ("')' expected");
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return d;
}

case '8':  // '8' символы санды өрнектеу үшін қолданылады 
return t.value;    // санды қайтарады 

case '-': 
    return – primary();
case '+':
    return primary();
default :
    error("бастапқы өрнек күтілуде");
}

}

Бұл код соншалықты қарапайым болғандықтан болар, ол бірден жұмыс істейді. 

7.5   Бөлгеннен қалған қалдық: %

Калькулятор жобасын ойластыра отырып, біз оның  бөлгеннен қалған қалдықты 
% есептеуін де қарастырдық. Бірақта бұл оператор жылжымалы нүктелері сандар 
үшін  анықталмағандықтан, біз ол идеядан  бас тартқан болатынбыз. Сол есепке 
қайта оралатын  уақыт келді. Бұл онша қиын жұмыс болмауы тиіс.

1. % символын Token ретінде енгіземіз.

2. Кейіннен оған % операторын қолдану үшін, double типті санды int 
типіне түрлендіреміз.

Енді term() функциясының коды былай өзгереді:

сase '%': 
{   double d = term();

int i1 = int(left);
int 12 = int(d);
return i1%i2; 

}

double типті санды int типті санға ауыстыру үшін, int(d) өрнегін тікелей 
қолданған оңайырақ, яғни санның бөлшек бөлігін алып тастау керек. Артықтығына 
қарамастан (3.9.2-бөлімді қ.), біз түрлендірудің болғанын тікелей көрсетіп, оның 
жүзеге асқанын білетін боламыз, яғни double типті сандарды int типіне өзгерту 
басқаша жанамалы түрде емес, тек осылай іске асатын болады. Енді бүтін санды 
операндтар үшін дұрыс нəтижелер аламыз. Мысал қарастырайық: 

> 2%3:
= 0
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> 3%2:
= 1
> 5%3:
= 2

Бүтін сан болмайтын операндтарды қалай өңдеуге болады? Келесі өрнектің 
нəтижесі қандай болуы керек? 

> 6.7%3.3:

Бұл өрнектің дұрыс нəтижесі жоқ, сондықтан ондық нүктеcі бар аргументке % 
операторын қолдануға рұқсат етпейміз. Аргументтің бөлшек бөлігінің бар екенін 
тексереміз де, егер жауап оң болса, қате туралы мəлімдеме шығарамыз. term() 
функциясының нəтижесі енді былай көрсетіледі: 

double term()
{

double left = primary();
Token t = ts.get();  // Token_stream ағымынан келесі                    
                       // лексемді аламыз
while (true)  {

switch (t.kind) {
    case '*:

left *= term();
t = ts.get();
break;

case '/':
   {  double d = term();
        if(d == 0) error ("нөлге бөлу");
        left /= d;
        t = ts.get();
        break:
    }

case '%':
{   double d = term();

int i1 = int (left);
if (i1 != left)
error("% сол жақ операнд бүтін сан емес");
 int i2 = int(d);
 if (i2!= d) 

error("% сол жақ операнд бүтін сан емес");
 if (i2 == 0) error("% нөлге бөлу");
 left = i1%i2;
 t = ts.get(); 
 break;

}
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defauit:
ts.putback(t); // t token_stream ағымына қайтарылады
return left;

       }
}

}

Біз бұл жерде тек double типін int типіне түрлендіргенде, сан өзгерді ме, соны 
тексереміз. Егер өзгермесе, % операторын қолдана аламыз. 

Бүтін санды операндтарды % операторын қолданудың алдында тексерудің 
қиындығы – бұл тарылу проблемасының нұсқасы. (3.9.2- жəне 5.6.4-бөлімдерді 
қ.), сондықтан оны narrow_cast операторының көмегімен шешуге болады.

case '%':
{   int i1 = narrow_cast<int>(left);

int i2 = narraw_cast<int>(term());
if (i2 == 0) error("%: нөлге бөлу");
left = i1%i2;
t = ts.get(); 
break;

}

Бұл, əрине, қысқа əрі түсінікті, бірақ қателер туралы мағыналы хабарламалар 
алуға мүмкіндік бермейді. 

7.6 Кодты тəртіпке келтіру

Программаға бірнеше өзгертулер енгіздік. Біздің пікірімізше, бұлардың бəрі  жақсар-
тылған сияқты, бірақ код біртіндеп  күрделене бастады. Программаның бұдан ары 
да қарапайым əрі қысқа болуы үшін не істеу керек екенін түсіну үшін, қажетті 
жеріне комментарий қосып, т.б. өзгерістер енгізіп, оны қайта қарастыратын уақыт 
келді.  Басқаша айтқанда, қолданушыға түсінікті түрге жетпейінше, біз программа-
ны аяқта маймыз. Жалпы толығынан комментарийдің болмауына қарамастан, каль-
кулятор прог раммасы жаман емес, бірақ оның кодын ретке келтіру керек.

7.6.1 Символикалық константалар
Өткенге көз салсақ, біз '8' символының көмегімен сандық мəні бар Token 
класының объектісін белгілейміз деп шешкен болатынбыз. Шынында, сандық 
лексемдердің нақты қай санды белгілейтіні маңызды емес, оның тек басқа да 
лексем түрлерінің индикаторынан ерекшеленіп тұрғаны жеткілікті. Дегенмен, 
біздің код əзірге онша ойдағыдай дұрыс көрінбегендіктен, біз оған бірнеше 
комментарийлерді кірістіріп қоюымыз керек:
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сase '8':    // '8' таңбасы санды білдіреді
return t.value;   // санды қайтарамыз

case '-;
    return - primary();

Шынын айтқанда, мұнда да біз бұл мақсат үшін қандай сан таңдағанымызды 
ұмытып, тағы бірнеше қате жіберіппіз, мысалы, '8' орнына '0' деп жазы-
лып кетіпті. Басқаша айтқанда, кодтағы Token класы объектілерін өңдеуде '8' 
таңбасын қолдану аяғына дейін ойланылып істелмеген екен, оны есте сақтау 
қиын жəне ол қате көзі болуы да мүмкін; '8' символы, біз 4.3.1-бөлімде ай-
тып кеткеніміздей, «сиқырлы тұрақты» болып табылады. Енді санды көрсетуге 
арналған константаның символдық атын енгізу қажет:

const char number = '8'; // t.kind==number t-ның сан екенін 
                                                      // білдіреді

сonst модификаторы компиляторға біздің өзгермейтін санды анықтағанымызды 
хабарлайды: number='0' өрнегі қате туралы хабарлама шығаруы тиіс. number 
айнымалысын осылай анықтаған соң, бізге '8' таңбасын тікелей қолданудың 
қажеті жоқ. Жоғарыда айтылып өткен рrimary() функциясы кодының үзіндісі 
келесі түрде жазылады:

сase number:
return t.value;      // санды қайтарады

case '-':
    return - primary();

Бұл фрагмент комментарийді талап етпейді. Комментарийлерде кодтың өзін-
де түсінікті нəрсені хабарлау міндетті емес. Бір нəрсені түсіндіретін ком мен-
тарийлердің қайталана беруі, программаны жетілдіру керек екендігін көрсетеді. 

Осылайша, санды анықтайтын Token_stream::get() функциясы енді келесі 
түрде жазылады:

case '.'; 
case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':  

{   cin.putback();  // цифрды кіріс ағымына қайтару
double val;
cin >> val;     // санды жылжымалы нүктелі деп санаймыз
return Token(number,val); 

}

Барлық лексемдер үшін символдық аттар ойлап табуға болушы еді, бірақ бұл 
қажет емес. Бұдан басқа, '(' жəне '+' таңбалары онсыз да белгілі болып тұр. 
Лексем дерді талдай келе, тек «баспаға шығару» нұсқауы үшін (немесе «өрнектің 
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соңы») ';' таңбасы жəне кодтан «шығу» нұсқауы үшін 'q' таңбасы еркін түрде 
таңдалып алынғандығын жеңіл түсінуге болады. Ал, неге 'p' немесе 'е' емес? 
Көлемдірек  программада мұндай түсініксіздеу жəне еркін түрдегі белгілеу жүйесі, 
ерте ме, кеш пе, проблемаға айналып кетер еді, сол себепті келесі айнымалыларды 
енгіземіз:

сonst char quit = 'q';   // t.kind==quit t лексемінің шығу    
                         // коды екенін білдіреді
сonst char print = ';';   // t.kind==print t лексемінің баспаға 
                         // шығару коды екенін білдіреді

Енді main() функциясындағы циклді былай көшіріп жазуымызға болады :

while (cin) {
cout << ">"; 
Token t = ts.get();
while (t.kind == print) t=ts.get();
if (t.kind == quit) {

keep_window_open();
return 0;      

}
ts.putback(t);
cout  << "=" << expression() << endl;

}

«Баспаға шығару» жəне «шығу» нұсқаулары үшін символикалық атаулар енгізе 
отырып, біз кодты түсініктірек еттік. Сонымен қатар енді main()функциясының 
мəтінін оқыған адам осы нұсқаулардың қалай кодталатыны жайлы ойданып отыр-
майды. Мысалы, егер біз «шығу» нұсқауының бейнелеуін 'е' (“exit” сөзінен) 
таңбасына ауыстырмақ болып шешсек, онда бұл да таңғаларлық жайт бола ал-
майды. Ол үшін main() функциясына өзгертулер енгізудің қажеті жоқ. Енді 
көзге "> " жəне "= " тіркестері түсіп отыр. Неге біз өз программамызда осын-
дай «сиқырлы» литералдарды қолданып отырмыз? main() функциясын оқып 
отырған жаңа программалаушы, солардың атынан атқаратын қызметін түсіне ала 
ма? Мүмкін, комментарий қосуымыз керек шығар? Бұл сəтті идея болып қалуы 
мүмкін, бірақ символдық атты пайдалану əлдеқайда тиімдірек:

сonst string prompt = "> "; 
сonst string result = "= ";  // енді нəтиже шығатынын көрсететін 
                           // нұсқау үшін қолданылады

Егер кейіннен бізге шақыру белгісін немесе нəтиже индикаторын өзгерту керек 
болса, осы константаларды өзгертудің өзі жеткілікті. Енді цикл басқаша болады.

while (cin) {
cout << prompt; 
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Token t = ts.get();
while (t.kind == print) t=ts.get(); 
if (t.kind == quit) {

keep_window_open();
    return 0;      
}
ts.putback(t);
cout << result << expression() << endl;

}

7.6.2. Функцияларды қолдану
Функциялар программаның құрылымын көрсетуге тиіс жəне олардың аттары код-
ты жеке бөліктерге  логикалық түрде бөлуді қамтамасыз етуі керек. Бұл қатынас 
бойынша біздің программамыз осы уақытқа дейін ешбір келеңсіз жағдайлар ту-
дырмады: expres sion(), term() жəне primary() функциялары біздің  грамма-
тиканы түсінуі мізді тікелей бейнелейді, ал get() функциясы лексемдерді енгізу 
мен оқуды орындайды. Əйткенмен де, main() функциясын талдау оны  екі түрлі 
логикалық бөлікке бөлуге болатынын көрсетеді.

1. main() функциясы жалпы логикалық құрылымды сипаттайды: 
программаның басы, программаның соңы жəне фатальді (түзелмейтін) 
қателерді өңдеуді көрсетеді.

2. main() функциясы есептеу циклдерін орындайды.

Теориялық тұрғыдан кез келген функция жеке логикалық əрекетті орындай-
ды (4.5.1-бөлім). Егер main() функциясы осы екі əрекетті де орындаса, онда 
ол програм маның құрылымын қиындатады. Циклді есептеу жеке сalculate() 
функциясы түрінде бөліп жазуды сұранып тұр. 

void calculate ()     // өрнекті есептеу циклі
{

while (cin) {
cout << prompt; 
token t = ts.get();
while (t.kind == print) 

t=ts.get();         // басып шығаруды болдырмау
if (t.kind == quit) return;   // шығу
ts.putback(t);
cout << result << expression() << endl;

}
}

int main ()
try {
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calculate();
keep_window_open(); // Windows консольді режимін қамтамасыз ету 
return 0; 

}
catch (runtime_error& e) {

cerr << e.what() << endl; 
keep _window_open("~~")
return 1; 

} 
catch (...)  {  

cerr << "exception \n"
keep_window_open("~~") 
return 2; 

} 

Осы код программаның құрылымын едəуір анығырақ бейнелейді, демек, оны 
түсіну де оңайырақ болады.

7.6.3 Кодтың орналасуы
Ықшам емес код бөліктерін іздеу бізді келесі үзіндіге алып келеді:

switch (ch)  {   
case 'q': case ':': case '%': case '(': case ')':
case '+': case '-': case '*': case '/':  

return Token(ch);     // əрбір таңба өзін-өзі белгілесін  
               

Бұл код біз 'q', ';' жəне '%' таңбаларын қоспағанға дейін жаман болмайтын, 
бірақ қазір ол түсініксіз болып кетті. Оқуға қиын код көбінесе, қателерді жасы-
рып тұрады. Əрине, олар бұл үзіндіде де бар! Оларды анықтау үшін əрбір case 
бөлігін жеке жолға орналастырып, комментарийлер қосу керек. Сонымен, Token_
stream::get() функциясы келесі түрді қабылдайды:

Token Token_stream::get()
// cin ағымынан символ оқып, лексем құрастырамыз

{
if(full) {   // ағымда кем дегенде, бір лексем бар            
             // екендігін тексеру 

full=false;
return buffer;

}

char ch;
cin >> ch;       // Аудару: ">> операторы  бос орын, 
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             // жаңа жолға көшу, табуляция 
             // жəне т.б. ажыратқыштарға мəн бермеу"

switch (ch)  {
case quit:
case print:   
case '(': 
case ')':
case '+': 
case '-': 
case '*': 
case '/':  
case '%':

return Token(ch);  // əрбір таңба өзін-өзі белгілесін                
case '.';         // жылжымалы нүктелі литерал нүктеден 
                  // бастала алады 
// сандық литерал:
case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
case '5': case '6': case '7': case '8': case '9': 

{   cin.putback(ch);   // цифрды кіріс ағымына 
                       // қайта қайтарамыз

double val;
cin >> val;       // жылжымалы нүктелі санды оқимыз
return Token(number,val); 

}
default:
    error("Bad token");
}

}

Əрине, əрбір цифр үшін керекті case бөлімін жеке жолға орналастыруға бола-
тын еді, бірақ бұл түкті де түсінікті етпейді. Сонымен қатар бұл жағдайда get() 
функциясы тіпті экранның ар жағында қалып қоюшы еді. Негізінде, экранға барлық 
функциялар сыюға тиіс; бірақ қатені экранның ар жағында жатқан кодта жасыру 
жеңілірек екені белгілі. Кодтың орналасуы маңызды болып табылады. Сонымен 
қатар біз қарапайым q таңбасын quit символикалық атымен алмастырғанымызға 
мəн беріңіз. Бұл кодтың оқылуын жеңілдетеді жəне quit аты үшін  басқа лексем 
атымен байланыстырылып қойған мəн таңдау кезінде, ол компилятор хабарлама-
сы шығатынына кепілдік береді. 

Кодты анықтау кезінде, абайсызда, жаңа қателерді де енгізіп алуға болады. 
Анықтаудан кейін əрқашанда кодты тестен қайта өткізу қажет. Негізі оны əрбір 
жаңартудан соң өткізіп отырған жақсы, егер сол сəтте бір нəрсе дұрыс істемей 
жатса, сіз əрқашан ең соңғы əрекетіңізді, яғни не істегеніңізді еске түсіре аласыз. 
Мынаны есте сақтаңыз: тестен өткізуді қолдан келгенше ертерек жəне жиі-жиі 
жасап отыру керек.
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7.6.4 Комментарийлер 
Кодты жазу кезінде біз оған бірнеше комментарийлер енгіздік. Жақсы коммен-
тарийлер жазу – программалаудың маңызды бөлігі. Жұмыс қызып жатқанда 
көбінесе, біз ол жайлы ұмытып кетеміз. Кодқа қайта оралып, оны ретке келтіру 
кезеңі комментарийлердің мынадай қасиеттерін тексеру үшін ыңғайлы болып та-
былады.

1.  Дұрыстық (сіз ескі комментарийді қалдырып, кодты өзгертуіңіз мүмкін).

2.  Адекваттылық (тікелей сəйкестік – сирек кездесетін сапа).

3.  Аз сөзділік (оқырманды шошытып алмау үшін).

Соңғы қасиеттің маңыздылығын көрсетейік: кодта айтылуы тиіс барлық нəрсені 
программалау тілінің құралдарымен көрсету керек. Программалау тілін білетіндер 
үшін онсыз да түсінікті əрекеттерді сипаттайтын комментарийлерден қашық 
болыңыз. Мысал қарастырайық:

х = b + c ;  // b жəне c айнымалыларын қосып нəтижесін  
             // x айнымалысына меншіктейміз 

Мұндай комментарийлерді оқулықтарда жиі кездестіруге болады, бірақ олар 
оқырманға тілдің əлі белгісіз қасиеттерін түсіндіру үшін ғана керек. 

Коментарийлер программалау тілі құралдарымен түсіндіруге қиын нəрселерді 
айқындау үшін қажет. Осындай жағдайдың мысалы, ретінде программалаушының 
ойын білдіруін алайық: код тек программа шын мəнінде не істейтінін білдіреді, 
бірақ ол оқырманға программа лаушының нақты ойлары туралы ештеңе айта ал-
майды (5.9.1-бөлімді қ.). Калькулятор дың программасының кодына қараңыз. 
Онда бір нəрселер жетіспейді: функция біздің лексем дер мен өрнектерді қалай 
өңдейтінімізді  бейнелейді, бірақ біз лексем мен өрнек деп санайтын нəрселер ту-
ралы ешнəрсе айтылмаған. Осындайда ең дұрысы – грамматикаға коментарийлер 
енгізіп қою болып табылады.

/*
Қарапайым калькулятор

Нұсқалар тарихы:

Бьярне Страуструппен қайта өңделген мамыр 2007 ж.
Бьярне Страуструппен қайта өңделген тамыз 2006 ж.
Бьярне Страуструппен қайта өңделген тамыз 2004 ж.
Бьярне Страуструп жасап шығарған 

(bs@cs.tamu.edu) көктем 2004 ж.

Бұл программа калькулятордың негізгі өрнектерін жүзеге 
асырады.
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сin ағымынан енгізу; cout ағымына шығару.

Енгізуге арналған грамматика:

Нұсқау :
Өрнек
Баспаға шығару
Шығу

Баспаға шығару:
;

Шығу:
q

Өрнек:
Терм
Өрнек + Терм
Өрнек - Терм

Терм:
Алғашқы өрнек
Терм * Алғашқы өрнек
Терм / Алғашқы өрнек
Терм % Алғашқы өрнек

Алғашқы өрнек:
Сан
( Өрнек )
 - Алғашқы өрнек
 + Алғашқы өрнек

Сан:
     жылжымалы_нүктелі_литерал

сin ағымынан Token_stream ағымы арқылы ts атымен енгізу
*/

Мұнда біз /* таңбаларынан басталатын жəне */ таңбаларымен аяқталатын 
коммента рийлер блогын пайдаландық. Нақты программада қайта қарау тарихы  
қандай өзгертулер енгізілгендігі мен қандай жаңартулар жасалғандығы туралы 
мəліметтерді сақтауы мүмкін. 

Бұл комментарийлердің кодтан тыс орналасқандығына назар аударыңыз. 
Негізінде, бұл біршама оңайлатылған грамматика: Нұсқау үшін берілген ережені 
программада нақта не болып жатқанымен салыстырыңыз (мысалы, келесі бөлімдегі 
кодқа қараңыз). Бұл комментарий программаның бір сеансы кезінде бірнеше 
есептеулерді орындау мүмкіндігін беретін  calculate() функциясындағы цикл 
туралы ештеңе айтпайды. Біз бұл проблемаға 7.8.1-бөлімінде қайтып ораламыз.
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7.7 Қателерді түзету

Неге біз программадан қате тапқан кезде, онымен жұмысты аяқтаймыз? Өз кезінде 
бұл қарапайым жəне айқын шешім болып көрінеді, бірақ неге? Неге қате туралы 
хабарлама шығарып, жұмысты ары қарай жалғастырмасқа? Оның үстіне, біз пер-
нелерде мəтін теру кезінде жиі қателесеміз жəне мұндай қателер біздің есептеу 
жасамаймыз дегенімізді білдірмейді. Сонымен, қателерді түзетуге кірісейік. Бұл 
негізінде, біздің қате шыққан кезде пайда болатын аластамаларды ұстап алып 
(catch exсeptions), қателерді түзеткен соң, жұмысты ары қарай жалғастыруымыз 
керек дегенді білдіреді. 

Осы уақытқа дейін барлық қателер аластамалар (exсeptions) түрінде анықталып, 
main() функциясы арқылы өңделген болатын. Егер біз қатені түзеткіміз келсе, 
онда calculate() функциясы анықталған аластамаларды ұстап (қағып) алып, 
қатені келесі өрнекті орындауға дейін түзетіп шығуымыз керек. 

void calculate( ) 
{

while (cin)
try {

cout << prompt;
Token t = ts.get(); 
while (t.kind == print) 

t=ts.get(); //алдымен баспаға шығару нұсқауларының
                // бəрін де есепке алмаймыз 
if(t.kind==quit) retrun;   // шығу
ts.putback(t);
cout << result << expression() << endl;

}
catch (exception& e){ 

cerr << e.what() << endl; // қате туралы хабарлама шығару
clean_up_mess();

}
}

Біз while циклін қате туралы хабарлама шығарып, оны түзететін try блогына 
кіргіздік. Бұдан кейін жұмысты ары қарай бұрынғыша жалғастыруға болады. 

«Қатені түзету» сөзі нені білдіреді? Қатені түзетуден кейін есептеуді ары 
қарай орындауға дайындық, негізінде, барлық мəліметтер дұрыс қалпында тұр 
дегенді білдіреді. Калькуляторда функциялардан бөлек, олардан тыс жатқан 
жалғыз мəліметтер Tоken_stream ағымында орналасады. Сонымен, біз ағымда 
тоқтатылған есептеулермен байланысты  лексемдер жоқ екендігіне жəне олар 
алда жүргізілетін есептеулерге кедергі келтірмейтініне көз жеткізуіміз керек. Мы-
сал қарастырайық:

1++2*3; 4+5;

18–1084
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Бұл өрнектер қате шығуына себепші болады да, 2*3; 4+5 лексемдері Tоken_
stream ағымының буферінде, екінші + аластама туындатқаннан кейін, қалады. 
Біздің енді екі мүмкіншілігіміз бар:

1. Tоken_stream ағымындағы барлық лексемдерді жою.

2. Соңғы есептеулерге байланысты Tоken_stream ағымындағы барлық 
лексем дерді жою.  

Бірінші жағдайда барлық лексемдерді алып тастаймыз (4+5; қоса), ал екіншісінде, 
2+3 лексемін алып тастап, келесі есептеулер үшін 4+5 лексемін қалдырамыз. 
Екеуінің біреуі дұрыс шешім, ал екіншісі пайдаланушыны таңғалдыруы мүмкін. 
Екеуі де қара пайым түрде жүзеге асады. Біз екінші нұсқа оңай тестіден өткізілетін 
болғандықтан, соны таңдадық. Ол қарапайым болып көрінеді. Лексемдер get() 
функциясы арқылы оқылады, сондықтан clean_up_mess() функциясын келесі 
түрде жазуға болады:

void clean_up_mess()
{

while (true) {  // "баспға шығару" нұсқауы табылғанша,
                // символдарды өткізіп жібереміз

Token t = ts.get();
if (t.kind == print) return;

}
}

Өкінішке орай, бұл функция əрқашан дұрыс жұмыс істемейді. Неге? Келесі 
нұсқаны қарастырайық:

1@z; 1+3;

@ таңбасы while цикліндегі catch бөліміне алып келеді. Онда келесі нүктелі 
үтірді анықтау үшін clean_up_mess() функциясын шақырамыз. clean_up_
mess()функциясы get() функциясын шақырады да, z таңбасын оқиды. Бұл 
келесі қатені туындатады, сөйтіп біз қайтадан main() функциясының ішіндегі 
catch блогына келіп, программадан шығамыз. Ой! Енді біздің 1+3 лексемін 
есептейтін мүмкіндігіміз жоқ. Бор тақтасына қайтып оралыңыз! 

try жəне catch блоктарының мазмұнын анықтауға болатын еді, бірақ бұл 
программаға одан да үлкен қайшылықтар (шытырмандар) алып келеді. Жалпы 
қателерді өңдеу қиын, ал бір қатеден шыққан екінші бір қатені өңдеу одан да 
қиын. Сол себепті Tоken_stream ағымыннан қатені тудыратын таңбаларды алып 
тастайтын тəсіл табуға тырысуымыз керек. Калькуляторға мəліметтерді енгізетін 
жалғыз жол ол get() функциясы арқылы орындалады, ал ол, қазір көргеніміздей, 
аластамалар (қателер) туындата алады. Сонымен, жаңа операция керек жəне оны 
Token_stream класына орналастырған дұрыс болады:
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class Token_stream {
public:

Token_stream();    // cin ағымынан мəліметтерді оқитын        
                   // Token_stream ағымын жасайды
Token get();       // лексемдерді оқиды
void putback(Token t); // лексемді қайтарады  
void ignore(char c);   // с символын жəне оның алдындағы 
    // таңбаларды алып тастайды

private:
bool full;   // буферде лексем бар ма?  
Token buffer;  // мұнда putback() функциясы арқылы  
                 // кері қайтарылатын лексем сақталып тұр

}

Token_stream класы буфермен мəлімет алмаса алатын болғандықтан, ig-
nore() функциясы оның мүшесі болуға тиіс. Біз ізделетін символ ретінде 
ignore() функциясының аргументін таңдап алдық. Тағы да бұған қоса, қатені 
түзету үшін калькулятордың нені жақсы символ деп санайтынын Token_
stream класының объектісі білмеуі тиіс. Біз бұл аргумент символ болады деп 
шештік, өйткені құрама лексемдермен (біз онда не болатынын көрдік) жұмыс 
істей отырып, біз тəуекелдікке бара алмаймыз. Сонымен, біз келесі функцияны 
аламыз:

void Token_stream::ignore(char c)
// с таңбасы лексемдердің белгілі бір түрін белгілейді

{
    // алдымен буферді тексереміз:
    if (full && c==buffer.kind) {

full = false; 
return;

    }
    full = false;
      
    // енді енгізілген (кіріс) мəліметтерді тексереміз:
    char ch = 0;
    while (cin >> ch)

if (ch==c) return;
}
       

Бұл кодта алдымен буферді тексеру орындалады. Егер буферде с символы болса, 
онда с символын алып тастап  жұмысты тоқтатамыз; кері жағдайда с символы 
кездес пейінше сіn ағымындағы символдарды біртіндеп оқуымыз қажет. Енді біз 
сlean_up_mess() функциясын келесі түрде жазуымызға болады:
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void clean_up_mess()
{

ts.ignore(print);
}

Қателерді өңдеу əрдайым күрделі жұмыс болып табылады. Программаның орын-
далуы барысында алдын ала қандай қате шығып қалатынын білмегендіктен, бұл 
жұмыс тұрақты түрде тəжірибе жасауды жəне тестілеуді талап етеді. Программа-
ны дұрыс пайдаланбаудан қорғау əрдайым қиын мəселе болып табылады.  Диле-
танттар бұл туралы ешқашан уайымдамайды. Қателердің  сапалы өңделуі – нағыз 
кəсібилік белгісі. 

7.8 Айнымалылар

Стильмен жəне қателерді өңдеумен жұмыс істеген соң, калькулятордың функ цио-
налдық мүмкіндіктерін жақсарту əрекеттеріне қайтып оралауымызға болады. Біз 
жұмыс істеуге қабілетті программа алдық; ал енді оны қалай жақсартуымызға бо-
лады?  Біріншіден, айнымалыларды енгізуіміз керек. Айнымалыларды пайдалану 
көлемді есептеулерді жақсы өрнектеуге мүмкіндік береді. 

Ғылыми зерттеулердегі сияқты алдын ала енгізілген, мысалы, ғылыми кальку-
лятордағы сияқты pi жəне e деген тұрақтылардың болғанын да қалар едік. Айны-
малылар мен константалар – калькуляторға біздер енгізетін басты жаңалықтар. 
Бұл көптеген  кодтар бөлімдеріне қатысты болады.  Мұндай шешімдерді қандайда 
бір салмақты себептерсіз жəне жұмысқа берілетін уақыт аз болғанда қабылдамау 
қажет. Бұл программаға біз айнымалылар мен константаларды енгіземіз, себебі 
ол кодты тағы да талдаудан өткізуге жəне программалаудың жаңа тəсілдерін 
меңгеруге мүмкіндік береді. 

7.8.1 Айнымалылар жəне анықтамалар
Айнымалылар жəне анықтамалармен жұмыс істеу үшін калькулятор программа-
сы қос нəрсені (аты, мəні) есте сақтауы тиіс, өйткені біз айнымалының атауы 
арқылы оның мəнін пайдалана аламыз.  Variable класын келесі түрде анықтауға 
болады:

class Variable {
public:

string name;
double value;
Variable(string n,double v):name(n), value(v) {}

};
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Name класының мүшесі Variable класының объектісін идентификациялау үшін 
пайдаланылады, ал value мүшесі  name мүшесіне сəйкес оның мəнін сақтауда 
қолда нылады. Конструктор жай ғана ыңғайлылық үшін қосылған.

Variable класының объектілерін, олардың мəндерін name тіркесі арқылы 
табу немесе түзету үшін, қалай сақтауымыз қажет? Өткен тақырыптарға қарай 
отырып,  бұл сұраққа бір ғана дұрыс жауап бар екенін көреміз: Variable класы 
объектілерінің векторлары түрінде:

 vector<Variable> var_table;

var_table векторына Variable класының  көптеген объектілерін жазуымызға 
болады, ал оларды іздеу вектор элементтерін бірінен соң бірін қарау арқылы 
жүзеге асырылады. Енді берілген name  тіркесін іздейтін жəне соған сəйкес value  
мағынасын қайтаратын get_value() функциясын жазуымызға болады:

double get_value(string s)
// s атты айнымалының мəнін қайтарады

{ 
    for(int i=0;i<var_table.size();++i)
        if(var_table[i].name == s) return var_table[i].value;
    error("get:анықталмаған айнымалы",s)
}

Бұл код шыныменде қарапайым: ол var_table векторындағы Variable 
класының объектілерін біртіндеп қарап шығады (бірінші элементтен бастап 
соңғысына дейін, соңғысын қоса) да, name мүшесінің s аргументімен бірдей бо-
латын/болмайтынын тексереді. Егер name тіркесі мен  s бірдей болса, функция 
соған сəйкес объектінің value мүшесін қайтарады. 

Осы сияқты Variable класы объектісінің  value мүшесіне жаңа мəн 
меншіктейтін  set_value() функциясын да анықтай аламыз:

void set_value(string s,double d)
    // s атты Variable класының объектісіне d мəнін меншіктейді
{
   for(int i=0; i<var_table.size(); ++i)
       if(var_table[i].name == s) {
           var_table[i].value = d;
           return;
       }
    error("set: анықталмаған айнымалы",s);
}

Енді біз var_table векторындағы Variable класының объектілері түрінде 
берілген айнымалыларды оқып жаза аламыз. Variable класының  жаңа объектісін 
var_table векторына қалай орналастыруға болады? Калькулятор қолданушысы 
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қалай алдымен айнымалыны жазуы керек жəне сонан кейін барып оған мəн беруі 
қажет? С++ тілінде қабылданған белгілеулерге сілтеме жасауға болады:

double var = 7.2;

Бұл жұмыс істейді, дегенмен осы калькулятордағы барлық айнымалылар онсыз да 
double типіндегі мəндерді сақтайды, сондықтан бұл типті тікелей көрсету қажет 
емес. Қарапайым түрде:

var = 7.2;

деп жазуымызға болатын еді. Сонымен, бұлай болуы мүмкін, бірақ та біз енді жаңа 
айнымалының анықталуын синтаксистік қатеден айыра алмай қалатын болдық.

var1 = 7.2;  // var1 атты жаңа айнымалының анықталуы
var1 = 3.2;  // var2 атты жаңа айнымалының анықталуы

Ой! Мұнда var2 = 3.2 деп жазғымыз келген шығар, бірақ біз мұны тікелей 
көрсетпедік (комментарийден өзге жерде айтпадық). Бұл қорқатындай  зат емес, 
бірақ біз программалау тілдерінің, оның ішінде С++ тілінің ережесін ұстанамыз, 
онда айныма лыларды инициалдау арқылы жариялау меншіктеуден басқаша 
болады. Біз double түйінді сөзін пайдалана аламыз, бірақ калькулятор үшін 
қарапайымдау болғаны дұрыс, сондықтан бұрынғы əдеттерге (традицияларға) 
сүйене отырып, let түйінді сөзін таңдадық:

let var = 7.2;

Грамматика келесі түрде болады:

Есептеу:
Нұсқау
Баспаға шығару
Шығу
Есептеу нұсқауы

Нұсқау:
Жариялау
Өрнек

Жариялау:
    "let" Аты "=" Өрнек

Есептеу – бұл грамматиканың басты жаңа ережесі. Ол программа жұмысының 
бір сеансындағы бірнеше есептеулерді орындайтын циклді (calculate()функ-
циясында) өрнектейді. Өрнектер мен анықтауларды өңдеу барысында бұл ереже 
Нұсқау ережесіне сүйенеді. Мысалы, нұсқауды келесі түрде  өңдеуге болады:
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double statement()
{

Token t=ts.get();
switch (t.kind){
case let:

return declaration();
default:

ts.putback(t);
return expression();

}
}

calculate() функциясындағы expression() функциясының орнына state-
ment() функциясын пайдалана аламыз:

void calculate()
{

while (cin)
try {

cout << prompt;
Token t = ts.get();
while (t.kind==print) t=ts.get(); // баспаға шығаруды
                                  // назарға алмаймыз
if (t.kind==quit) return;     // шығу
ts.putback(t);
cout << result << statement() << endl;

}
catch(exception& e) {

cerr << e.what() << endl; // қате туралы хабарлама шығару
clean_up_mess(); 

}
}

Енді declaration() функциясын жазуымыз керек. Не істеуіміз қажет? Let 
түйінді сөзінен кейін Атау тұрғанына көз жеткізуіміз керек, ал одан кейін = 
символы жəне Өрнек орналасады. Дəл осыны грамматика бекіткен. Енді name 
мүшесін не істейміз? Енді біз vector<Variable> типіндегі var_table век-
торына берілген name тіркесі мен өрнек мəні бар Variable класы объектісін 
қосуымыз керек. Дəл осыдан кейін get_value() функциясы арқылы мəндерді 
шығарып алып, set_value() функциясы арқылы оларды өзгерте аламыз. Алай-
да, алдымен айныма лыны екі рет анықтайтын болсақ, не болатынын шешіп алуы-
мыз қажет. Мысал қарастырайық:

let v1 = 7;
let v2 = 8;
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Біз айнымалыны қайталап екінші рет жасалған анықтауды қате екен деп шештік. 
Əдетте, бұл тек қана синтаксистік қате. Мұнда біз жазып кеткенімізді айтып 
тұрғанымыз жоқ, келесі нұсқауларды айтып тұрмыз:

let v1 = 7;
let v2 = 8;

Аты  var жəне мəні val болып келген Variable класының объектісінің анықталуы 
екі логикалық бөлімнен тұрады.

1. var_table векторында var атты Variable класының объектісі бар 
екенін тексереміз.

2. var_table векторына (var, val) жұбын қосамыз.

Біз инициалданбаған айнымалыларды қолданбауымыз керек, сол себепті келесі 
екі операцияны көрсететін мынадай екі функцияны анықтадық – is_declared() 
жəне defi ne_nаme():

boll is_declared(string var)
    // var_table векторында var айнымалысы бар ма?
{

for (int i = 0; i<var_table.size(); ++i)
        if (var_table[i].name == var) return true;
    return false;
}

double defi ne_name(string var,double val)
    // var _table векторына (var, val) жұбын қосамыз 
{
     if (is_declared(var)) error(var," declared twice");
     var_table.push_back(Variable(var,val));
     return val;
}

vector<Variable> типіндегі векторға Variable класының жаңа объектісін 
қосу оңай; бұл операцияны push_back()векторының функция-мүшесі орын-
дайды: 

var_table.push_back(Variable(var,val));

Variable(var,val) конструкторын шақыру Variable класының соған сəйкес 
объектісін жасап шығарады, ал онан кейін push_back() функциясы ол объектіні 
var_table векторының соңына қосады. Мұндай жағдайда let жəне name лексем-
дерін есепке ала отырып, declaration() функциясы айқындалып шығады:
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double declaration()
    // біз "let" маңызды сөзін ерекшелей аламыз деп айталық  
    // өңдеу: name = өрнек
    // бастапқыда "өрнек" мəнімен берілген "name" атымен 
    // айнымалы хабарланады
{

Token t = ts.get();
if (t.kind != name) 

error("хабарлауда name айнымалысы күтілуде");
string var_name = t.name;

Token t2 = ts.get();
if (t2.kind != "=") 

error(var_name," хабарлауында = символы қалып кеткен",);
double d = expression();
defi ne_name(var_name,d);
return d;

}

Біз жаңа айнымалыда сақталып отырған мəнді қайтаратынымызға назар 
аударыңыз. Инициалдаушы өрнек күрделірек болғанда, бұл пайдалы болып табы-
лады. Мысал қарас тырайық:

let v = d/(t2-t1);

Бұл хабарлау  v айнымалысын анықтайды жəне оның мəнін шығарады. Соны-
мен қатар  айнымалыны баспаға шығару calculate() функциясының кодын 
қарапайым етеді, өйткені əрбір  шақырған сайын statement() функциясы мəн 
қайтарады. Көбінесе, жалпы ережелер кодтың қарапайымдылығын сақтауға 
мүмкіндік береді, ал арнайы нұсқалар күрделілікке алып келеді.

Осы сипатталған айнымалыларды қадағалау механизмін көбінесе, символдар 
кестесі (symbol tables) деп атайды. Оны map кітапханасы арқылы түбегейлі түрде 
қарапайым етуге болады (21.6.1-бөлімді қ.).

7.8.2 Атауларды пайдалану
Бұның бəрі жақсы əрине, бірақ, өкінішке орай, жұмыс істемейді. Біз үшін бұл 
тосын сый болмауы керек. Бірінші нұсқа ешқашан – көбінесе, ешқашан жұмыс 
істемейді. Қарастырылып отырған жағдайда біз əлі программаны бітірген де 
жоқпыз – ол əлі компиляциядан өтпеді. Бізде '=' лексемі жоқ, бірақ Token_
st ream::get() функциясына қосымша case бөлімін қосу арқылы мұны түзету 
оңай (7.6.3-бөлімді қ.). Ал let жəне name түйінді сөздерін лексемдер түрінде 
қалай жазуымызға болады? Бұл лексемдерді айқындау үшін  get() функциясын 
толықтыру қажет. Қалай? Міне, тəсілдердің бірі:
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const char name = 'a';   // name лексемі
const char let = 'L';   // let лексемі
const string declkey = "let"; // let түйінді сөзі

Token Token stream::get()
{

if (full) { full = false; return buffer;}
char ch;
cin >>  ch;
switch (ch) {
    // бұрынғыдай сияқты
default:
    if (isalpha(ch)) {
        cin.putback(ch);
        stfring s;
        cin >> s;
        if (s == declkey) return Token(let); 
            // түйінді сөзді жариялау
        return Token(name,s);
    }
    error("Қате лексем");
}

}  

Бірінші кезекте isalpha(ch) функциясының шақырылуына назар аударыңыз. Бұл 
шақыру «ch символы əріп пе?» деген сұраққа жауап береді; isalpha() функция-
сы стандартты кітапханаға жатады, ол std_lib_facilities.h тақырып тық фай-
лында сипатталған. Символдарды жіктеудің қалған функциялары 11.6-бөлімінде 
келтірілген. Атауларды логикалық түрде айқындау сандарды айқындаумен бірдей 
болып келеді: сəйкес типтің бірінші символын табамыз (біздің жағдайда əріпті), 
содан кейін оны  putback() функциясы арқылы ағымға қайтарамыз да, >> опера-
торы арқылы атты толығымен оқимыз.

Өкінішке орай, бұл код компиляциядан өтпейді; Token  класы сөз тіркесін 
сақтай алмайды, сондықтанда компилятор Token(name,s) шақыруын айқын-
даудан бас тартады. Бағымызға қарай, Token  класындағы анықтауларда осы 
мүмкіндікті қарастыра отырып, бұл мəселені оңай жөндеуге болады.

class Token {
public:

char kind;
double value;
string name;
Token(char ch):kind(ch),value(0) {}
Token(char ch,double val):kind(ch),value(val) {}
Token(char ch,string n):kind(ch),name(n) {}

};
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let лексемін көрсету үшін біз 'L' əріпін таңдадық, ал түйінді сөздің өзін тіркес 
күйінде сақтаймыз. Яғни s тіркесімен салыстырылып отырған declkey тіркесінің 
ішкі символ дарын өзгерте отырып, бұл түйінді сөзді double, var, # сөздерімен 
оңай алмас тыруымызға болады.

Енді тағы да программаны тестен өткізіп көрейік. Келесі өрнектерді теріп 
шықсақ, программаның жұмыс жасап тұрғанына оңай көз жеткізуімізге болады:

let x = 3.4;
let y = 2;
x + y * 2;

Дегенмен, келесі өрнектер программаның əлі де керекті түрде жұмыс істемей 
тұрғанын көрсетуде:

let x = 3.4;
let y = 2;
x + y * 2;

Бұл екі мысалдың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Не болып жатқанын 
көрейік. 

Бар мəселе біздің Атау лексемін дұрыс анықтамағанымызда жатыр. Біз тіпті, 
Атау лексемін шығару ережесін грамматикаға қалай қосатынымызды «ұмытып» 
кетіппіз (7.8.2- бөлімі). Қандай символдар атаудың бөлігі болуы мүмкін? Əріптер? 
Əрине. Сандар? Əрине, егер атау одан басталмаса. Астын сызу символы? Жоқ?  
Мүмкін + символы? Шынымен де ме? Кодқа тағы да бір қарайық. Бірінші əріптен 
кейінгі символдар тіркесін >> опера торы арқылы string класының объектісіне 
оқимыз. Ол бос орын таңбасы кездес кенше, барлық символдарды оқиды. Мыса-
лы, x+y*2; тіркесі жеке атау болып тұр, оның соңында тұрған нүктелі үтірдің өзі  
атау бөлігі болып оқылады, бұл дұрыс емес, мұны қабылдауға болмайды.

Мұның орнына не істеуге болады? Біріншіден, біз атаудың, яғни аттың қандай 
болатындығын анықтап алуымыз керек, сонан соң get() функциясын өзгертуіміз 
қажет. Төменде атауға ақылға сиымды анықтама берілген: ол – əріптен бастала-
тын əріптер мен цифрлар тізбегі. Мысалы, төмендегі барлық тіркестер атаулар 
болып табылады.

a
ab
a1
z12
asdsddsfdfdasfdsa434RTHTD12345dfdsa8fsd888fadsf

Aл келесі тіркестер атау болып саналмайды:

1a
as_s
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#
as*
a car

Бұларға кірмеген астын сызу таңбасынан басқалары С++ тілінің ережесімен 
сəйкес келеді. Біз оны get() функциясындағы default бөлімінде жүзеге асыра 
аламыз:

default:
    if (isalpha(ch)) {

string s;
s+ = ch;
while (cin.get(ch) && (isalpha(ch)                  || isdigit(сh)))
    s+ = ch;
cin.putback(ch);
if(s == declkey) return Token(let); // let түйінді сөзі 
return Token (name,s);

}
error ("Bad token");

     
Егер символдар əріп немесе цифр болатын болса,онда оларды оқимыз да, string 
s объектісіне тікелей қосудың орнына, s айнымалысына жазамыз. s+ = ch 
нұсқауы ch символын s тіркесінің соңына тіркеп жазады. Мынадай қызықты 
нұсқау

while (cin.get(ch) && (isalpha(ch)                  || isdigit(сh))) s+=ch;

символды ch айнымалысының мəні ретінде (get()функция-мүшесін пайдала-
нып) оқып, оның əріп немесе цифр екендігін тексереді. Егер нəтиже ақиқат болса, 
ол s тіркесіне ch символын қосады да, келесі символды оқуға кіріседі. get() 
функция-мүшесі  >> операторы ретінде жұмыс атқарады, тек ол, келісім бойынша, 
бос орын таңбасын өткізбейді.

7.8.3 Алдын ала анықталған атаулар
Сонымен, енді біз бірсыпыра атауларды жеңіл анықтай аламыз. Мысалы, егер біз 
калькуляторды ғылыми есептеулерде пайдаланамыз деп шешсек, онда бізге pi 
жəне е атаулары керек болады. Бұларды программаның қай жерінде анықтауға 
болады? main()  функциясы ішінде calculate() функциясын шақырмай тұрып 
па немесе calcu late() функциясының ішіндегі циклге дейін бе? Біз оларды 
main()  функциясындағы анықтаулар ішіне орналастырамыз, өйткені олар белгілі 
бір есептеулер бөлігі емес:
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int main()
try {

// алдын ала анықталған атаулар:
defi ne_name("pi",3.1415926535);
defi ne_name(“e”,2.7182818284);

calculate();

keep_window_open();   // Windows консольді режимін 
                      // қамтамасыз ету
return 0; 

}
catch (runtime_error& e) {
    cerr << e.what() << endl; 
    keep _window_open("~~");
    return 1; 
}
catch (...) {  
    cerr << "exception \n"
    keep_window_open("~~") 
    return 2; 
} 

7.8.4 Бітті ме?
Əлі бітпеді. Біз көптеген өзгерістер енгіздік, сол себепті бізге қайтадан тестен өткізу, 
кодтарды ретке келтіру жəне комментарийлерді қайта қарау керек. Сонымен қатар 
қосымша анықтаулар енгізуге де болар еді. Мысалы, біз меншіктеу операторын (2- 
жаттығуды қ.) «ұмы тып» кеттік, оның болуы айнымалылар мен константаларды 
ажыратуға (3-жаттығуды қ.) мүмкіндік берер еді. 

Біз басында калькуляторда атаулы айнымалыларды пайдаланудан бас тартқан 
болатынбыз. Енді, олардың жасалған кодтарын қарап отырып, төмендегі екі 
реакцияның біреуін таңдай аламыз.

1. Айнымалыларды пайдалану жаман болған жоқ;  ол кодтың отыз шақты 
(about three dozen) жолын ғана алды.

2. Айнымалыларды пайдалану көп жұмысты қажет етті. Ол əрбір функцияға 
араласып, калькулятор жобасына жаңа тұжырымдама (концепция) енгізді. 
Ол программаның көлемін 45%-ға үлкейтті, ал біз əлі меншіктеу операто-
рын жүзеге асыруға кіріскен де жоқпыз.

Егер біздің бірінші программамыздың əжептеуір күрделі екенін ескерсек, екінші 
реакцияны қолданғанымыз дұрыс. Жалпы бұл тəсіл көлемін немесе күрделілігін 
50%-ға көтеретін кез келген ұсынысқа қатысты дұрыс шешім болып табылады. 
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Мұндай жағдайда бастапқы тəжірибелерге негізделген жаңа программа жазған 
жөн болар. Ашып айтқанда, программаны бірден толық етіп жазбай, біздің каль-
куляторды жасағанымыз сияқты, программаны кезең-кезеңге бөліп құрған дұрыс 
болып табылады.

Тапсырма

1. calculator08buggy.cpp файлын компиляциядан өткізіңіз.
2. Программаны толық қарап шығып, қажетті комментарийлерді қосып 

шығыңыз.
3. Комментарий қосу барысында қателерді (сіз тапсын деп əдейілеп 

кодқа кірістірі ліп қойылған қателерді) табасыз. Оларды түзетіңіз; кітап 
мəтінінде олар жоқ.

4. Тестен өткізу: калькуляторды тестен өткізу үшін тестілік енгізу 
мəліметтері жиынын дайындаңыз. Сіздің тізіміңіз қаншалықты толық 
екен? Сіз нені іздеп отырсыз? Тізіміңізге теріс сандарды, нөлді, өте 
кішкентай сандарды жəне «түсініксіз» мəліметтерді де қосыңыз.

5. Тестен өткізіңіз жəне комментарийлер қосу кезінде енгізілген барлық 
қателерді түзетіп жөндеңіз.

6. Алдын ала анықталып қойылған мəні 1000-ға тең k  атауын қосыңыз.
7. sqrt() функциясын есептеу мүмкіндігін қарастырыңыз, мысалы,  мына 

өрнекті есептеңіз: sqrt(2+6.7). Əрине, sqrt(х) мəні – х санының 
квадрат түбірі; мысалы, sqrt(9)=3.

8. std_lib_facilities.h тақырыптық файлында сипатталған sqrt() 
стандартты функциясын пайдаланыңыз. Грамматика мен комментарийді 
жаңалауды ұмытып кетпеңіз.

9. Теріс саннан квадрат түбір алуға тырысқанда, оны қағып алу мүмкіндігін 
қарас ты рыңыз да, экранға соған байланысты қате туралы хабарлама 
шығарыңыз.

10.  «х-ті өз-өзіне і рет көбейтуді білдіретін» pow(x,i) функциясын 
пайдалану мүмкіндігін қарастырыңыз; мысалы, pow(2.5,3) өрнегі  
2.5*2.5*2.5 мəніне тең деген тəрізді. Бір аргументі – і бүтін сан болуы 
тиіс. Оны % операторы арқылы тексеріп шығыңыз.

11. let «хабарлау түйінді сөзін» мынадай белгіге  #  өзгертіңіз.
12. q «шығу түйінді сөзін» exit сөзіне  өзгертіңіз. Ол үшін біз 7.8.2-бөлімінде  

let нұсқауын кодтағандағы тəрізді «шығу» нұсқауын кодтайтын  
қосымша жол қажет болады.
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Бақылау сұрақтары
1. Программаның бірінші нұсқасы өзінің жұмысқа қабілетті екендігін 

көрсетіп тұрса, неліктен тағы да сол программамен жұмыс жасау керек. 
Себептерін көрсетіңіз.

2. Неліктен программаға енгізілген «1+2; q» өрнегі, оның қатесі 
табылғаннан кейіннен, программадан шығуға алып келмейді?

3. Неліктен бізге number атаулы символдық тұрақты қажет болды?
4. Біз main() функциясын əртүрлі екі функцияға бөлдік. Жаңа функция не 

істейді жəне неліктен main() функциясын бөлуге тура келді?
5. Жалпы кодты бірнеше функцияға бөлу не үшін қажет? Қағидаларын 

келтіріңіз
6. Комментарийлер не үшін қажет жəне олар қандай түрде ұйымдастырылуы 

керек?
7. narrow_cast операторы не істейді?
8. Символикалық константалар қалай пайдаланылады?
9. Не себепті кодты ұйымдастыру ісі маңызды болып саналады?
10. Біз % операторын (қалдық табу) жылжымалы нүктелі сандар үшін қалай  

іске асырдық?
11. is_declared() функциясы не істейді жəне қалай істейді?
12. let «түйінді сөзін» жүзеге асыру бірнеше символды пайдаланады. Осы 

лексемді біртұтас күйде түрлендірілген кодпен енгізуді қалай  қамтамасыз 
етуге болады?

13. Калькулятор программасында ненің атау болып саналатынын жəне ненің 
санал майтынын анықтайтын ереже құрыңыз. 

14. Программаны біртіндеп жасау идеясы несімен тартымды?
15. Тестен өткізуді қашан бастаған дұрыс?
16. Қайта тестен өткізуді қай уақытта жасау керек?
17. Қандай функцияларды жекелеп жазу керектігі туралы шешімді қалай 

қабылдайсыз?
18. Символикалық константалар қалай қолданылады?
19. Комментарийлер не үшін керек?
20. Комментарийлерге не жазу жəне не жазбау керек?
21. Программаны қай уақытта аяқталды деуге болады?

Терминдер

“ормандар”
кодты ұйымдастыру 
комментарий жасау
қалпына келтіру

қателерді өңдеу 
мүмкіндіктерді қуу
өңдеу тарихы

символикалық константа
сүйемелдеу 
тестілеу
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Жаттығулар

1. Атауларда астын сызу символын пайдалануды қарастырыңыз.
2. Айнымалыны хабарлаудан кейін let нұсқауы көмегімен оның мəнін 

өзгерту үшін мен шіктеу операторын = пайдаланыңыз.
3. Өз мəндерін өзгерте алмайтын атаулы константаларды жүзеге асыру ке-

рек. Көмек: Variable класына константа мен айнымалыны ажырата-
тын жəне оны set_va lue() функциясы орындалуы кезінде тексеретін  
функция-мүшені қосу керек. Егер сіз қолданушыға өз атаулы константа-
ларын (тек pi жəне е емес) хабарлауға мүмкін дік бергіңіз келсе, онда 
сəйкес  белгілеу қосу керек, мысалы, const pi = 3.14 .

4. get_value(), set_value(), is_declared() жəне declare_name() 
функ ция  лары ауқымды (глобальді) var_table айнымалысымен жұмыс 
жасайды. Vec tor<Variable> типіндегі var_table мүшесі жəне get(), 
set(), ib_de cla red() жəне declare() функция-мүшелері бар 

Symbol_table кла сын анықтаңыз.
5. Token_stream::get() функциясын, келесі жолға көшу симво-

лын анықтаған соң, Token(рrіnt) лексемін қайтаратын дай етіп, 
толықтырыңыз. Ол үшін ажырат қыш тарды іздеу жəне ‘\n’ символын 
өңдеу əрекеттерін қамтамасыз ету керек. Мұны орындау үшін стандартты 
is_space(ch)кітапхана функциясын пайдалануға болады, ол ch симво-
лы ажыратқыш болатын болса, true мəнін қайтарады. 

6. Əрбір программа пайдаланушыға арнайы көмекші мəтін беруі қажет. Мы-
салы, <H> пернесін басқанда, программаны сүйемелдеу нұсқауы экранға 
шығуы керек.

7. q жəне h командасын quit и helр етіп ауыстыру керек
8. 7.6.4-бөлімде берілген грамматика толық емес (біз сіздерге ком мен та-

рийлерді тым көп қолданбау туралы ескерткенбіз); онда нұсқаулар тізбегі 
анықталмаған, мысалы, 4+4, 5-6; жəне онда 7.8-бөлімде көрсетілген 
толықтырулар ескерілмеген. Грамма ти каны дұрыстаңыз.  Оған қоса, 
бірінші жəне басқа да барлық комментарий лер ге керек деп есептейтін 
толықтыруларыңызды енгізіңіз. 

9. Vесtоr<Vаrіаble> типіндегі объектісі жəне get(), set()жəне 
declare() тəрізді функция-мүшелері бар Tаble класын анықтаңыз. 
Калькулятор программа сындағы vаr_tablе векторын symbol_table 
атты Таblе класы объектісімен ауыстырыңыз.

10. Калькулятор программасын жетілдірудің үш тəсілін ұсыныңыз, біреуін 
іске асырыңыз.

11. Калькуляторды тек қана бүтін сандармен жұмыс жасайтындай етіп 
түрлендіріңіз;  ол дəлдігін жоғалтқанда жəне толып кеткенде, туындай-
тын қателер шығаруын қарасты рыңыз.

12. Айнымалының мəнін ол инициалданғаннан кейін өзгертуге болатын-
дай етіп меншік теу операторын жүзеге асырыңыз. Осы жаңалықтың 
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қажеттілігін жəне онымен байла нысты əлеуеттік (потенциалдық) 
мəселелерді түсіндіріңіз.

13. 4-5-тараулар бойынша жаттығуларды орындау кезінде өзіңіз жасаған екі 
программаны қайта қараңыз. Олардың кодтарын осы тарауда келтірілген 
ережелерге сəйкес ретке келтіріңіз. Қателерін табыңыз.

Соңғы сөз

Сонымен, қарапайым мысалда компилятордың қалай жұмыс жасайтынын көрдік. 
Біздің калькулятор лексемдерге бөлінген енгізу мəліметтеріне талдау жасап, олар-
ды грамматика ережелеріне сəйкес айқындайды. Компилятор да дəл осылай жұмыс 
жасайды. Алайда, компилятор нəтижелерді талдаудан кейін орындауға болатын 
бейне (объектілік код) жасап шығарады, ал калькулятор талданған өрнектерді 
бірден есептеп береді; мұндай программалар компиляторлар емес интерпретатор-
лар деп аталады.

19–1084
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Техникалық тиянақтылықтар:
функциялар жəне басқалар

«Данышпандардың бір де бірі тиянақтылыққа 
деген өз құлшынысын аттап өте алмайды».

– Леви сегізінші заңы

Осы жəне келесі тарауларда біз программалау туралы жалпы   пікір-

ле суден біздің программалаудағы негізгі құралымыз – С++ тіліне 

көшеміз. Біз С++ тілінің функционалдық мүмкін діктері жайлы кең əрі 

жүйелі түсінік беру үшін техни калық мұқияттылықтарға көңіл бөлеміз. 

Оған қоса, бұл тарау бұдан бұрын берілген программалаудың көптеген 

түсініктеріне шолу жасайды жəне жаңа əдістер мен тұжырымдамалар 

қолдан бай-ақ, тілді зерт теуге мүмкіндік береді.  
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8.1 Техникалық тиянақтылықтар

Егер бізде таңдау болғанда, біз программалау тілінің қасиеттері туралы емес, 
жалпы программалау туралы айтар едік. Басқаша айтқанда, программалау 
тілінің техникалық бүге-шігесіне үңілгеннен гөрі идеялардың программалау 
тілі арқылы код түрінде өрнектелгенін оқып үйрену қызығырақ. Мұның табиғи 
тілмен ұқсастығын жүргізсек: тілдің грамматикасы мен сөздігін оқығаннан гөрі 
жаңа романның стилі мен идеясын талқылау əлдеқайда қызығырақ екеніне ешкім 
қарсы бола қоймас. Бізді тілдің жеке конструкцияларына қарағанда, өз идеялары-
мыз бен оларды  код түрінде өрнектеу көбірек қызықтырады. 

Бірақ біз көбінесе таңдай алмаймыз. Сіз программалай бастаған кезіңізде, про-
граммалау тілін шет тілі сияқты қарастыруға болады, сондықтан оның “грамма-
тикасы мен  сөздігін” үйрену өте керекті қажеттілік екені белгілі нəрсе. Осы жəне 
келесі тарауларда біз осымен айналысамыз, бірақ алдымен оқырмандар мыналар-
ды есте сақтауы қажет:

• Біз программалауды оқып үйреніп жатырмыз.

• Біздің жұмысымыздың нəтижесі программалар мен жүйелер болып та-
былады. 

• Программалау тілі – тек осыған керекті құрал.

Осыны есте сақтаудың өзі күрделі нəрсе екені қызық нəрсе. Көптеген программа-
лаушылар синтаксис пен семантиканың майда мəселелерімен айналысуға қызығып 
кетеді. Атап айтқанда, алғашқы программалау тіліміз ең жақсы тіл деп бірсыпыра 

8.1. Техникалық тиянақтылықтар

8.2. Жариялау жəне анықтау

8.2.1. Жариялаудың түрі

8.2.2. Айнымалыларды жəне 

константаларды жариялау

8.2.3. Келісім бойынша (үнсіз) 

инициалдау 

8.3. Тақырыптық файлдар

8.4. Көріну аймағы

8.5. Функцияны шақыру жəне мəн 

қайтару 

8.5.1. Аргументтерді жариялау 

жə не қайтарылатын мəннің 

типі

8.5.2. Мəнді қайтару

8.5.3 Параметрлерді мəні 

бойынша беру

8.5.4. Параметрді константалық 

сілтеме бойынша беру   

8.5.5. Параметрді сілтеме бойынша 

беру

8.5.6. Параметрлерді мəні бойынша 

жəне сілтеме бойынша беру 

механизмдерін салыстыру 

8.5.7 Аргументтерді тексеру жəне 

типтерді түрлендіру

8.5.8 Функцияны шақыруды жүзеге 

асыру

8.6 Есептеулердің реттілігі

8.6.1 Өрнектерді есептеу

8.6.2 Глобалды инициалдау

8.7 Атаулар кеңістігі

8.7.1 Using жариялаулары жəне Using 

директивалары
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үйренушілер қате пікірде болып жатады. Мұндай пікірден алшақ болыңыз дар. 
С++ тілі көптеген қасиеттеріне қарағанда, жақсы тіл, бірақ өте керемет деп жаңсақ 
ойлауға болмайды, кез келген басқа тіл туралы да осыны айтуға болады.

Жобалауға жəне программалауға байланысты түсініктердің басым бөлігі əм-
бе бап болып саналады, олардың көпшілігі кең таралған программалу тілдерімен 
сүйемел денеді. Бұл біз оқып жатқан белгілі бір деңгейде ойластырылған про-
граммалау курсы аймағындағы  іргелі идеялар мен əдістердің бір программа-
лау тілінен екінші програм ма лау тіліне өтіп жататындығын көрсетеді. Олар – 
əртүрлі дəрежедегі жеңілдікпен – барлық программалау тілдерінде жүзеге асы-
рылуы мүмкін. Бірақ тілдің техникалық мұқияттылығы өте ерекше болып келеді. 
Бағымызға орай, программалау тілдері вакуумда жасалмайды, сол себепті біз оқып 
жатқан курстағы ұғымдардың аналогтары басқа программалау тілдерінде де бар. 
Атап айтқанда, С++ тілі өзінен басқа С (27 тарау), Java жəне C# тілдері жататын 
тілдер тобына кіреді, сондықтан олардың арасында бірсыпыра ұқсастықтар бар.  

Тілдің техникалық мұқияттылықтары туралы айтқанда, біз бірсыпыра f, g, X 
жəне y сияқты анықталмаған атаулармен  еркін түрде жұмыс істейтінімізді айту-
ымыз керек. Біз бұны мұндай мысалдардың техникалық табиғатын көрсету үшін, 
оларды өте қысқа етіп жазу үшін жəне тілдің бүге-шігесін (тиянақтылықтарын) 
программа логикасымен араластырмау үшін жасаймыз. Егер сіз анықталмаған 
атауларды (оларды нақты кодтарда ешқашан да пайдалануға болмайды) көріп 
жатсаңыз, онда кодтың техникалық аспектісіне назар аударыңыз. Техникалық 
мысалдар əдетте жай ғана тіл ережесін көрсететін кодтардан тұрады. Егер сіз 
программаны компиляциядан өткізіп, іске қоссаңыз, көптеген қолданылмаған 
айнымалылар туралы ескертулер аласыз, тіпті мұндай программалардың кейбірі 
ешқандай мағыналы əрекет жасамайды да.

Бұл кітапты С++ тілінің синтаксисі мен семантикасының толық сипаттамасы   
(тіпті біз қарастырып отырған қасиеттеріне қатысты болса да) ретінде қарастыруға 
болмайтындығын есте сақтаңыз. С++ тілінің ISO стандарты 756 беттен тұрады, ал 
Страуструптың тəжірибелі программалаушыларға арналған С++ программалау 
тілі кітабы 1000 беттен артық. Біздің бұл кітап баяндалуының толықтығы бой-
ынша, материалдарды қамтуы жағынан да бұлардың ешқайсысымен де бəсекеге 
түсе алмайды, бірақ олармен тек қана мəтінінің ыңғайлы əрі түсініктілігімен жəне 
кітап оқуға кететін уақыт мөлшерімен ғана жарыса алады.

8.2 Жариялаулар мен анықтаулар

Жариялау (declaration) – бұл көріну аймағына (8.4-бөлім) атау енгізетін нұсқау, ол 
аталған заттың (мысалы, айнымалы немесе функция) типін орнатады жəне оны 
инициалдауы мүмкін. Мысал қарастырайық:

int a =7;    // int типті айнымалы
const double cd = 8.7;  // екі есе дəлдіктегі жылжымалы 
                      // нүктелі константа
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double sqrt (double); // double типіндегі мəн қайтаратын жəне 
                     // double типіндегі аргумент қабылдайтын  
                     // функция 
vector<Token> v; // айнымалы - Token класындағы объектілер 
                     // векторы                        

Бұл атау С++ тіліндегі программада пайдаланылғанша, оны жариялау керек. Мы-
сал қарастырайық:

int main()
{
    cout << f(i)<< '/n';
}

Компилятор жарияланбаған иденфикаторларға байланысты, кем дегенде, үш қате 
жайлы хабарлама береді: программада cout, f жəне i сияқты нəрселер еш жерде 
жарияланбаған. Cout ағымына байланысты қатені түзету үшін, оның жарияла-
нуы жазылған std_lib_facilities.h тақырыптық файлын программаға енгізу 
жеткілікті.

#include "std_lib_facilities.h"   // мұнда cout ағымының 
                                  // жариялануы бар                    
int main()
{
    cout << f(i)<< '/n';
}

Енді иденфикаторлардың анықтаулары болмағандықтан, туындаған екі қате қал ды. 
Нақты программаларды құру кезінде көптеген анықтаулар тақырыптық файл дарда 
орналасады. Сол файлдарда пайдалы функционалдық мүмкіншіліктер интерфейсі 
анықталады, ал, өз кезегінде, олар «басқа жерлерде» анықталады. Негізінде, жа-
риялау белгілі бір нəрсенің қалай пайдаланылатындығын көрсетеді; ол функция 
интерфейсін, айнымалыны немесе класты анықтайды. Мұндай жариялауларды  
пайдаланудың көзге көрінбейтін, бірақ ыңғайлылығы бар бір артықшылығын 
есте сақтау керек:  біз cout ағымын анықтау туралы жəне оның << операторла-
ры жайлы алаңдамасақ та болады; біз жай ғана #include директивасы арқылы 
программаға оның жариялануын енгіземіз. Біз олардың жариялануына қарамасақ 
та болады; кітаптардан, анықтама лықтардан, программа мысалдарынан жəне де 
басқа мəлімет көздерінен бізге cout ағымының қалай қолданылатыны белгілі. 
Компилятор кодтарды түсінуге керекті жарияланымдарды тақырыптық файлдар-
дан оқып алады. 

Бірақ бізге бұрынғыша f жəне i айнымалыларын жариялау қажет. Оны келесі-
дей түрде істеуге болады:
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#include “std_lib_facilities.h”  // мұнда cout ағымының 
                                 // жариялануы тұр

int f(int);     // f айнымалысын жариялау

int main()
{

int i = 7;    // i айнымалысын жариялау 
cout << f(i) << '/n';

}

Бұл код компиляциядан қатесіз өтеді, өйткені ондағы əрбір атау анықталған,  бірақ 
ол байланыстарды редакциялаудан өтпейді, себебі f функциясы анықталмаған;  
басқаша айтқанда, біз f функциясының не істейтіні жайлы еш жерде айтпадық.

Жарияланған нəрсені толығымен сипаттайтын хабарламаны анықтама 
(defi ne tion) деп атайды. Мысал қарастырайық.

int a = 7;
vector<double> v;
double sqrt(double d) {/*...*/}

Əрбір анықтама – ол жариялау, бірақ тек кейбір жариялаулар ғана əрі анықтама 
болып табылады. Төменде анықтама болып саналмайтын кейбір жарияланымдар 
мысалдары көрсетілген; олардың əрқайсысына кодтың басқа жерінде орналасқан 
бір-бір анықтама сəйкес келуі керек.

double sqrt(double);  // функция ішкі тұлғасыз берілген
extern int a;      // "extern плюс инициализатордың жоқтығы"
                    // мұның анықтама емес екендігін білдіреді

Жариялау мен анықтаманы салыстыра отырып, біз жалпы қабылданған келісімді 
ұстанамыз, ол бойынша, тіпті егер сізді мұндай терминология аздап шатастырып 
жатса да, жариялану болып тек қана анықтама болып саналмайтын жариялау 
есептеледі.

Анықтама атаудың (аттың) неге сілтеме жасап тұрғанын білдіреді. Атап 
айтқанда, айнымалы анықтамасы осы айнымалыға компьютер жадынан орын 
бөледі. Демек, ешқандай нəрсе екі рет анықталмауы тиіс. Мысал қарастырайық.

double sqrt(double d) {/*...*/}  // анықтама
double sqrt(double d) {/*...*/}  // қате: қайталанған анықтама

int a; // анықтама
int a; // қате: қайталанған анықтама
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Жəне керісінше, анықтама болып саналмайтын жариялау, жай ғана осы атауды 
қалай пайдалану керектігін ғана хабарлайды; ол қарапайым интерфейс болып 
табылады, жады бөлмейді, функция тұлғасын сипаттамайды. Демек, бір атауды, 
егер олар бір-бірімен үйлесетін болса,  бірнеше рет хабарлауға болады.

int   x = 7;     // анықтама
extern int x;    // жариялау
extern int x;    // басқа жариялау

double sqrt(double);      // жариялау
double sqrt(double d) { /*...*/ }  // анықтама
double sqrt(double);   // sqrt функциясының басқа жариялануы 
double sqrt(double);  // sqrt функциясының тағы бір жариялануы

int sqrt(double);   // қате: үйлеспейтін анықтама

Неге соңғы жариялау қате болып саналады? Себебі бір программада double 
типіндегі аргументі бар жəне əртүрлі типтегі (int жəне double) мəн қайтаратын 
екі бірдей sqrt атты функция бола алмайды. 

х айнымалысын екінші рет жариялауда қолданылып тұрған extern түйінді 
сөзі мұның анықтама емес екендігін білдіреді. Мұндай сəт өте сирек керек бо-
лып жатады. Біз мұны қолдануға ұсынбаймыз, бірақ мұндай жариялауды кейбір 
программаларда кездестіруге болады, əсіресе көптеген глобалды айнымалыларды 
пайдаланатын прог раммалардан (8.4 жəне 8.6.2-бөлімдерді қ.) көруге болады.

С++ тілінде жариялау мен анықтамалар неге қатар ескерілген? Олардың бірінен 
бірінің айырмашылығы белгілі бір нəрсені (интерфейс) пайдалану үшін бізге 
керектісі мен сол бір нəрсенің өзі жасауға тиіс қызметінің (жүзеге асыру) 
арасындағы іргелі өзгешелікті бейнелейді. Айнымалыны жариялау оның типін 
орнатады, бірақ тек анықтама ғана нақты объектіні (жады бөледі) жасайды. Функ-
цияны жариялау да оның типін (аргументтер типі мен қайтарылатын мəн типі) 
бекітеді, бірақ тек анықтама ғана функция тұлғасын (орындалатын нұсқаулар) 
жасайды. Функция тұлғасы программа бөлігі ретінде компьютер жадынан орын 
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алып, сонда сақталатынына көңіл бөліңіз, сол себепті функция мен айнымалыны 
анықтау оларға компьютер жадынан орын бөледі, ал жариялау оны істемейді. 

Жариялау мен анықтаманың айырмашылығы программаны жеке бөліктерге 
бөліп, оларды жеке-жеке компиляциядан өткізуге мүмкіндік береді. Жариялаулар 
программаның əртүрлі бөліктерінің байланысын қамтамасыз етеді де, анықтамаға 
көңіл аудармайды. Барлық жариялаулар (бір анықтаманы қоса алғанда) бір-бірімен 
үйлесімді түрде жұмыс істеуге тиіс болғандықтан, бүкіл программадағы атаулар-
ды пайдалану да қайшылықсыз үйлесімді түрде жұмыс істеуі тиіс. Біз бұл сұрақты 
8.3-бөлімде қарастырамыз. Мұнда тек 6 тарауда өрнектердің грамматикалық ана-
лизаторы туралы айтылатынын еске саламыз: expression() функциясы term() 
функциясын шақырады, ол, өз кезегінде, primary() функциясын, ал, ол одан 
кейін, expres sion() функциясын шақырады. С++ тіліндегі программада кез 
келген атау ол пайдаланыл ғанша, жариялануы керек болғандықтан, біз сол үш 
функцияны да соларды қолдану сəтіне дейін жариялап қоюымыз керек.

double expression();   // бұл анықтама емес, тек жариялау

double primary()
{

// . . .
expression();
// . . .

}                           

double term()
{

// . . .
primary();
// . . .

}

double expression()
{
    // . . .
    term();
    // . . .
}

Біз бұл төрт функцияны кез келген реттілікпен орналастыра аламыз, себебі олардың 
кез келген біреуін шакыру оның анықтамасынан бұрын жүреді. Осы себептті 
функцияны алдын ала жариялап отыру қажет. Сол себепті біз expression() 

функциясын primary() функциясын анықтауға дейін жарияладық, сондықтан 
бəрі де дұрыс орындалады. Осындай циклдік түрде функцияларды шақырулар жиі 
орында латын əрекеттерге жатады. 
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Неге атау оны қолдануға дейін анықталуы керек? Біз компилятордан оның өзі 
программаны (біз өзіміз оқитын сияқты) оқып, анықтаманы тауып жəне қандай 
функцияны шақыруы керек екендігін білуді талап ете аламыз ба? Бұл да болады, 
бірақ онда біз «қызықты» техникалық проблемаларға кез боламыз, сол себепті 
біз оны істемейміз. С++ тілінің спецификациясы атаулардың анықталуы олардың 
қолданылуы нан бұрын орналасуын талап етеді (класс мүшелерінен басқа; 
9.4.4-бөлімді қ.). Бұдан басқа қарапайым тəжірибе (программалау емес) де бар: 
мысалы, сіз оқулық оқып отырсаңыз, автор түсініктер мен белгілеулерді оларды 
қолданудан бұрын анықтайды деп күтесіз, əйтпесе оқырмандар олардың мағынасы 
туралы тек болжам жасап отыруға мəжбүр болады. «Пайдалану үшін жариялау» 
ережесі адамдарға да, компиляторға да осылайша оқуды жеңілдетеді. Программа-
лауда бұның өте маңызды болуының тағы да бір екінші себебі бар. Программа мың 
жолдан (жүздеген мың да болуы ықтимал) тұруы мүмкін жəне біз шақырғымыз 
келетін функциялардың көбісі «басқа бір жерлерде» анықталған. Сол «басқа бір 
жерлер» біз оқып көретін орында да емес. Айнымалының немесе функцияның 
тек пайдалану тəсілін ғана сипаттайтын жарияланымдар бізге (компиляторға да) 
программалардың өте көлемді болып келетін мəтіндерін қарамай-ақ қолдана бе-
руге мүмкіндік береді.

8.2.1 Жариялаудың түрлері
Программалаушы С++ тілінде көптеген маңызды нəрселерді жариялай алады. 
Солардың ішіндегі ең қызықтыларына келесілер жатады:

• Айнымалылар;

• Константалар;

• Функциялар (8.5-бөлімді қ.);

• Атаулар кеңістігі (8.7-бөлімді қ.);

• Типтер (кластар мен тізбелер; 9 -тарауды қ.); 

• Үлгілер (19 -тарауды қ.).

8.2.2 Айнымалылар мен константаларды жариялау
Айнымалылар мен константаларды жариялау оған ат қойып, типін жəне бастапқы 
мəнін береді. Мысал қарастырайық.

int a;   // инициалдаусыз
double d =7;  // = синтаксистік контрукциясы арқылы инициалдау 
vector<int> vi(10); // () синтаксистік контрукциясы арқылы 
                    // инициалдау 

Мұның толық грамматикасы Страуструптың С++ программалау тілі кітабында 
жəне C++ ISO стандартында жазылған. Константалар тек const түйінді сөзі мен 
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инициал дауға қойылатын талаптары болмаса, осы айнымалылар сияқты жария-
ланады: 

const int x=7;   // = синтаксистік контрукциясы арқылы инициалдау
const int x2(9); // () синтаксистік контрукциясы арқылы 
                 // инициалдау  
const int y;   // қате: инициалдау жоқ

Константаның инициалдауды қажет ететін себебі түсінікті: жариялаудан кейін 
конс танта өз мəнін өзгерте алмайды. Көбінесе айнымалыларды да инициалдау 
қажет етіледі; бастапқы мəні жоқ айнымалы түсініксіз жайттарды туындатады. 
Мысал қарастырайық:

void  f(int z)
{

int x; // инициалдаусыз айнымалы
// ... мұнда x айнымалысына мəн меншіктелмеген ...        
x = 7; // x айнымалысына мəн меншіктеу   
// ...

}

Бұл код дұрыс сияқты көрінеді, бірақ алғашқы көп нүктелер орнында x айныма-
лысын инициалдауға бола ма? Мысал қарастырайық. 

void f(int z)
{

int x; // инициалдаусыз айнымалы
// ...    мұнда x айнымалысына мəн меншіктелмеген ...        
if (z>x) {
    // ...
}
// ...
x = 7; // x айнымалысына мəн меншіктеу
// ...

} 

x айнымалысы иницалданбағандықтан, z>x операторының орындалуы белгісіз 
нəтижелерге əкелуі мүмкін. z>x салыстыруы əр компьютерде əртүрлі нəтиже 
береді, тіпті бір компьютердің өзіндегі əртүрлі жұмыс сеанстарында əртүрлі нəтиже 
шығуы мүмкін. Негізінде, z>x операторының машиналық қате нəтижесінде 
жұмысты тоқта туы да ықтимал, бірақ көбінесе ешнəрсе болмағанмен, біз күтпеген 
нəтижелер алуымыз мүмкін. 

Əрине, программаның бұлай болжаусыз жұмыс істеуі бізді қанағат тан-
дыр майды, бірақ егер біз айнымалыларды инициалдамасақ, нəтижесінде қате 
шығады. Осындай «келеңсіз қателер» (инициалданбаған айнымалыларды пайда-
ланудан шығатын) асығыстықтан жəне шаршаудан пайда болады. Компиляторлар 
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көбінесе программалау шыларды ескертуге тырысады, бірақ осындай қателер жиі 
кездесетін күрделі программаларда, олар мұндай қателерді анықтай алмай қалады. 
Айнымалыларды инициалдамай қолдануға əдеттенген адамдар да болады, олар 
мұндай талаптар қойылмайтын басқа тілдерде программаға құрып үйренгендер 
тобына жатады; сіз болашақта ондай программаларды да кездестіруіңіз мүмкін. 
Сонымен, өзіңізге өзіңіз қиындық туғызбай, айнымалыларды анықтау кезінде 
инициалдауды ұмытпауға тырысыңыз.

8.2.3 Келісім бойынша (үнсіз) инициалдау
Біздің көбінесе string¸ vector, т.б. кластарды инициалдамайтынымызды 
байқаған шығарсыздар. Мысал қарастырайық:

vector<string> v;
string s; 
while (cin >> s) v.push_back(s);

Бұл айнымалылар қолданудың алдында иницалдануы тиіс деген ережеге қайшы 
келмейді. Мұнда егер біз бастапқы мəндер берсек, онда тіркестер мен вектор-
ларды келісім бойынша инициалдау жүзеге асады. Сонымен v векторы бос (яғни 
элементтері жоқ), s тіркесі де циклге кіруі алдында бос (""). Келісім бойынша 
инициалдауға кепілдік беретін механизм келісім бойынша конструктор (default 
constructor) деп аталады. 

Өкінішке орай, С++ тілі құрамдас типтері үшін келісім бойынша инициалда-
уды қарастырмайды. Тек глобалды айнымалылар ғана келісім бойынша нөлмен 
инициал данады, бірақ оларды пайдалануды шектеу керек. Локалдік айнымалы-
лар мен класс мүшелері кіретін пайдалы айнымалылардың көпшілігі олардың 
бастапқы мəндері көрсетілмейінше (немесе келісім бойынша конструктор 
көрсетілмей) инициалдан байды. Біз ескертпеді деп айтпаңыздар!         

8.3 Тақырыптық файлдар

Жариялаулар мен анықтамаларды қалай басқару керек? Олар бір-бірімен 
үйлесімді түрде жұмыс істеуі керек. Нақты программаларда он мыңдаған жари-
ялаулар болуы мүмкін; жүз мыңдаған жариялаулары бар программалар да сирек 
кездеспейді. Көбінесе сіз программа жазғанда, қолданылатын анықтамалардың 
көпшілігін жазбайсыз. Мысалы, cout ағымы мен sqrt() функциясының про-
граммаларын (жүзеге асыры луын) бұдан көп жыл бұрын басқа біреулер жазған 
болатын. Біз тек соларды пайдаланамыз. 

Басқа орындарда (“elsewhere”) анықталған нəрселерді басқарудың басты 
құралы C++ тілінде тақырыптар болып табылады.  Негізінде, тақырып (header) – 
файлда жазылған жарияланымдар жиыны (коллекциясы), сондықтан тақырыпты 
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көбінесе тақырыптық файл (header fi le) деп атайды. Осындай тақырыптар 
бастапқы файлдарға #include директивасы арқылы енгізіледі. Мысалы, сіз біз 
жасаған калькулятордың бастапқы кодын (6 жəне 7 тараулар) лексемдерді жари-
ялауды жеке файлға жазып жақсартқыңыз келуі мүмкін. Сонымен, Token жəне 
Token stream кластарын пайдалануға қажет жариялауларды сақтайтын  token.h 
тақырыптық файлын анықтап алуға болады:  

Token жəне Token_stream кластарын жариялаулар token.h тақырыптық фай-
лында орналасқан. Олардың анықтамалары token.cpp файлында орналасқан. 
С++ тілінде .h жұрнағы тақырыптық файлдарға, ал .cpp жұрнағы көбінесе 
бастапқы файлдарға қатысты болады. Нақты түрде алатын болсақ, С++ тілінде 
файл жұрнағы маңызды емес, бірақ кейбір компиляторлар мен программалар-
ды жасаудың бірік тірілген орталары файлдар жұрнақтары жайлы белгілі бір 
келісімдердің болғанын талап етеді.

Негізінде, #include "fi le.h" директивалары fi le.h файлынан #inclu de 
директивасы орналасқан нүктеге жариялауларды көшіріп алады. Мысалы, біз f.h 
тақырыптық файлын жаза аламыз: 

// f.h
int f(int);

бұдан кейін мұны f.cpp файлына қосып жазуымызға болады: 

// f.cpp
#include "f.h"
int g(int i)
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{
     return f(i);
}

f.cpp файлын компиляциядан өткізген кезде, компилятор тақырыптық файлды 
енгізіп, келесі мəтінді компиляциядан өткізеді: 

int f(int);
int g(int i)
{

return f(i);
}

Компилятор #include директивасын ең басында орындайтын болғандықтан, оны 
орындайтын компилятор бөлігі препроцессор (preprocessing) деп аталады (А17-
бөлімді қ.). 

Үйлесімділікті тексеруді жеңілдету үшін тақырыпты жариялаулар-
ды қолданатын бастапқы файлдарға жəне сол жариялауларға сəйкес келетін 
анықтамалар орналасқан файлдарға да енгізген жөн. Бұл компиляторға 
қателерді ең бастапқы кезеңдерде табуға мүмкіндік береді. Мысалы, Token_
stream::putback() функциясын жасаушы жан қате жіберді делік:

Token Token_stream::putback(Token t) 
{
    buffer.push_back(t); 
    return t;
}          

Бұл фрагмент дұрыс сияқты болып көрінеді. Қуанышымызға орай, компиля-
тор барлық қателерді тауып алады, өйткені ол Token_stream::putback() 
функциясының жариялануын көреді (#include директивасына байланысты). 
Бұл жариялауды соған сəйкес анықтамамен салыстыра отырып, компилятор 
putback()функциясы Token класы объектісін қайтармауы тиіс екенін анықтайды, 
ал buffer айнымалысы vector<Token> типінде емес, Token типінде екен, сол 
себепті біз push_back() функциясын пайдалана алмаймыз. Мұндай қателер 
біз оларды программаның қалған бөлігімен үйлестіру жағын ұмытып, кодты 
толықтырып, өзгертулер енгізу кезінде пайда болады.

Келесі қателерді қарастырайық:  

Token t = ts.gett();    // қате: gett мүшесі жоқ
// ...
ts.putback();      // қате: аргументі жоқ

Компилятор бірден қатені көрсетеді; оған token.h тақырыбы тексеруге керекті 
барлық ақпаратты береді. 
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std_lib_facilities.h тақырып файлында cout, vector жəне sqrt() сияқты 
стандартты кітапхана құралдарының жарияланымдары орналасқан жəне де стар-
дартты кітапхана бөлігі болып саналмайтын error() сияқты көптеген қосымша 
функциялардың жарияланымдары бар. 12.8-бөлімде біз стандартты кітапхананың 
тақырыптық файлдарын тікелей пайдалануды көрсетеміз.

Əдетте тақырыптар көптеген бастапқы файлдарға қосылады. Бұл тақырыпта 
тек жарияланымдар болуы тиіс дегенді көрсетеді, оларды кейіннен бірнеше басқа 
файлдарға көшіріп қоюға болады (мысалы, функциялар, кластар жəне сандық 
константалар жарияланымдары).

8.4 Көріну аймағы

Көріну аймағы  – бұл программаның мəтіндік бөлігі. Əрбір атау өз көріну айма-
ғында  жарияланады жəне ол жариялау нүктесінен бастап, осы аймақтың соңына 
дейін нақты (яғни көріну аймағында орналасалды) болып табылады. Мысал 
қарастырайық:

void f()
{
    g();   // қате: g() (əзірше) көріну аймағына жатпайды
}

void g()
{
    f();   // OK: f()функциясы көріну аймағына жатады
}

void h()
{

int x = y;  // қате: у айнымалысы көріну аймағына
            // (əзірше) жатпайды
int y = x;  // OK: х айнымалысы көріну аймағына жатады
g();        // OK: g()функциясы көріну аймағына жатады 

}

Көріну аймағына кіретін аттар оған кіретін басқа көріну аймақтарынан көрінеді. 
Мысалы, f()функциясын шақыру глобалды көріну аймағына кіретін ішкі  g() 
функ циясының  көріну аймағында жатады.  Глобалды көріну аймағы басқа ешбір 
аймаққа кірмейді. Атау оны пайдаланғанша жариялануы керек деген ереже 
бұрынғыша өз күшінде, сондықтан f() функциясы g() функциясын шақыра ал-
майды.  

Пайдаланылатын атауларды басқаруда қолдану үшін көріну аймағының 
бірнеше түрлері қарастырылған:
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• Глобалды көріну аймағы (global scope). Ешбір басқа көріну аймағына 
кірмейтін мəтін бөлігі.

• Атаулар кеңістігі (namespaсe scope). Глобалды көріну аймағына немесе 
басқа атаулар кеңістігіне кірістірілген  атаулы көріну аймағы (8.7-бөлім).

• Кластың атаулар кеңістігі (class scope). Класқа кіретін мəтін бөлігі 
(9.2-бөлім).

• Локалді көріну аймағы (local scope). Блок немесе функция ішіндегі жүйелі 
жақшаға {…} алынған мəтін бөлігі (9.2-бөлім).

• Нұсқаудың көріну аймағы (statement scope), мысалы, for циклі ішінде.

Көріну аймағының негізгі атқаратын қызметі – олар басқа жерлерде жарияланған 
атаулармен қиылыспас үшін атаулардың локалділігін сақтау. Мысал қарастырайық: 

void  f(int x) 
{

int z=x+7;     // заңсыз
}

int  g(int x)
{

int f = x+2;   // заңсыз
return 2*f;

}

Осыны графикалық түрде көрсетейік:

Мұнда f() функциясында жарияланған  х айнымалысы g() функциясында 
жа  рия  ланған х айнымалысынан басқаша болып табылады.  Олар түсініксіздік 
ту ғызбайды, өйткені f()функциясында жарияланған х айнымалысы осы f()
функ циясынан тыс қары жерде көрінбейді. Бір аймақта бір-біріне қайшы келетін 
жариялаулар коллизия (clash) туындатады. Осы сияқты f айнымалысы g() функ-
циясында жария лан ған жəне соның ішінде пайдаланылады жəне ол (əлбетте) f() 
функциясы емес.

Осыған логикалық тұрғыдан парапар, бірақ локалды көріну аймағын пайдала-
нудың нақты мысалын қарастырайық:
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int max(int a, int b) // max айнымалысы глобалды;
     // a, b айнымалылары локалды
{

return (a>=b) ? a : b;  
}

int abs(int a) // а айнымалысының max()функциясына еш қатысы жоқ
{

return (a<0) ? –a : a;
}

max() жəне abs() функциялары  стандартты кітапханаға жатады,  сондықтан 
олар-ды өзіміз жазуға тиісті емеспіз. ?: конструкциясы if арифметикалық 
нұсқауы (arithmetic if) немесе шартты өрнек (conditional expression) деп аталады.
(a>=b) ? a : b нұсқауының мəні егер a>=b болса a-ға тең, əйтпесе b-ға тең 
болады. Шартты өрнек төмендегідей ұзын код жазбай, оны қысқартуға мүмкіндік 
береді:

int max(int a,int b) // max айнымалысы глобалды;
    // a, b айнымалылары локалды

{
int m;           // m айнымалысы локалды
if (a>=b) 

m = a;
else
    m = b;
return m;  

}

Сонымен, глобалды көріну аймағынан басқа барлық көріну аймақтары атаулардың 
локалділігін қамтамасыз етеді. Атаудың локалділігі көбінесе пайдалы қасиет болып 
табылады, сондықтан бар күшті салып соған ұмтылу керек. Біз өз айнымалы лары-
мызды, функцияларымызды жəне тағы функциялар, кластар, атаулар кеңістігінде, 
т.б. ішінде басқа бірдеңелерді жариялағанымызда, олардың басқа біреулердің 
жариялаған атауларымен бірдей болғанын қаламаймыз. Нақты программаларда 
көптеген мың атаулы заттар болатынын есте сақтаңыз. Осындай программаларды 
бақылай алу үшін, атаулардың басым көпшілігі локалді болуы тиіс.

Нұсқаулар немесе блоктар (функциялар тұлғасын қоса алғанда) соңында ата-
улар көріну аймағынан шығып кетіп жататын көлемдірек бір техникалық мысал 
қарастырайық.

// мұнда r, i жəне v айнымалылары көрінбейді 
class My vector {

vector<int> v; // v айнымалысы кластың көріну аймағына 
                     // жатады

20–1084
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public:
int largest()
{

int r = 0;  // r айнымалысы локалді болып табылады
      // ең кіші теріс емес бүтін сан 
for (int i = 0; i<v.size(); ++i)
    r = max(r,abs(v[i])); // і айнымалысы циклдің 
                          // көріну аймағына кіреді
// мұнда і айнымалысы көрінбейді
return r;

}
// мұнда r айнымалысы көрінбейді

};
// мұнда v айнымалысы көрінбейді

int x; // глобалдык айнымалы – мүмкіндігінше қашуға тырысыңыз
int y;
int f(); 
{

int x;    // локалдык (жергілікті) айнымалы
x = 7;    // х локалдык (жергілікті) айнымалы
{

int x = y;    // х жергілікті айнымалысы глобалдык 
              // у айнымалысымен инициалданады 
++x;   // алдыңғы жолдағы х айнымалысы 

}
++x;  // х айнымалысы f() функциясының 1-жолынан
return x;

}    

Егер қолдан келсе, керексіз ішкі орналастырулар мен жасырулардан қашыңыз. 
Мынадай девизді есте сақтаңыз: «Қарапайым бол!»  

Атаудың көріну аймағы кең болған сайын, оның аты ұзынырақ жəне айқынырақ 
болғаны жөн: х, у жəне f деген сияқты глобалдық айнымалылардан жаман ат жоқ 
шығар. Глобалды айнымалылардан пайдаланудан қашудың негізгі себебі – қандай 
функциялар олардың мəнін өзгерте алатынын түсіну өте қиын болады. Үлкен про-
граммаларда глобалдык айнымалыны қандай функциялар өзгерте алатынын ұғу 
мүмкін емес. Өзіңіз байқап көріңізші: сіз программаны дұрыстап жөндеуге ты-
рысып жатырсыз, ал сонда күтпеген жерде глобалды айнымалы күтілмеген мəн 
қабылдайды.  Неге? Қай функцияда? Қалай  білуге болады? Бұл айнымалыға 
дұрыс мəн бермеген функция сіз ешқашанда көрмеген бастапқы файлда болуы 
мүмкін! Жақсы программада тек бірнеше (мысалы, біреу немесе екеу) ғана гло-
балды айнымалы болуы мүмкін. Мысалы, 6 жəне 7 тарауда сипатталған калькуля-
тор программасының екі ғана глобалдык айнымалы: лексемдер ағымы – ts жəне 
символдар кестесі – names  бар.
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С++ тіліндегі көптеген конструкциялар ішкі көріну аймақтарын  құратынына 
назар аударыңыз.    

• Класс ішіндегі функциялар: функция-мүшелері (9.4.2-бөлім).

class c {
public:

void f();
void g()  // класта функция–мүше анықталуы мүмкін 
{
    // ...
} 
// ...

};

void C::f()  // функция–мүшені кластан тыс анықтау
{ 

// ...
}

Бұл ең жиі кездесетін (типтік) əрі пайдалы нұсқа.

• Кластар басқа кластар ішінде: мүше- кластар (немесе ішкі кластар).

class C {
public:

struct M {
  // ...

};
   // ...
};

Бұл тек қана күрделі кластарда болуы мүмкін, класс негізінде шағын əрі 
қарапайым болуы тиіс екенін ескеріңіз.

• Функция ішіндегі кластар: локалді кластар.

void  f()
{

class L {
// ...

};
// ...

 }

Мұндай конструкцияны пайдаланбауға тырысыңыз; егер сізге локалді 
(жергілікті) класс керек болса, онда сіздің функцияңыздың өте көлемді 
болғанының белгісі.
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• Басқа функциялар ішіндегі функциялар: локалді (жергілікті) функциялар 
(немесе ішкі функциялар).

voіd f()
{

voіd g()    // заңсыз
{
    // ...
}
// ...

}

С++ тілінде мұндайға рұқсат етілмейді; бұлай істемеңіз. Компилятор қате 
береді.

• Функциялардағы жəне басқа блоктардағы блоктар: ішкі блоктар.

voіd f(int x, int y)
{

if (x>y) {
// ...

}
else { 
    // ...
    {
     // ...
 }
 // ...
}

}

Ішкі блоктарды пайдаланбау мүмкін емес, бірақ олар программаның 
жоғары күрделі лігін көрсетеді жəне олар қателерден кенде емес.

С++ тілінде тек қана көріну аймақтарын шектеу үшін пайдаланылатын тағы бір 
құрал – namespace бар (8.7-бөлім).

Ішкі элементтерді көрсететін жүйелік жақшаларды туралауды қадағалаңыз. 
Егер туралау болмаса, кодты оқу мүмкін болмас еді. Мысал қарастырайық:   

  
// қауіпті келеңсіз код
struct X {
void f(int x) {
struct y {
int f() { return 1; } int m; };
int m;
m=x; Y m2;
return f(m2.f(); }



289

int m; void g(int m) {
if (m) f(m+2); else {
g(m+2); }}
X() {} void m3 {
}

void main() {
X a; a.f(2);}
};

Оқуға ыңғайсыз код көбінесе қателерді жасырып тұрады. Егер сіз программа лар-
ды құрудың біріктірілген ортасын пайдалансаңыз, олар жүйелі жақшаларды авто-
матты түрде туралап орналастырады (өзінің орнату параметрлеріне сəйкес). Одан 
басқа, «икемді форматтау программалары» бар, олар файлдағы бастапқы кодты 
қайта форматтап (көбінесе қолданушының таңдауына қарай) шығады. Дегенмен, 
оқуға ыңғайлы код жасаудағы соңғы жауапкершілік авторға жүкте леді. 

8.5  Функцияны шақыру жəне мəн қайтару

Функциялар бізге əрекеттер мен есептеулерді өрнектеуге мүмкіндік береді. Егер 
біз ат қойып біріктіруге болатын əрекеттер орындағымыз келсе, функция жаза-
мыз. С++ тілінде операторлар (+ жəне * сияқты) бар, олардың көмегімен өрнекке 
кіретін опе ранд тарды пайдаланып жаңа мəндерді есептеп шығаруға болады, тағы 
есептеулер реттілігін басқаруға болатын нұсқаулар (for жəне if сияқты) да бар. 
Осындай қарапайым заттардан код ұйымдастыруға арналған функциялар бар.

Функциялар өз жұмыстарын атқаруы үшін аргументтерді қабылдап алады 
да, көбінесе мəн қайтарады. Бұл бөлімде біз аргументтерді беру механизмдерін 
қарастырамыз.

8.5.1 Аргументтерді жариялау жəне қайтарылатын             
мəннің типі

С++ тілінде функциялар есептеулер мен əрекеттерді бейнелеп, оларға атау беру 
үшін қолданылады. Функцияны жариялау қайтарылатын мəннің типінен, одан 
кейін орнала сатын функция атынан жəне формалды аргументтер тізімінен тұрады.  
Мысал қарастырайық: 

double fct(int a,double d);   // fct функциясын жариялау (тұлғасыз)
double fct(int a,double d) // fct  функциясын жариялау
          {return a*d;}        

Анықтама функция тұлғасынан (оны шақырғанда орындалатын нұсқаулардан) 
тұрады, ал анықтама болып саналмайтын жариялау жай ғана нүктелі үтірмен 
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аяқта лады. Формалды аргументтерді көбінесе параметрлер деп атайды. Егер 
функция аргументсіз болсын десеңіз, параметрлерді көрсетпеңіз. Мысалы: 

int  current_power(); // current_power функциясы аргументсіз 

Функция ешқандай мəн қайтармасын десеңіз, қайтарылатын мəн типінің орнына 
void сөзін жазыңыз. Мысалы:

void increase_power(int level); // функция increase_power
                                // ешқандай мəн қайтармайды

Мұндағы void түйінді сөзі ештеңе қайтармайды дегенді білдіреді.
Параметрлерге ат қоюға да, қоймауға да болады. Бастысы,  анықтама мен  жа-

риялаулар бір-бірімен үйлесімді болуы керек. Мысал қарастырайық.

// vs векторынан s тіркесін іздеу
// vs[hint] іздеуді бастауға лайық орын болуы мүмкін
// табылған символ индексін қайтарады; -1 "табылмады" белгісі
int my_fi nd(vector<string> vs,string s,int hint); // атаулы
                                            // аргументтер

int my_fi nd(vector<string>,string,int); // атаусыз аргументтер

Жариялауларда формалды аргументтердің атын көрсету міндетті емес, олар 
жақсы комментарилер жазуға пайдалы болып саналады. Компилятор тұрғысынан 
қарағанда, my_fi nd() функциясының екінші жариялануы біріншісі сияқты дұрыс 
болып табы лады, онда функцияны шақыруға керекті барлық мəлімет қамтылған. 

Көбінесе жариялаудағы барлық аргументтердің аттары болады. Мысал 
қарастырайық:

int my_fi nd(vector<string> vs,string s,int hint) 
// vs векторынан s тіркесін hint позициясынан бастап іздеу
{  

if(hint<0 || vs.size()<=hint) hint = 0;
for(int i=hint; i<vs.size(); ++i) // hint позициясынан 
                                  // бастап іздеу
    if (vs(i) ==s) return i;
if (0<hint) {   // егер s тіркесі hint позициясына 
                // дейін табылмаса 
    for(int i=0; i<hint; ++i)
        if (vs(i) == s) return i;
}
return -1;

} 
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Hint айнымалысы кодты аздап күрделендіреді, бірақ ол қолданушыға шама-
мен вектордағы тіркестің қай жерде екені белгілі деген болжаммен енгізілген. 
Дегенмен, біз my_fi nd() функциясын қолдандық деп есептейік, бірақ со-
дан кейін қолданушы ның hint айнымалысын сирек қолданатыны жəне оның 
тек программаның жұмыс өнімді лігін төмендететіні белгілі болды. Осылай 
болғандықтан, бұл hint айнымалысы енді керек емес, бірақ біздің фрагмент-
тен тысқары жерде my_fi nd() функциясын hint аргументі арқылы шақыру көп 
кездеседі. Кодты қайта жазғымыз келмейді (немесе жаза алмаймыз), сондықтан 
my_fi nd() функциясының жариялауын өзгертпейміз.Оның орнына біз жай ғана 
соңғы аргументті қолданбаймыз. Сол себепті оған ат та қой маймыз.  

int my_fi nd(vector<string> vs,string b,int) // 3-ші аргумент
{               // қолданылмайды                                                                         

for(int i = 0; i<vs.size(); ++i)
    if (vs[i] == s) return i;
return -1;

}

Функцияларды жариялаудың толық грамматикасы Страуструптың С++ програм-
малау тілі кітабында жəне C++  ISO стандартында берілген.

8.5.2 Мəн қайтару
Функция есептелген мəнді return нұсқауы арқылы кері қайтарады.

T f() // f() функциясы Т класы обьектісін қайтарады
{

V v;
// …
return v;

} 

T x = f();

Мұнда қайтарылатын мəн – бұл T типті айнымалыны V типті мəнмен инициал-
даған кезде алынатын мəн. 

V v;
// …
T t(v);   // t айнымалысын v мəнімен инициалдаймыз

Сонымен, қайтарылатын мəн – бұл инициалдау формасы. Мəн қайтаруды жария-
лаған фун к ция мəн қайтаруы тиіс. Мысалы, келесі фрагментте қате туындайды:
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double my_abs(int x)   // ескерту: бұл кодта қате бар 
{

if (x<0)
    return -x;
else if (x>0)
    return x; 

} // қате: егер х нөлге тең болса, функция ештеңе қайтармайды

Негізінде, компьютер сіздің х=0 нұсқасы жайлы ұмытқаныңызды байқамай да 
қалуы мүмкін. Тек кейбір компиляторлар ғана мұны байқайды. Дегенмен, егер 
функция күрделі болса, компилятор функция мəн қайтара ма, қайтармай ма оны 
анықтай алмауы мүмкін. Бұдан функцияда return нұсқауы бар ма немесе про-
граммадан шығу үшін error() функциясын шақыру қарастырылған ба, жоқ па  
–  осының бəрін программалаушының өзі қадағалауы тиіс екендігі шығады.

Тарихи себептерге байланысты main() функциясы ережелерден тыс ерек-
ше қарастырылған. Оның ең соңғы нүктесінде  main() функциясынан шығу 
программа ның дұрыс аяқталғандығының белгісі ретінде return 0 нұсқауын 
қойғанмен парапар болып табылады.  

Ешқандай мəн қайтармайтын функцияда return нұсқауын қайтарылатын ай-
нымалыны көрсетпей, одан шығу үшін пайдалануға болады. Мысал қарастырайық. 

void print_until_s(const vector<string> v, const quit)
{

for(int i = 0; i<v.size(); ++i) {
    if (v[i] == quit) return;
    cout << v[i] << '\n';
}

}

Осыдан көргеніміз сияқты, алдында void түйінді сөзі тұрған функцияның соңғы 
нүктесіне жетуге болады екен. Бұл return; нұсқауын қойғанмен бірдей. 

8.5.3 Параметрлерді мəні бойынша беру
Функцияға аргумент берудің ең  қарапайым тəсілі – аргумент мəнінің көшірмесін 
функцияға жіберу. f() функциясының аргументі локалді (жергілікті) айнымалы 
болып табылады, сондықтан ол функцияны əрбір шақырған сайын инициалданып 
отырады. Мысал қарастырайық: 

// мəні бойынша беру (функция жіберілген мəннің көшірмесін алады)
int f(int x)
{

x = x+1;   // х локалді айнымалысына жаңа мəн меншіктеу 
return x; 

}
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int main()
{   int xx = 0;

сout << f(xx) << endl;  // 1 шығарылады
сout << xx << endl;     // 0 шығарылады; f()функциясы 
                        // хх-ті өзгертпейді
int yy = 7;
cout << f(yy) <<;       // 8 шығарылады 
cout << yy << endl;     // 7 шығарылады; f()функциясы 
                        // yy-ті өзгертпейді 

}

Функцияға көшірме жіберілетіндіктен, х=х+1 нұсқауы f() функциясындағы хх 
жəне уу айнымалыларының мəндерін екі шақыруда да өзгертпейді. Аргументті 
мəні бойынша беруді келесідей түрде суреттеуге болады: 

Мəні бойынша беру қарапайым механизм болып табылады, ал оның құны мəнді 
көшіру құнымен анықталады.

8.5.4 Параметрлерді константалық сілтеме бойынша беру
Егер шағын мəндер берілетін болса, мысалы, int, double немесе Token типіндегі 
айнымалылар, онда аргументті мəні бойынша беру қарапайым, түсінікті жəне 
тиімді болады (6.3.2-бөлімді қ.). 

Ал егер жіберейін деп отырған мəніміз көлемді (бірнеше миллион бит алса) 
болса, сандардың үлкен кестесі (мысалы, бірнеше мыңдаған бүтін сан) немесе 
ұзын сөз тіркесі (мысалы, жүздеген символ) болса,  не істейміз?  Онда көшіру өте 
шығынды механизм болып табылады. Орындалатын операциялардың құны жай-
лы ойламасақ та болады, бірақ қажетсіз жұмысты да орындау керек емес, өйткені 
бұл біз жасағымыз келіп отырған идеялардың дұрыс іске аспағанын көрсетеді. 
Мысалы, экранға жылжымалы нүктелі векторды шығаратын  келесі функцияны 
жазуға болады:

void print (vector<double> v) // мəні бойынша беруге бола ма?
{

cout << "{";
for (int i = 0; i<v.size(); ++i) {
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cout << v[i];
if (i!= v.size()-1) cout << ", ";

}
cout << " }\n";

}

print() функциясын кез келген мөлшердегі векторға қолдануымызға болады. 
Мысал қарастырайық:

void f(int x)
{

vector<double> vd1(10);   // шағын вектор
vector<double> vd2(1000000);  // үлкен вектор
vector<double> vd3(x);   // белгісіз мөлшердегі вектор
//… vd1,vd2,vd3 with векторларын мəндерімен толтырамыз …
print (vd1);
print (vd2);
print (vd3);

}

Бұл код жұмыс жасайды, бірақ print функциясын бірінші рет көшірген кезде 
double типіндегі ондаған сандар (мүмкін, 80 байт), екіншісінде – double типіндегі 
миллиондаған сандар (мүмкін, 8 мегабайт), ал үшіншісінде – көшірілетін сан-
дар көлемі белгісіз болады. «Жалпы, неге бірдеңені көшіру керек?» деген сұрақ 
туындайды. Біз векторды көшіргіміз емес, баспаға шығарғымыз келеді. Бізге, 
əрине, айнымалыларды функцияларға көшірмей беретін тəсіл қажет. Мысалы, сіз 
кітапханадағы бар кітаптардың тізімін жасауға тапсырма алсаңыз, сізге бар кітап 
көшірмелерін үйге алып келудің қажеті жоқ – кітапхана адресін алып, сонда ба-
рып, сол жерде бар кітаптарды көріп шығу жеткілікті емес пе. Сонымен, сізге 
print() функциясына вектор көшірмелерін емес, вектордың «адре сін» беретін 
тəсіл керек. Вектордың «адресі» сілтеме (reference) деп аталады  да, келесі түрде 
қолданылады:

void print(const vector<double>& v) // константалық сілтеме 
                                    // арқылы беру
{

cout << "{";
for (int i = 0; i<v.size(); ++i) {

cout << v[i];
if (i!= v.size()-1) cout << ", ";

}
cout << " }\n";

}



295

& символы сілтемені білдіреді, ал const түйінді сөзі print() функция сындағы 
аргументтің кездейсоқ түрде өзгеріп кетуін болдырмайды. Қалғандарында, аргу-
ментті жариялаудан басқа, ешнəрсе өзгермейді. Бірақ енді барлық операциялар 
көшір мемен емес, сілтеме арқылы алынған аргументтің өзімен орындалады. 
Мұндай аргументтер сілтемелер деп аталады, өйткені олар функциядан тысқары 
анықталған объектілерге сілтеме жасайды. print() функциясын шақыру дəл 
бұрынғыдай болып өзгеріссіз қалады. 

void f(int x)
{

vector<double> vd1(10);   // шағын вектор
vector<double> vd2(1000000);  // үлкен вектор
vector<double> vd3(x);   // белгісіз мөлшердегі вектор
//… vd1,vd2,vd3 with векторларын мəндерімен толтырамыз …
print (vd1);
print (vd2);
print (vd3);

}

Бұл механизмді графикалық түрде көрсетуге болады:

Константалық сілтеменің пайдалы қасиеті бар: ол өзі сілтеме жасап тұрған объек-
тіні кездейсоқ түрде өзгертуге мүмкіндік бермейді. Мысалы, егер біз келеңсіз қате 
жіберіп, вектор элементіне print() функциясынан тысқары алынған бір мəнді 
меншіктеуге тырыссақ, компилятор бірден ол туралы хабарлама береді. 

void print(const vector<double>& v) // константалық сілтеме 
                                    // арқылы беру
{

// … 
v[i] = 7;   // қате: v константа (өзгермелі емес)
// … 

}
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Константалық сілтеме арқылы аргументтерді беру – өте пайдалы жəне кең 
таралған механиэм. Тіркестер векторынан тіркес іздеу ісін атқаратын my_fi nd() 
функциясына қайтып оралайық (8.5.1-бөлімді қ.). Аргументті мəн бойынша беру 
бұл жерде аса тиімді болмайды.   

int my_fi nd(vector<string> vs, string s) // мəн бойынша беру; 
                                        // көшірме 

Егер вектор мыңдаған жолдардан тұратын болса, онда іздеу ісі жылдам 
компьютердің өзінде бірсыпыра уақыт алар еді. Сонымен, біз оның аргументтерін 
константалық сілтеме бойынша бере отырып, my_fi nd() функциясын жақсарта 
аламыз.

//сілтеме бойынша беру: көшірмесіз, тек оқу үшін қатынасу
int my_fi nd(const vector<string>& vs, const string& s); 

8.5.5 Параметрлерді  сілтеме бойынша беру
Ал егер біз функция өз аргументтерін өзгертуін қаласақ не істейміз? Кейде бұл өте 
керек болады. Мысалы, біз вектор элементтеріне бастапқы мəндерді меншіктеуге 
тиіс  init() функциясын жаза аламыз.    

void init(vector<double>& v)  // сілтеме арқылы беру
{

for (int i = 0; i<v.size(); ++i) v[i] = i;
}

void g(int x)
{

vector<double> vd1(10);   // шағын вектор
vector<double> vd2(1000000);  // үлкен вектор
vector<double> vd3(x);    // белгісіз мөлшердегі вектор

init(vd1);
init(vd2);
init(vd3);

}

Сонымен, біз init()функциясы оның аргументі болып келген векторды өзгертуін 
қалаймыз. Басқаша айтқанда, біз оны көшіргіміз келмейді (яғни мəні бойынша 
беру емес), константалық сілтеме арқылы жарияламаймыз (яғни константалық 
сілтеме бойынша беру емес), тек жай ғана векторға қарапайым сілтеме береміз.

Сілтемелерді толығырақ қарастырайық. Сілтеме – бұл қолданушыға объектінің 
жаңа атын жариялауға мүмкіндік беретін конструкция (құрылым). Мысалы,  
int& - бұл int  типіндегі айнымалыға сілтеме. Бұл бізге келесідей код жазуға 
мүмкіндік береді:
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int i = 7;

int& r = i;  // r – i айнымалысына сілтеме   
r = 9;     // i айнымалысы 9–ға тең болады
i = 10;
сout << r << ' ' << '\n';     // 10 10 шығару

Басқаша айтқанда, r айнымалысымен жасалатын кез келген операция, негізінде, 
і айнымалысымен орындалатын операция болып табылады. Сілтемелер өрнектер 
көлемін кішірейтуге мүмкінік береді.  Келесі мысалды қарастырайық. 

vector<vector<double> > v;    // double типіндегі 
                              // сандар векторының векторы

Бізге белгілі бір v[f(x)][g(y)] элементіне бірнеше рет сілтеме жасау керек 
болсын делік. Əрине, v[f(x)][g(y)] өрнегі өте көлемді болып көрінеді, оны 
бірнеше рет көшіріп жазу да ыңғайлы емес. Егер ол қарапайым бір мəн болса, 
онда біз келесі кодты жаза аламыз:

double val = v[f(x)][g(y)];   // val - v[f(x)][g(y)]
                              // элементінің мəні 

Мұндай жағдайда val айнымалысын қайтадан пайдалануға болар еді. Ал егер 
бізге v[f(x)][g(y)]элементін оқып, оған мəн меншіктеу керек болса ше? 
Мұндайда сілтеме керек болып қалуы мүмкін. 

double& var = v[f(x)][g(y)];  // var - v[f(x)][g(y)]элементіне 
                              // сілтеме 

Енді var сілтемесі арқылы оқуға да, v[f(x)][g(y)] элементін өзгертуге де 
мүмкіндік аламыз. Мысал қарастырайық. 

var = var/2+sqrt(var);

Бұл сілтемелердің өзекті қасиеті – ол объектінің «аббревиатурасы» бола алады 
жəне ыңғайлы аргумент ретінде де пайдаланыла алады. Мысал қарастырайық:

// сілтеме арқылы беру
int f(int& x)
{

x = x+1;
return x;

}
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int main ()
{

int xx = 0;
сout << f(xx) << endl;    // шығару: 1
сout << xx << endl;       // шығару: 1; f()функциясы 
                          // хх мəнін өзгертеді

int yy = 7;
сout << f(yy) << endl;    // шығару: 8
сout << yy << endl;       // шығару: 8; f()функциясы 
                          // yy мəнін өзгертеді

}

Cілтеме бойынша аргументтерді беруді келесідей түрде көрсетуге болады: 

Бұл мысалды 8.5.3-бөлімдегі осыған сəйкес мысалмен салыстырыңыз. 
Аргументтерді сілтеме бойынша беру – өте қуатты механизм: функциялар 

сілтеме бойынша берілетін кез келген объектімен тікелей əрекет жасай алады. 
Мысалы, көптеген сұрыптау алгоритмдерінде екі мəнді бір-бірімен алмастыру – 
өте маңызды операция. Сілтемелерді пайдаланып, double типіндегі екі мəнді бір-
бірімен алмастыру функциясын жаза аламыз:   

void swap(double d1,double d2)
{

double temp = d1; // d1 мəнін temp айнымалысына көшіреміз 
d1 = d2;       // d2 мəнін d2 айнымалысына көшіреміз              
d2 = temp;     // d1 ескі мəнін d2 айнымалысына көшіреміз

}

int main()
{

double x = 1;
double y = 2;
сout << "x ==" << x << "y ==" << y << '\n'; // шығару: x == 1 y == 2
swap(x,y);
сout << "x ==" << x << "y==" << y << '\n'; // шығару: x ==2 y == 1

}
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Стандартты кітапханада кез келген тип үшін swap()функциясы қарастырылған,  
оны көшіріп алуға болады, сондықтан оны кез келген типке қолдануға болады. 

8.5.6 Параметрлерді мəні бойынша жəне сілтеме бойынша   
беру механизмдерін салыстыру

Параметрлерді мəні бойынша, сілтеме жəне константалық сілтеме  бойынша беру 
тəсілдері не үшін керек? Алдымен формальді бір мысал қарастырайық

void f(int  a, ints x, const int& cr)
{

++a    // жергілікті а айнымалысын өзгертеміз
++r;   // r сілтемесімен байланысқан объектіні өзгертеміз
++сr;  // қате: сr – константалық сілтеме

}

Егер жіберіліп отырған объектінің мəнін өзгерткіңіз келсе, онда константалық 
емес сілтемені қолдануыңыз керек: мəні бойынша беру көшірме жасайды, ал 
константалық сілтеме арқылы беру ол жіберілген объектіні өзгертуді орындатпай-
ды.  Сонымен, келесі кодты жазуға болады:

void  g(int  a, int& r, const int& cr)
{

++a;    // жергілікті а айнымалысын өзгертеміз
++r;    // r сілтемесімен байланысқан объектіні өзгертеміз
int x = cr;     // сr сілтемесімен байланысқан объектіні         
                             // өзгертеміз

}

int mаin()
{

int x = 0;
int y = 0;
int z = 0;

g(x,y,z);    // x==0; y==1; z==0
g(1,2,3);    // қате: r сілтемелі объектісі 
             // айнымалы болуы тиіс
g(1,y,3);    // ОК: cr сілтемесі константа болғандықтан, 
             // литерал жіберуге болады

}

Сонымен, егер  сілтеме арқылы берілген объектінің мəнін өзгерткіңіз келсе, 
объектіні жіберуіңіз керек. Формалды тұрғыдан қарағанда, бүтін санды 2 литера-
лы – бұл мəн сақтайтын объект емес, мəннің өзі (дəлірек айтар болсақ, r-мəн, яғни 
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меншіктеу операторының оң жағындағы мəн). f() функциясының r аргументі 
үшін  l-мəн керек (яғни меншіктеу операторының сол жағындағы мəн). 

Константалық сілтемеге 1-мəн керек емес екеніне назар аударыңыз. Оны-
мен түр лендіру амалын инициалдаудағы сияқты немесе мəн бойынша аргумент 
беру ке зіндегі сияқты орындауға болады. g(1,y,3) өрнегін соңғы рет шақыруда  
компи лятор g() функциясының cr аргументі үшін   int типті айнымалыны 
сақтап қояды. 

g(1,y,3); // int _compiler_generated = 3  дегенді білдіреді;
          // g(1,y,_comiler_generated)

Мұндай компилятор құрған объект уақытша объект (temporary object немесе 
temporary) деп аталады.

Оның орындалу ережесі төмендегідей болады.

1.  Өте шағын объектілерді жіберу үшін аргументтерді мəн бойынша жіберу 
керек.

2. Өзгертуге болмайтын, үлкен объектілерді жіберу үшін аргументті кон-
станталы сілтеме бойынша жіберу қажет.

3. Сілтеме бойынша жіберіліп отырған, өзгертілген объектіні емес, нəтижені 
қайтару керек.

4. Сілтеме бойынша жіберуді тек қажетті жағдайда ғана қолданған жөн.

Осы ережелер өте тиімді, қателерге тұрақты жəне тиімді код құруға мүмкіндік 
береді. Өте шағын объектілер болып int типіндегі бір немесе екі айнымалы не-
месе double типіндегі бір немесе екі айнымалы немесе солармен мөлшерлес ай-
нымалылар саналады. Егер сіз жай сілтемемен беріліп жатқан аргументті көр ген 
болсаңыз, онда оны толықтырып отыратын функцияның бар екеніне  күмəн дан-
бауыңыз керек. 

Үшінші ереже айнымалының сан мəнін өзгертіп отыратын функцияның қажет 
болатын жағдайын көрсетеді. Мысал қарастырайық:

int incr1 (int a) { return a+1; }  // нəтиже ретінде жаңа мəнді 
                              //  қайтарады 

void incr2 (int& a) { ++a; }        //  сілтеме бойынша берілетін 
                                                                //   объектіні толықтырады
int x = 7;   
x = incr1(x);            //  өте түсінікті
incr2(x);            //  өте түсініксіз

Сонымен, біз аргументтерді сілтеме бойынша жіберуді не үшін қолдана мыз? Бұл 
бірақ кейде келесі жағдайларда маңызды болып саналады:

• Контейнерлермен əрекеттер жасау үшін (мысалы, векторлармен)

• Бірден бірнеше объектілерді өзгертетін функция үшін (С++ тілінде функ-
ция  return операторы арқылы тек бір ғана мəнді қайтара алады).
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Мысал қарастырайық:

void larger(vector<int>& v1, vector<int>& v2)   
// v1 векторының əрбір элементі соларға сəйкес  
// v1 немесе v2 векторларының элементтерінен артық болады; 
// сол сияқты v2 векторының əрбір элементі соларға сəйкес  
// v1 немесе v2 векторларының элементтерінен кіші болады;

{ 
if (v1.size() != v2.size() 
error("larger(): different sizes");
for (int i=0; i<v1.size(); ++i)
    if (v1[i]<v2[i])
        swap(v1[i],v2[i]); 

} 
          
void f()
{

vector<int> vx;
vector<int> vy;    // кіріс ағымынан  vx  жəне  vy-ті оқимыз
larger(vx,vy);
// . . .

}

Аргументтерді сілтеме бойынша жіберу – larger() функциясы үшін жалғыз 
дұрыс шешім болып табылады.  

  Əдетте бірнеше объектіні бір мезетте толықтыратын функцияны қолдан-
баған жөн. Теориялық тұрғыдан алғанда, бірнеше балама шешімдер бар, мыса-
лы, бірнеше мəнді сақтайтын класс объектісін қайтару. Дегенмен, бізге бұрын-
нан жеткен көптеген программалар бар, оларда функция бір немесе бірнеше 
аргументтерді толықтырады, мұндай фактіні есепке алып отыру керек. Мысал-
ға, елу жыл көлемінде математикалық есептеулерде пайдаланылып келе жатқан 
негізгі тіл – Fortran тілінде барлық аргументтер сілтеме бойынша беріледі. 
Көптеген есептеуші-программалаушылар Fortran тілінде жазылған жобаларды 
көшіріп алады жəне сол тілде жазылған функцияларды шақырып пайдаланады.

   Мұндай программалар көбінесе аргументті сілтемемен жіберуді немесе 
константалық сілтеме арқылы беруді қолданады. Егер сілтеме бойынша жіберу 
тек көшіруден қашып қолданылған болса, онда константалық сілтемені пайда-
ланған жөн. Сəйкесінше, егер біз қарапайым сілтеме бойынша беріліп жатқан 
аргументті көрсек, онда ол осы аргументті өзгертетін функция бар екендігін 
көрсетеді. Басқаша айтқанда, константалық емес, жай сілтеме бойынша беріліп 
жатқан аргументті көретін болсақ, онда бұл функция осы аргументті модифика-
циялай алатын ғана емес, міндетті түрде модификация лауды жүргізуге де тиіс де-
ген шешімге келуіміз керек. Сонымен, біз бұл функция өзіне арналған жұ мыс ты 
орындап жатқанын тиянақты түрде тексеруге міндеттіміз.

21–1084
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 8.5.7  Аргументтерді тексеру жəне типтерді түрлендіру 

Аргументті беру функцияның формалды аргументін нақты (фактілік) аргумент-
пен иннициалдау болып табылады. Мысал қарастырайық:

void f(T x);
f(y);
T x=y;    // х айнымалысын y айнымалысымен инициалдау

Егер  T x=y болып инициалдануы жүзеге асса жəне х атты екі айнымалы да бір 
мəнді қабылдай алатын болса, онда f(y) функциясын шақыру дұрыс орын дал ған 
болып саналады. Мысал қарастырайық:

void f(double);
void g(int y)
{
    f(y);
  double x(y);
}                 

x айнымалысын y айнымалысының мəнімен инициалдау үшін int типіндегі 
айны малыны double типіндегі айнымалыға түрлендіру керек екендігіне назар 
аударыңыз. f() функциясын шақырғанда да осы əрекет қайталанады. х айны-
ма лысында сақталып отырған мəнмен f() функциясы арқылы алынған double 
типіндегі мəн бірдей болады. 

Бұл түрлендірулер көбінесе пайдалы болғанмен, кейде қиындық та туғы зып 
жата ды (3.9.2-бөлімді қ.). Сондықтан түрлендіру əрекеттерімен айналысу бары-
сында мұқият болған жөн. int типіндегі айнымалыны  күтіп отырған функ цияға 

аргумент ретінде double типіндегі айнымалыны беру өте сирек жүзеге асады:

void ff(int);
void gg(double x)
{

ff(x);     //  мұның мағынасы бар екенін түсінуге бола ма?
}

Егер сіз шын мəнінде double айнымалысын int айнымалысына дейін 
қысқартқыныз келсе, онда келесідей түрде тікелей орындаңыз:

void ggg(double x)
{

int x1 = x;  // x-ті қысқарту
int x2 = int(x);
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ff(x1);
ff(x2);

ff(x);         // x-ті қысқарту
ff(int(x));  

}

Осындай тəсілмен, келесі программалаушы бұл кодты қарап отырып, сіздің осы 
проблема жайлы нақты түрде ойланғаныңызды көре алады.

8.5.8 Функцияны шақыруды іске асыру 
Негізінде, компилятор фун кцияны шақыруды қалай орындайды? 6- жəне 7-та-
рау ларда сипатталған expression(), term() жəне primary() функция лары 
осы тұжырымдаманы суреттеуге, бір ғана жағдайсыз əрекетті есепке алмасақ, өте 
жақсы сəйкес келеді: олар ешқандай аргументтерді қабылдамайды, сондықтан 
солардың мысалға ала отырып, параметрлерді жіберу механизмін көрсету мүмкін 
емес. Бірақтан тоқтай тұрыңыз! Олар белгілі бір кіріс ақпаратты қабылдауы ке-
рек; егер ол бұлай болмаса, онда олар ешқандай пайдалы іс атқара алмас еді. 
Олар кіріс ақпаратты алу үшін, Token_stream класындағы ts объек тісін пай-
даланып,  айқындалмаған аргументті қабылдайды; ts глобалды айны ма лы бо-
лып табылады. Бұл программа жұмысының айқындылығын азай тады. Біз, оларға 
Token_stream& типіндегі аргументті қабылдайтын ете отырып, бұл функциялар-
ды жақсарта аламыз. Осының арқасында бізге бір де бір функцияны шақыруды 
қайталап түзету қажет емес. 

Біріншіден, expression() функциясы бірден сəйкес келеді; оның бір 
аргументі (ts) жəне екі локалді айнымалысы  (left and t) бар:

double expression(Token_stream& ts)
{

double left = term(ts);
Token t = ts.get();
//...

}

Екіншіден, term() функциясы expression() функциясына қатты ұқсайды, 
айыр ма шы лығы тек қосымша локалді айнымалысы (d) бар. Ол бөлу нəтижесін 
(case '/' бөлімі) сақтау үшін пайдаланылады.

double term (Token_stream& ts)
{

double left = primary(ts);
Token t = ts.get();
// ...
    case '/':
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    {   double d = primary(ts);
        // ...
}
// . . .

}

Үшіншіден,  primary() функциясы, оның left локалді айнымалысы жоқ 
болғаны болмаса,  term() функциясына өте қатты ұқсайды.

double primary(Token_stream& ts)
{

Token t = ts.get();
switch (t.kind) {
case '(':
    {   double d = expression (ts);
        // ...
    }
    // ... 
}

}

Енді бұл функцияларда жасырын глобалды айнымалы жоқ жəне олар сурет теу ге 
өте жақсы сəйкес келеді: оларды аргументі мен локалді айнымалылары бар жəне 
олар бірін-бірі шақырады. Мүмкін, сіз есіңізге түсіріп, бұл функция аяқталған 
түрде қандай болатынын тағы бір рет көргіңіз келуі ықтимал, бірақ функци-
яны шақыру механизміне байланысты олардың барлық қасиеттері жоғарыда 
келтірілген. 

Функцияны шақырғанда, программалау тілінің ережесі локалді айныма лылар 
мен оның параметрлерінің барлық көшірмелері бар мəліметтер құрылы мын жа-
сайды. Мысалы, expression() функциясын бірінші рет шақырған да, ком пи-
лятор төмендегі суретте көрсетілген бейнеге ұқсаған құрылым ды жасай ды.

Тиянақтылықтар жүзеге асыруға тəуелді болады, бірақ, негізінде, оған функ-
ция басқаруды жəне қандайда бір мəнді шақыру нүктесіне қайтаруы керек деген 
ақпарат қатысты болады. Мұндай мəліметтер құрылымын функцияны екпінді 
(активті) ету жазбасы (function activation record) немесе жай ғана екпінділеу 
жазбасы деп атайды. Əрбір функцияның өзіндік жеке екпінділеу жазбасы бо-
лады. Мұны жүзеге асыру тұрғысынан қарасақ, параметр тек локалді айнымалы 
ғана болып табылады дегенге назар аударыңыз.
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Енді expression() функциясы term() функциясын шақырады, сондықтан 
term() функциясын шақыру үшін компилятор екпінділеу жазбасын құрады.

term() функциясында қосымша d айнымалысы бар екендігіне назар аударыңыз. 
Біз бұл айнымалыны компьютер жадында сақтауымыз қажет, сол себепті оны 
шақыру кезінде біз оған, егер оны тіпті кодта қолданбасақ та, орын алып қоямыз. 
Бəрі жақсы. Дұрыс құрылған функциялар (дəл осындай функцияларды біз тікелей 
немесе жанамалы түрде осы кітапта қолданамыз) үшін екпінділеу жазбаларын 
құруға кететін шығындар оның мөлшеріне байланысты емес. d локалді айныма-
лысы тек case '/' бөлімі орындалғанда ғана инициалданатын болады.

Енді term() функциясы primary() функциясын шақырады, сонда біз келесі 
суреттегідей бейнені аламыз.



306

Мұның бəрі адамды зеріктіріп жібереді, бірақ енді primary() функциясы exp-
res sion() функциясын шақырады: 

expression() функциясын осы жолғы шақырудың өзіндік жеке екпінділеу жазба-
сы бар, оның expression() функциясын бірінші шақырудағы екпінділеу жазба-
сынан айырмашылығы болады. Бұл жақсы ма немесе жаман ба, бірақ біз енді өте 
шатасып кеткен жағдайға кез боламыз, өйткені left жəне t айнымалылары осы екі 
түрлі шақыруларда əртүрлі мəндерге ие болады. Өзін тікелей немесе жанамалы түрде 
шақыратын функцияны рекурсивті (recursive) деп атаймыз. Көріп тұрғанымыздай, 
рекурсивті  функциялар біздің функцияны шақыру жəне оны басқаруды қайтару үшін 
пайдаланатын əдісіміздің табиғи жалғасы болып табылады. 

 Сонымен, біз функцияны əрбір шақырған сайын екпінділеу жазбалары стегі 
(stack of activation records) немесе жай стек (stack) бір жазбаға артып отырады. Жəне 
керісінше, фун-кция басқаруды қайтарған кезде, оның екпінділеу (активациялық) жаз-
басы бұдан кейін қайта пайдаланылмайды. Мысалға, соңғы expression() функци-
ясын шақыру кезінде басқару primary() функциясына қайтып оралады да,  стек те 
алдыңғы қалпына қайтып келеді.
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primary() функциясы term() функциясына басқаруды қайтарған кезде, стек 
төменде көрсетілген бастапқы қалпына қайта келеді. 

      

Бұдан ары да солай болады. Бұл стек көбінесе шақырулар стегі деп аталады, соны-
мен, шақырулар стегі – бір төбесі арқылы ғана үлкейіп жəне кішірейіп отыратын 
мəліметтер құрылымы, ол соған сəйкес: бірінші кірген – бірінші болып шығады 
деген тəртіпке байланысты жұмыс істейді. 

Стектің жүзеге асу тиянақтылықтары (құралдары) С++ тілінің жүзеге асуына 
тəуелді болып келетінін есте сақтаңыздар, бірақ ол, негізінде, жоғарыда айтылған 
əрекеттерге сəйкес жұмыс істейді. Функцияларды шақырудың қалай жүзеге аса-
тынын білу керек пе? Əрине, жоқ; біз бұған дейін де қиналмай жұмыс істедік, 
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бірақ көптеген программалаушылар «екпінділеу (активациялық) жазбасы» жəне 
«шақырулар стегі» терминдерін қолданғанды жақсы көреді, сол себепті олардың 
не айтып жатқанын жақсы түсінуіміз керек. 

8.6  Есептеу тəртібі

Программаның орындалуы тіл ережелеріне сай бір нұсқаудан соң бір нұсқау дың 
орындалуы арқылы жүзеге асады. Орындалу ағымы айнымалыны анық тауға ба-
рып тіірелгенде, оның құрылуы жүзеге асады, яғни оған компьютер жадынан орын 
беріледі де, бұл объект инициалданады. Айнымалы көріну айма ғы нан шығып кет-
кен кезде, ол жойылады, яғни оған сілтеме жасап тұрған объект компьютер жа-
дынан өшіріліп, оның орны босағандықтан, компилятор оны басқа мақсаттарға 
пайдаланатын болады. Мысал қарастырайық:

string program_name = "silly";
vector<string> v;              // v-глобалды  айнымалы

void f()
{

string s;     // s - f функциясындағы локалді айнымалы
while (cin >> s && s!= "guit") {

string stripped; // stripped-циклдегі локалді айнымалы
string not_letters;
for (int i=0; i<s.size(); ++i) // i нұсқаудың көріну 
// аймағында орналасқан
    if (isalpha(s[i]))
        stripped += s[i];
    else
        not_letters += s[i];
 v.push_back(stripped);
 // ...

}
// ...

}  

program_name жəне  v секілді глобалды айнымалылар  main() функциясының 
бірін ші нұсқауы орындалғанына дейін инициалданады. Олар программа жұмысын 
аяқтағанша бар болады да, сонан соң жойылады. Олар өздерінің анықтауларына 
сəйкес реттілікпен пайда болады (яғни program_name айнымалысы v айнымалы-
сына дейін құрылады) жəне керісінше тəртіппен жойылады (яғни v айнымалысы 
program_name айнымалысына дейін жойылады)). 

Қандайда бір функция f() функциясын шақырған уақытта алдымен s айныма-
лысы пайда болады; басқаша айтқанда s бос тіркеспен инициалданады. Ол f() 
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функциясы басқаруды қайтарғанша ғана жұмыс істейді. Біз while цикліне кірген 
сайын  stripped жəне not_letters айнымалылары пайда болады. Stripped 
айнымалысы not_letters айнымалысына дейін анықталғандықтан, бірінші 
strip ped айнымалысы пайда болады. Олар цикл тұлғасынан шыққанша жұмыс 
істейді. Осы сəтте олар циклден шығу шарты орындалғанша, кері реттілікпен 
(басқаша айтқанда, not_letters айнымалысы stripped айнымалысына дейін 
жойылады) жойылады. Сонымен, біз quit жолына жеткенше, циклді он рет орын-
дайтын болсақ, stripped жəне not_letters айнымалылары он рет пайда бо-
лып, он рет жойылады.

for цикліне əрбір кірген сайын i айнымалысы құрылады. for циклінен 
шыққан да, v.push_back(stripped); нұсқауы орындалғанға дейін i айнымалы-
сы  өшеді.

Компиляторлар (байланыс редакторлары да) өте дұрыс тəртіппен жұмыс істеп, 
кодты да оңтайлы түрде бейнелей алатынына назар аударыңыз. Анығын айтқанда, 
компиляторлар тек талапқа сəйкес жұмыс істейді, олар қажет етілген тəртіптен 
тыс жады бөлмейді жəне оны босатпайды да.

8.6.1 Өрнектерді есептеу
Ішкі өрнектерді есептеу тəртібі ережелер арқылы басқарылады, олар програм-
малаушының ыңғайынан гөрі, кодты оңтайландыру бағытына көңіл бөлетін 
басқару ережелерінен тұрады. Бұл əрине ыңғайсыз, дегенмен кез келген жағ дай да 
өте күрделі өрнектермен жұмыс істемеуге тырысу керек. Мынадай қарапайым ғана 
ережені есте сақтаңыз: егер өрнектегі айнымалының мəнін өз гер т кен болсаңыз, 
оны осы өрнекте екі рет қолданбаңыз. Мысал қарастырайық.

v[i] = ++i;     // есептеулердің анықталмаған тəртібі
v[++i] = i;        // есептеулердің анықталмаған тəртібі
int x = ++i + ++i;   // есептеулердің анықталмаған тəртібі
cout << ++i << ' ' << i  << '\n';  // есептеулердің анықталмаған 
                                 // тəртібі
f(++i,++i);       // есептеулердің анықталмаған тəртібі
       

Өкінішке орай, барлық компиляторлар мұндай қателіктер жайлы мəлімдеме 
бермейді; бұл жақсы емес, өйткені, біз мұны басқа компьютерде есептегенде, 
басқа компиляторды, оптимизатордың басқа мүмкіндіктерін пайдаланғанда да 
нəтижелері бірдей болады деп есептеуге болмайды. Шын мəнінде, компилятор лар 
бұл кодты əртүрлі етіп өңдейді, сондықтан мұндай жағдайлардан қашық болуға 
тырысыңыз.

Мынаған назар аударыңыз: өрнектерде = меншіктеу операторы басқа опе-
ра торлармен қатар қолданылатындықтан, оператордың сол жақ бөлігі оның оң 
жақ бөлігінен бұрын есептелуіне ешқандай кепілдік берілмейді. Сол себепті 
v[++i] = і өрнегінің нəтижесі анықталмаған.
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8.6.2  Глобалды инициалдау
Глобалды айнымалылар (атаулар кеңістігіндегі айнымалылар да; 8.7-бөлім) 
трансляцияның жеке бірлігінде тұрған орындарының ретімен иннициалданады. 
Мысал қарастырайық:

// f1.cpp файлы
int x1 = 1;
int y1 = x1+2;       //  y1 айнымалысы 3-ке тең болады

Бұл инициалдау логикалық түрде main() функциясының коды орындалғанша 
жүзеге асады. 

Глобалды айнымалыны бұлай пайдалану, кейбір сирек жағдайларда болмаса, 
жөнсіз болып саналады. Біз программалаушыға айнымалыны программаның қай 
бөлігі оқып, қай бөлігі жазып отырғанын анықтаудың тиімді жолдары жоқ екенін 
бұрын айтқан болатынбыз (8.4-бөлімді қ.). Тағы да бір айта кететін жайт, ол гло-
балды айнымалылардың иннициалдану реті анықталмаған. Мысал қарастырайық:

// f2.cpp файлы
extern int y1;
int y2 = y1+2;      // y2 айнымалысы 2-ге немесе 5-ке тең болады
     

Мұндай кодтың тиімсіздігіне бірнеше себеп бар: мұнда өте қысқаша аты бар  гло-
балды айнымалы қолданылған жəне оны инициалдау да күрделі түрде жүргізілген. 
Егер  f1.cpp файлындағы глобалды айнымалылар f2.cpp файлындағы глобалды 
айнымалыларға дейін инициалданса, онда y2 айнымалысы 5 санымен инициалда-
нады (программалаушы өзінше осылай ойлайды). 

Бірақ, керісінше жағдай болып, егер f2.cpp файлындағы глобалды айныма-
лылар f1.cpp файлындағы глобалды айнымалыларға  дейін инициалданса, онда 
y2 айнымалысы  2 санымен инициалданады (өйткені глобалды айнымалылар үшін 
пайдаланылатын жады күрделі инициалдаулар алдында нөлмен инициалданады). 
Мұндайда жағдайға қалмай, глобалды айнымалыны күрделі түрде инициалдау-
ды қолданбауға тырысыңыз; константалық өрнектен өзге кез келген инициалдау 
түрін күрделі деп есептеу керек.

Егер бізге шынында да күрделі түрде инициалданатын глобалды айнымалы  
(немесе константа) керек болса, онда не істеу керек? Мысалы, біз Date типіндегі 
айнымалыларға келісім бойынша мəн беруді қарастырсақ болады:

const Date default_date(1970,1,1); //  келісім бойынша алынған 
                                // мерзім (дата): 1970 жылдың 1 қаңтары  

default_date айнымалысының өзінің инициалдануына дейін ешқашан  
пайдаланыл мағанын қалай білуге болады? Негізінде, біз мұны біле алмай-
мыз, сондықтан мұндай анықтаманы жазбауымыз керек. Көбінесе мұны тексе-
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ру үшін белгілі бір мəн қайтара тын функцияны шақыру қолданылады. Мысал 
қарастырайық:

const Date default_date()        // келісім бойынша алынған 
                             // датаны қайтарады
{
    return Date (1970,1,1);
}

Бұл функция default_date()  функциясы шақырылған сайын,  Date типіндегі 
объект құрады. Бұл көбінесе жеткілікті болады, бірақ егер default_date()  
функциясы жиі шақырылатын болып, ал Date класындағы объектіні жасау 
əжептеуір шығындарға əкелетін болса, онда оны тек бір-ақ рет құрған дұрыс бо-
лар еді. Мұндай жағдайда кодты төмендегідей түрде құрған жөн:

const Date& default_date()
{
    static const Date dd(1970,1,1); // dd тек бірінші шақыруда 
                                   // инициалданады
    return dd;
}

Статикалық  локалді айнымалы өзі анықталған функцияны тек бірінші шақыру 
кезінде инициалданады. Мынаған назар аударыңыз: біз қажетсіз көшірме жаса-
мау үшін сілтемені қайтардық, анығын айтар болсақ, функцияны шақырғанда, 
аргумент мəнін рұқсатсыз өзгертуді болдырмау үшін константалық сілтемені 
қайтардық. Аргументті беру туралы айтылатын пікірлер (8.5.6-бөлімді қ.) қайта-
рылатын мəнге де қатысты болып саналады.

8.7 Атаулар кеңістігі

Функциялардағы кодты ұйымдастыру үшін блоктар (8.4-бөлімді қ.)  қолданы ла-
ды. Ал типтер аймағындағы функцияларды, мəліметтерді жəне типтерді ұйым-
дас тыру үшін класс (9 тарау) пайдаланылады. Функциялар мен кластардың атқа-
ратын қызметі мыналарға келіп тіреледі:

• Олар көптеген нəрселерді қауіпсіз түрде анықтау мүмкіндігін береді, мы-
салы, олардың аттары программадағы басқа аттармен бірдей болады-ау 
деп қауіптену қажет емес.

• Біздің анықтағандарымызға ат қою мүмкіндігін береді.

Бізге типтерді анықтамай-ақ, кластарды, функцияларды, мəліметтерді жəне 
типтерді программаның анықталатын атаулы бөлігі ретінде ұйымдастыратын 
құралдар қажет болады. Жариялауларды, осы айтылғандай түрде, топтауға 
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мүмкіндік беретін тіл  механизмі атаулар кеңістігі (namespace) деп аталады. Біз, 
мысалы, Color, Shape, Line, Function жəне Text кластары (13 тарау) бар 
графикалық кітапхана құра аламыз.

namespace Graph_lib {
struct Color { /*...*/ };
struct Shape { /*...*/ };
struct Line: Shape { /*...*/ };
struct Function: Shape { /*...*/ };
struct Text: Shape { /*...*/ };
//...
int gui_main() { /*...*/ }

}

Сіздің енді бұл атауларды қолданғыңыз келетін болар, бірақ бұлардың əзірге 
ешқандай мағыналары жоқ. Енді сіз Text деген атаумен бір нəрсені  анықтай 
аласыз, бірақ оны осындай аты бар біздің класымызбен шатастырып алу мүмкін 
емес. Біздің класс Graph_lib::Text деп, ал сіздікі жай ғана Text деп атала-
ды. Проблема тек сіздің программаңызда Text класы кіретін басқа класс немесе  
Graph_lib атты атаулар кеңістігі болса ғана туындайды. Graph_lib атауы сəтсіз 
есім; біз оны таңдаған себебіміз Graphics  деген «керемет» атаудың басқа жерден 
де шығып қалу ықтималдығы жоғары ғой.

Сіздің Text деген класыңыз мəтін өңдейтін кітапхананың бір бөлігі болсын 
делік. Графикалық құралдарды Graph_lib атаулар кеңістігіне орналастыруға 
итермелеген логика, бізге мəтін өңдейтін құралдарды TextLib атты кеңістікте 
орналастыруға итермелейді ғой.

namespace TextLib {
class Text { /*...*/ };
class Glyph { /*...*/ };
class Line { /*...*/ };
//...

}

Егер біз екі кеңістікті де бір мезетте қолданатын болсақ, онда нақты проблемаға 
тап болар едік. Мұнда Text жəне Line кластары арасында, шынымен де, кол-
лизия пайда болатын еді. Бəрінен де жаманы, біз бұлардың құрушысы емес, 
кітапхананың жай қолданушысы болсақ, бұл атауларды өзгерте алмаймыз, 
сондықтан бұл мəселені де шеше алмас едік. Атаулар кеңістігін пайдалану осын-
дай мəселелерден құтылуға мүмкіндік береді; басқаша айтсақ, біздің Text кла-
сымыз – бұл Graph_lib::Text класы, ал сіздікі TextLib::Text класы. Екі 
қоснүкте арқылы атаулар кеңістігі атынан жəне оның мүшесі атынан құралған 
атау толық анықталған атау (fully qualifi ed name) деп аталады.
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8.7.1 using жариялаулар мен using директивалар 
Анықталған атауларды толық жазу оңай нəрсе емес. Мысалы, С++ тілінің стан-
дартты кітапхана құралдары std атаулар кеңістігінде анықталған, олар шамамен 
төмендегідей түрде пайдаланылуы мүмкін: 

#include<string>      //   string кітапханасына қатынасу
#include<iostream>    // iostream кітапханасына қатынасу
int main()
{

std::string name;
std::cout << "Атыңызды енгізіңіз\n";
std::cin >> name;
std::cout << "Сəлем, " << name << '\n';

}

string жəне cout стандартты кітапхана элементтерін мыңдаған рет пайдалана 
отырып, біз қайта-қайта олардың std::string жəне std::cout сияқты толық 
аттарын көрсеткіміз келмейді. Мынадай шешім сұранып тұр: барлық қолданыстар 
үшін std::string орнына string, ал std::cout орнына cout сөзін, т.с.с. түрде 
қолданамыз деп бір рет  анықтап көрсетіп алуымыз керек: 

using std::string; // string - ол std::string дегенді білдіреді
using std::cout;   // cout - ол std::cout дегенді білдіреді
// ...

Бұл конструкция using жариялауы деп аталады. Ол тек Грэг Хансенге қатысты 
«Грэг» деген шақыруға парапар, өйткені бөлмеде басқа ешқандай Грэг жоқ.

Кейде біз бұдан да «қысқа» атаулар кеңістігін жөн көреміз. «Егер сіз атау жа-
рияланымын көріну аймағынан көре алмасаңыз, онда std атаулар кеңістігінен 
іздеңіз».  Мұны қолдану үшін using директивасы пайдаланылады: 

using namespace std;  // std кеңістігіндегі аттарға жол ашады

Бұл конструкция жалпы түрде қабылданып қолданылатын болды.

#include<string>  // string кітапханасына қатынасу 
#include<iostream>   // iostream кітапханасына қатынасу
using namespace std;   // std атаулар кеңістігіне қатынасуға 
                      // жол ашады
int main()
{
    string name;
    cout << "Атыңызды енгізіңіз\n";
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    cin >> name;
    cout << "Сəлем, " << name << '\n';
}

Бұл жердегі cin ағымы – ол cin-std::cin ағымы, ал string класы – ол 
std::string класы жəне т.с.с. Біз std_lib_facilities.h тақырып файлын 
қолданатындықтан,  std атаулар кеңістігі үшін жəне стандартты тақырыптық 
файлдар үшін қам жемей-ақ қойсақ болады. 

Біз нақты қолданылу аймағында кең тараған атаулардан өзге, мысалы, std 
атаулар кеңістігінен басқа жерлерде (кез келген атаулар кеңістігінде) using 
дирек тивасын қолданбауға кеңес береміз. using директивасын жиі қолдануға 
байланысты туындайтын проблема – ол атаулар ізін жоғалтып алып, коллизия 
жасауға итермелейді. Атаулар кеңістігінің өзіне сəйкес аттары мен using жария-
лауларын  жақсы білу бұл проблеманы шешпейді. Сонымен, using директивасын 
тақырыптық файлға (оған  қолданушыға кіруге болмайды) орналастыру – жақсы 
əдет емес. Дегенмен, алғашқы кодты қарапайым ету үшін, біз using директи-
васын std атаулар кеңістігі үшін std_lib_facilities.h тақырып файлына 
енгізіп орналастырдық. Ол бізге келесі кодты жазуға мүмкіндік берді: 

#include "std_lib_facilities.h"

int main()
{

string name;
cout << "Атыңызды енгізіңіз\n";
cin >> name;
cout << "Сəлем, " << name << '\n';

}
 

Егер std атаулар кеңістігі туралы сөз қозғалмаса, біз ешқашанда бұлай істемеуге 
уəде береміз.

Тапсырма

1.   Үш файл құрыңыз: my.h, my.cpp жəне use.cpp. Тақырыптық my.h фай-
лы келесі кодтардан тұрады:

extern int foo;
void print_foo();
void print(int);
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Бастапқы my.cpp файлында my.h жəне std_lib_facilities.h файл-
дарын кірістіру үшін #include директивасы бар, foo айнымалысының 
мəнін cout ағымына шығару үшін my.h print_foo() функциясын 
анықтау бар жəне де і айнымалысын cout ағымына шығару үшін 
print(int i) функциясын анықтау орналасқан.

Бастапқы use.cpp файлында my.h файлын кірістіру үшін #include 

директивасы бар,  foo айнымалысына 7 мəнін меншіктеп, оны print_
foo() функциясы арқылы экранға шығару үшін жəне де  print() функ-
циясы арқылы 99 мəнін шығару үшін main() функциясын анықтау бар.  
use.cpp файлында #include  std_lib_faci li ties.h директивасы 
жоқ екеніне назар аударыңыз, өйткені ол тікелей оның бірде-бір затын 
пайдаланбайды.  

Бұл файлдарды компиляциядан өткізіп, іске қосыңыз. Оның 
нəтижесінің баспаға шыққанын Windows жүйесінде көру үшін, жобаға 
use.cpp жəне my.cpp файлдарын қосып, use.cpp файлында {char 
cc; cin>>cc;} кодын қолдану керек.

2. Мынадай үш функцияны жазып шығыңыз: swap_v(int,int), 
swap_r(int&, int&) жəне swap_cr(const int&,const int&). 

Олардың əр қайсысының тұлға сы (денесі) мынадай болуы керек: 

{int temp; temp=a, a=b; b=temp;} 

мұндағы a жəне b – аргументтер аттары.
Осы функциялардың əрқайсысын төмендегідей түрде шақырып 

көріңіз.

int x=7;
int y=9;
swap_?(x,y);   // ? белгісін v, r  немесе cr  
               // əріптерімен ауыстырыңыз
swap_?(7,9);
const int cx = 7;
const int cy = 9;
swap_?(cx,cy);
swap_?(7.7,9.9);
double dx = 7.7;
double dy = 9.9;
swap_?(dx,dy);
swap_?(dx,dy);

Қандай шақырулар компиляциядан өтеді жəне неге? Олардың,  шын 
мəнінде, орын ауыстырғанына көз жеткізу үшін, əрбір орын алмастырудан 
соңғы компиляциядан кейін экранға аргументтер мəндерін шығарыңыз. 
Егер сізді жауап таңғалдырса, 8.6-бөлімді қараңыз.
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3. X,Y,Z атаулар кеңістігі бар жалғыз файлды қолданатын программа 
жазыңыз. Оның  жұмысы нəтижесінде төменде көрсетілген  main() 

функциясы дұрыс жұмыс істейтін болсын:

int main( )
{

Х::var = 7;
Х::print();        // Х атаулар кеңістігінен var 
                   // айнымалысын шығарамыз
using namespace Y;
var = 9;
print();           // Y атаулар кеңістігінен var 
                   //айнымалысын шығарамыз
{   using Z::var;

using Z::print;
var = 11;
print();       // Z атаулар кеңістігінен var 
               // айнымалысын шығарамыз

}
print();           // Y атаулар кеңістігінен var 
                   // айнымалысын шығарамыз
X::print();        // X атаулар кеңістігінен var 
                   // айнымалысын шығарамыз

}

Əрбір атаулар кеңістігінде var айнымалысының жəне print() 

функциясының анық тамасы болуы керек. Олар өздеріне сəйкес var ай-
нымалысын cout ағымына шығаруы керек.

Бақылау сұрақтары
1. Анықтама мен жариялау арасындағы айырмашылық неде?
2. Синтаксистік түрде функцияны жариялауды функцияны анықтаудан 

қалай айыруға болады?
3. Синтаксистік түрде айнымалыны жариялауды айнымалыны анықтаудан 

қалай ажыратуға болады?
4. Алтыншы тараудағы калькулятор жұмысын көрсететін программадағы 

функцияларды неге алдын ала жарияламай қолдануға болмайды?
5. int a; нұсқауы анықтама ма, əлде жай жариялау ма?
6. Айнымалылары жариялау кезінде неге инициалдаған дұрыс болады?
7. Функцияны жариялау қандай элементтерден құралады?
8. Файлдарды қосу қандай пайда əкеледі?
9. Тақырыптық файлдар не үшін қолданылады?
10. Жариялау қандай көріну аймағын қамтиды?
11. Көріну аймақтарының түрлерін айтып, олардың əрқайсысына мысал 

келтірі ңіз.
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12. Кластың көріну аймағы мен локалді көріну аймағы арасында қандай 
айырмашылық бар?

13. Неге программалаушы глобалды айнымалылар санын қысқартуы керек?
14. Аргументті мəні бойынша беру мен аргументті сілтеме арқылы берудің 

айырмашылығы неде?
15.  Аргументті мəні бойынша беру мен константалық сілтеме арқылы 

берудің айырмашылығы неде?
16. Swap  функциясы не істейді?
17. vector<double> типіндегі функция  параметрін мəні бойынша бере 

отырып анықтауға бола ма?
18. Есептеудің анықталмаған ретпен орындалуына мысал келтіріңіз. 

Есептеулерді анықталмаған ретпен орындау қандай қиындық тудыруы 
мүмкін?

19. x&&y жəне x||y  өрнектері қандай мағына береді?
20. Келесі құрылымдар С++ тілінің стандартына сəйкес келе ме:  функциялар 

ішіндегі функциялар, кластар ішіндегі функциялар, кластар ішіндегі кла-
стар, функциялар ішіндегі кластар?

21. Екпінділеу (активтендіру) жазбасына не кіреді?
22. Шақыру стегі дегеніміз не жəне ол не үшін керек?
23. Атаулар кеңістігі не үшін керек?
24. Атаулар кеңістігінің кластан айырмашылығы неде?
25. Using жариялауының мағынасын түсіндіріңіз.
26. Тақырыптық файлдарда неге using директивасын қолданбауға тырысу 

керек?
27. Std атаулар кеңістігін сипаттап беріңіз.

Терминдер 

const   
extern      
namespace     
return   
using  директивасы                      
using  жариялауы
активтендіру жазбасы
алдын ала жариялау
анықтау
аргумент
аргументті беру
атаулар кеңістігінің 

көріну аймағы

глобалды көріну аймағы
жарияланбаған 

идентификатор
жариялау
инициалдау
кластың көріну аймағы
константалық сілтеме 

бойынша беру
көріну аймағы
қайтарылатын мəн
локалды көріну аймағы
мəні бойынша беру

нұсқаудың көріну аймағы
параметр
рекурсия
сілтеме бойынша беру
тақырыптық файл
техникалық 

тиянақтылықтар
функция
функцияны анықтау
шақыру стегі
ішкі блок

22–1084
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Жаттығулар

1. Енгізу ағымы тікелей параметр болатындай етіп, 7 тараудағы калькуля-
тор программасын толықтырыңыз (8.5.8-бөлімде көрсетілгендей түрде). 
Одан бөлек, Token_stream класының конструкторын жазыңыз жəне  
istream& типіндегі параметр құрыңыз. Солар арқылы өз енгізу жəне 
шығару ағымдарыңызды (мысалы, файлдар көмегімен) қалай құру керек 
екендігін түсінген кезіңізде жасағандарыңызды пайдаланатындай етіп 
калькуляторды толықтырыңыз. 

2. Бүтін сандар векторын cout ағымына шығаратын print() функциясын 
жазыңыз. Оның екі аргументі болатын болсын: нəтижелерге коммента-
рий беретін сөз тіркесі жəне vector класындағы объект.

3. Фибоначчи сандарының векторын жасап, соларды екінші жат ты  ғу-
да ғы функция көмегімен баспаға шығарыңыз. Вектор жасау үшін 
fi bonacci(x,y,v,n)  функциясын жазыңыз, оның х жəне у ар гу мент-
терінің типі int, v аргументі vector<int>  типіндегі бос айнымалы, ал 
n аргументі – v векторына жазылатын элементтер саны  болып табылады; 
v[0] элементі х-ке тең, ал v[1] элементі у-ке тең. Фибоначчи сандары – 
əрбір келесі элементі алдыңғы екі элементтің қосындысына тең болатын 
бүтін сандар тізбегі. Мысалы, тізбек 1 жəне 2 сандарынан басталады да, 
мынадай түрде болады: 1,2,3,5,8,13,21,... fi bonacci()  функциясы х жəне 
y сандарынан басталатын осындай тізбек беруі тиіс. 

4. int типіндегі айнымалы берілген бір максимал саннан аспайтын  бүтін 
сандарды сақтай алады. Осы максимал санға дейінгі сандар тізбегін 
fi bonacci()  функциясы арқылы жазып шығыңыз.

5. vector<int> типіндегі объектіде  орналасқан элементтердің  реттілік 
тəртібін өзгертетін екі функция жазыңыз. Мысалы, 1,3,5,7,9 векторы 
9,7,5,3,1 векторына айналады. Бірінші функция элементтер реттілігін 
қарама-қарсы бағытқа ауыстыратын vector класының жаңа объектісін 
құруы керек, ал vector класындағы бастапқы объект өзгертілмей қалуы 
тиіс. Екінші функция элементтердің орналасу ретін басқа векторларды 
қолданбай өзгертуі керек  (Көмек: swap функциясы сияқты).

6. vector<string>  класы үшін бесінші жаттығудағы функциялардың 
нұсқаларын (варианттарын) жазып шығыңыз.

7. Қолданушыға vector<string> name векторына бес адамның атын 
енгізіп, сол аттарға сəйкес адамдардың жасын vector<double> age 
векторына жазуды ұсыныңыз. Сонан соң баспаға бес жұп элементтерді 
(name[i], age[i]) шығарыңыз. Адам аттарын алфавит бойынша сұ-
рып тап реттеңіз де (sort(na me.begin(), name.end()), баспаға қай-
та дан бес жұп  элементтерді шыға рыңыз (name[i], age[i]). Мұның 
қиын дығы аттардың name векторына сəйкес түрде солардың жастарын 
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дұ рыс реттілікпен  age векторына алуда болады. (Көмек: age векторын 
сұ рып тау алдында оның көшірмесін жасап алып, соны сұрыпталған age 
век торын алу үшін пайдалану керек. Соңында жаттығуды адамдардың 
кез келген саны үшін орындауды  қарастырыңыз).  

8. Көрсетілген аралықта [0:MAXINT] кездейсоқ сандар беретін қарапайым 
randint() функциясын жазыңыз. (Көмек: Д.Кнут Программалау өнері, 
2-том.) 

9. Алдыңғы жаттығудағы randint() функциясын пайдаланып, [a,b) 
аралығынан кездейсоқ бүтін сан беретін rand_in_range(int a,int 
b) функцияcын жазыңыз. Ескерту: бұл функция қарапайым ойындар 
жасауға өте пайдалы.

10. vector<double> класының price жəне weight объектілері арқылы 

оның price[i]*weight[i] сияқты барлық көбейтінділерінің қосын-
дысына тең болатын мəнін («индексін») есептейтін функция жазыңыз. 
Мынадай шарт орындалуы  weight.size()<=price.size() керек 
екендігін ескеріңіз.

11. Вектордың ең үлкен элементін қайтаратын maxv() функциясын жазыңыз.
12. Вектордың ең үлкен жəне ең кіші элементін, оның аргументтері ретінде 

табатын функция жазыңыз. Функция тағы да вектордың орташа мəнін 
жəне медианасын да анықтауы тиіс. Нəтижелерін құрылым struct 
түрінде немесе аргументтерді сілтеме арқылы беру механизмі жолымен 
мəн қайтару арқылы алу керек. Осы екі тəсілдің қайсысы ыңғайлырақ 
жəне неліктен? 

13. 8.5.2-бөлімдегі print_until_s() функциясын жетілдіріңіз. Оны тест тен 
өткізіңіз. Тесттен өткізу үшін мəліметтердің қандай жиындары ыңғайлы 
болады? Себептерін көрсетіңіз. Сонан соң баспаға quit аргументінің 
тіркесін тапқанша, мерзімдерді шығаратын print_until_ss() функци-
ясын жазыңыз.

14. Сөз тіркесінің əрбір жолында қанша символ бар екенін анықтау үшін 
vec tor<string> типіндегі аргументті қабылдап, vector<int> типін-
дегі объектіні қайтаратын функция жазыңыз. Оған қоса, ең қысқа жəне 
ең ұзын тіркестерді табыңыз жəне де лексикографикалық тəртіпке сəйкес 
бірінші жəне соңғы тіркестерді анықтаңыз. Осы есепті шығару үшін 
неше функция пайдаланар едіңіз жəне неліктен?

15. Аргументі сілтеме бойынша берілмейтін функцияның константалық 
аргументін жариялауға бола ма (мысалы, void f(const int);)? Бұл нені 
білдіреді? Бұл не үшін керек? Бұл конструкция неге сирек қолданылады? 
Оны тексеріңіз; оның қалай жұмыс істейтінін көру үшін бірнеше шағын 
программа жазыңыз. 
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Соңғы сөз

Бұл (жəне келесі) тараудың басым бөлігін қосымшаға шығаруға болатын еді. Бірақ 
бізге II бөлімде осында сипатталған көптеген құралдар керек болады. Оған қоса, 
біз алда бірсыпыра мəселелерге тап боламыз, соларды шешу үшін осы құралдар 
жасалған болатын. Қарапайым программалар жазу кезінде сіз осындай проблема-
ларды шешуден қашып құтыла алмайсыз. Сонымен, уақытты үнемдеу үшін жəне 
түсінбеушілікті азайту үшін анықтамалықтар мен қосымшаларға «кездейсоқ» 
сілтемелер емес, жалпы жүйелік көзқарас керек болады. 



321

321

Техникалық тиянақтылықтар:                                                                                                          
кластар жəне т.б. 

«Барлығы да уақытты талап ететінін 
есте сақтаңыз»

 – Пит Хейн (Piet Hein)

Бұл бөлімде біз программалаудың негізгі құралы – С++  тіліне басты 

назар аударамыз. Біз осы тілдің қолданушы анықтаған типтеріне, 

басқаша айтқанда, кластары мен тізбелеріне байланысты техника лық 

егжей-тегжейлерін сипаттаймыз. Тілдің қасиеттерін сипаттау Date ти пін 

біртіндеп құру мысалы арқылы баяндалады. Мұнан басқа бұл кейбір кла-

старды жасау дың пайдалы тəсілдерін көрсету мүмкіндігін береді.
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9.1 Қолданушы анықтаған типтер

С++ тілінде  char, int  жəне double сияқты құрамдас  типтер бар. Егер компи-
лятор программалау шының жариялауынсыз-ақ берілген типтің объектілерін 
қалай бейнелеуді жəне оған қандай опера торлар қолдануға болатынын (+ жəне -) 
білетін болса,  онда мұндай тип құрамдас деп аталады.

Құрамдастар тобына жатпайтын типтерді қолданушы анықтаған типтер деп 
атайды (user-defi ned types – UDT). Олар С++ тілінің кез келген нұсқасында қол 
жеткізуге болатын (мысалы, 10-тарауда сипатталған string, vector жəне  ostream) 
стандартты кітапхананың бір бөлігі бола алады немесе Token жəне Token_stream 
кластары сияқты (6.5 жəне 6.6 бөлімдерін қ.) программалаушы құрған кластар 
болып табылады. Техникалық тиянақтылықтарды игеріп болысы мен, біз Shape, 

Line жəне Text (олар туралы 13 тарауда айтылады) секілді графикалық типтер 
құра бастаймыз. Тілдің құрам дас типтері секілді, стандартты кітапханалық типтер 
де тілдің бір бөлігі болып саналады. Бірақ біз оларды қолданушы анықтаған тип деп 
қарастырамыз, өйткені олар да сондай элементар конс трукциялардан  жəне сондағы 
қарапайым тəсілдер көмегімен құрылған; стандартты кітапхана құрушылардың 
бізде жоқ ерекше құралдары мен артықшылықтары болмайды. Құрамдас типтер 
сияқты қолданушы анықтаған көптеген типтер де операцияларды сипаттайды. Мы-
салы, vector  класының [ ] жəне size сияқты операциялары бар (4.6.1 жəне 
В.4.8 бөлімдерін қ.), ostream класында << операциясы,  Token_st ream класында 
get операциясы (6.8-бөлімді қ.),  Shape класынд add(Point) жəне  set_color()
(14.2-бөлімді қ.) операциялары бар.

Біз неге типтерді құрамыз? Біз жазғымыз келетін өз программаларымыздың 
негізінде қандай типтер жататынын компилятор білмейді. Бұл, негізінде, мүмкін 
де емес,  өйткені қолдануға болатын қажетті типтердің көптеген түрлері бар. Бір 
де бір программалау тілін жасаушы немесе компилятор құрушы барлық типтер 
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туралы біле алмайды. Біз күнбе-күн  бір жаңа тип ойлап табамыз. Неге? Қандай 
типтерді жақсы деп санауға болады? Егер ойдағы идеямызды жазған кодымызда 
бірден тікелей көрсете алатын болсақ, онда қолданылған типті жақсы деп айта 
аламыз. Біз программа жазған кезімізде құрған кодтарымызды əріптестеріміз де, 
компилятор да дұрыс түсінетіндей дəрежеде болғанын қалар едік. Біз бүтін сан-
дармен арифме тикалық операциялар орындауға тырысатын болсақ, бізді int типі 
толық қанағат тандыра алады, егер біз мəтіндермен жұмыс істегіміз келсе,  онда  
string типін  таңдаған жақсы; ал егер бізге калькулятор үшін керекті мəліметтер 
қажет болса, онда бізге Token жəне Token_stream кластары керек. Міне, осын-
дай клас тарды пайдалану қажеттілігі екі түрлі аспектен тұрады:

• Бейнелеу: Тип объектіге керекті мəліметтерді қалай бейнелеуге болаты-
нын «бі ле ді».

• Операциялар: Тип өз объектілеріне қандай операциялар, яғни амалдар 
қолдану ға болатынын біледі.

Көптеген идеялар негізінде жататын бұл тұжырымды былай өрнектеуге болады: 
кез келген бір «заттың» ағымдағы мəнін (кейде ағымдағы қалпын деп те айтады) 
бейнелейтін мəліметтері жəне соларға қолдануға болатын операциялар жиыны 
болады. Компьютерлік файл жайлы, веб-парақ, СD-плеер, шыныаяқтағы кофе, 
телефон, теле фон анықтамасы туралы ойланып көріңіз: бұлардың бəрі де белгілі 
бір мəліметтермен сипатталады жəне солармен орындалатын бірсыпыра (немесе 
аздаған) операциялар жиыны болады. Əрбір операция нəтижесі сол мəліметтерге, 
яғни  объектінің ағымдағы жағдайына, қалпына байланысты болады.

Сонымен, біз «идеяны» немесе «түсінікті» мəліметтер құрылымы мен функ-
ция лар жиыны түріндегі код ретінде бейнелегіміз келеді. «Сонда ол қалай жүзеге 
асады?» деген сұрақ туады. Бұл сұрақтың жауабы С++ тілінің техникалық тиянақ-
тылық жақ тары қамтылған осы бөлімде қарастырылған.

С++ тілінде қолданушы анықтаған типтердің екі түрі бар: кластар жəне тіз-
белер. Кластардың көптеген жалпылама сипаттары бар жəне олар программа-
лауда маңызды рөл атқарады, сондықтан бірінші кезекте соларға көбірек көңіл 
бөлеміз. Класс прог рам мадағы тікелей бір түсінікті өрнектейді. Класс  (class) – 
бұл қол данушы  анықтаған тип. Ол бұл кластың объектілері қалай бейнеленетінін 
анық тай ды, олардың қалай құрылатынын, пайдаланатынын жəне қалай жойыла-
тынын көрсетеді (17.5-бөлім). Егер де сіз өзіндік бір негізі бар нəрсе ойластырған 
болсаңыз, онда мұндай «затты» программада бейнелей алатын класты анықтап 
алуыңыз керек. Бұған мысалдар ретінде векторды, матрицаны, енгізу ағымын, сөз 
тіркестерін, Фурьенің шапшаң түрлендіруін, клапанды реттеуішті, робот қолын, 
құрылғы драйверін, экрандағы суретті, графикті, терезені, термометрді жəне 
сағатты кел тіруге болады.

С++ тілінде класс ұғымы көлемді программалар құру кезіндегі негізгі құры-
лымдық конструкция болып табылады, ол калькулятор программасы (6 жəне 7 та-
рауларды қ.) мысалында көргеніміздей шағын программаларда да қолданылатын 
пайдалы мүмкіндік болып табылады. 
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9.2 Кластар жəне класс мүшелері 

Класс – бұл қолданушы анықтаған тип. Ол құрамдас типтерден, басқа типтерден 
жəне функциялардан тұрады. Класты анықтауда қолданылған компоненттер оның 
мүшелері (members) деп аталады. Класта  бірнеше мүше болуы мүмкін немесе 
біреуі де болмауы мүмкін. Мысал қарастырайық.

class Х {
public:

int m;     // мəлімет-мүшелер
int mf(int v) {int old = m;  m=v; return old;}  // функция-мүше

}

Класс мүшелері əртүрлі типтерде бола береді. Олардың көбісі класс объектісін 
бейнелеуді анықтайтын мəлімет-мүшелер немесе осындай объектілермен орын-
дала тын операцияларды сипаттайтын функция-мүшелер болып табылады. Класс 
мүшеле рімен қатынас құру (пайдалану) үшін объект.мүше түріндегі синтаксистік 
конст рукция пайдаланылады. Мысалы:

Х var;     // var – Х типіндегі айнымалы
var.m = 7;  // var объектісінің m мүшесіне мəн меншіктейміз
int x = var.mf(9); // var объектісінің mf() функция-мүшесін 
                   // шақырамыз 

Мүше типі онымен қандай операциялар орындауға болатынын анықтайды. Мы-
салы, int типіндегі мүшені оқуға жəне оған жазуға, функция-мүшені шақыруға 
жəне т.б. орындауға болады.

9.3 Интерфейс жəне оны жүзеге асыру 

Көбінесе кластың интерфейсі мен жүзеге асырылуы болады. Интерфейс – бұл 
клас ты жариялаудың қолданушы тікелей пайдалана (қатынаса) алатын белгілі 
бір бөлігі. Жүзеге асыру – жариялау класының тек интерфейс арқылы ғана 
пайдалануға болатын бөлігі. Ашық интерфейс public: белгісімен, ал жүзеге асы-
ру – pri vate: белгісімен анықталады. Сонымен, класты жариялауды келесідей 
түрде бейнелеуге болады:

class Х {        // класс аты Х 
public:

// ашық мүшелер:
//    - қолданушы интерфейсі
// функциялар
// типтер
// мəліметтер (мұны private бөліміне орналастырған жақсы)
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private:
// жабық мүшелер:
//    - жүзеге асыру құралдары (тек қана осы класс мүшелерімен 

қолданылады)
// функциялар
// типтер
// мəліметтер

};

Келісім (үнсіз) бойынша класс мүшелері жабық боп саналады. Басқаша айтқанда, 
келесі бөлік:

class Х {
int mf(int);
// ...

};

мынаны білдіреді:

class Х {
private:

int mf(int);
// ...

};

сол себепті:

X x; // Х типіндегі х айнымалысы
int y = x.mf(); // қате: mf айнымалысы жабық болып саналады
   // яғни ол қол жетімсіз  

Қолданушы кластың жабық мүшесіне тікелей сілтеме жасай алмайды. Оның ор-
нына ол жабық мүшелерге қол жеткізе алатын ашық функция-мүшелерін пайда-
лануы керек. Мысалы: 

class X {
int m;
int mf(int);

public:
int f(int i) { m=i; return mf(i); }

};

X x;
int y=x.f(2);

Ашық жəне жабық мəліметтер арасындағы айырмашылық интерфейс пен оны 
жүзеге асыру құралдарының маңызды айырмашылығын көрсетеді. Баяндау 
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бары сында біз бұл тұжырымдаманы толығырақ қарастырып, көптеген мысалдар 
келті реміз. Əзірге біз қарапайым құрылымдар үшін мұндай айырмашылықтың 
ешқандай мəні жоқ екенін көрсетеміз. Сол себептен, қарапайымдылық үшін, 
жүзеге асырудың жабық құралдары жоқ класын қарастырамыз, яғни келісім бой-
ынша, барлық мүше лері ашық құрылымды қарастырамыз. Мысал келтірейік:

struct X {
int m;
// ...

};

Ол келесі кодпен парапар (эквивалентті):

class X {
public:

int m;
// ...

};

Құрылымдар (struct) негізінен, мүшелері кез келген мəндер қабылдай алатын 
мəліметтерді ұйымдастыру үшін қолданылады. Басқаша айтқанда, біз олар үшін 
ешқандай мағыналы инвариантты  анықтай алмаймыз (9.4.3 бөлім).

9.4 Класты құру
Кластарды жəне олардың негізгі пайдалану əдістерін сүйемелдейтін тіл 
қасиеттерін мəліметтердің қарапайым құрылымдарын жүзеге асырудың жабық 
құралдары мен операциялары бар класқа түрлендіру мысалы арқылы қалай 
жəне нендей жолмен атқарылатынын көрсетейік. Мынадай қарапайым есепті 
қарастырайық: программада календарлық датаны, яғни күн-ай мерзімін (мысалы, 
14 тамыз 1954 жыл) бейнелейік. Күн-ай мерзімдерін көптеген программаларда 
қолдану керек болып жатады (ком мерциялық операциялар жүргізу үшін, ауа райы 
мəліметтерін, күнтізбелерді, жұмыс жазбаларын, ведомос терді, т.б. жазғанда). 
Мұны қалай істеуге болады деген сұрақ туындайды.

9.4.1 Құрылымдар мен функциялар
Күн-ай мерзімдерін қалай бейнелеуге болады? Бұл сұраққа көптеген адамдар: 
«Жылын, айын жəне айдың күнін көрсету» деп жауап береді. Бұл жалғыз жəне 
жақсы жауап емес, бірақ бұл біздің мақсатымыз үшін толық сəйкес келеді. Бастап-
қыда қарапайым құрылым жасап көрейік.

// Date қарапайым құрылымы (тіпті қарапайым?)
struct Date {

int y;     // жыл
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int m;     // жылдың айы
int d;     // айдың күні

};
Date today;   // Date типіндегі айнымалы (атаулы объект)

Жай ғана Date типіндегі объект, мысалы today, ол int типіндегі үш саннан 
тұратын объект болады:                                       

Мұнда Date құрылымы негізделген мəліметтерді жасырудың қажеті жоқ. Бұл 
пайымдаулар осы тараудың барлық нұсқаларында қолданылады. 

Сонымен, бізде Date типіндегі объект бар: онымен не істеуге болады? Кез 
келген əрекет орындай аламыз, today объектісінің (Date типіндегі басқа объек-
тілерге де) барлық мүше лерін пайдалануға болады жəне де өз қалауымыз бойынша 
оқуға жəне жазуға да болады. Бұл бірақ ыңғайсыздау.  Date типіндегі объектілер-
мен орындағымыз келе тін əрекеттің барлығын оның мүшелерін оқу жəне жазу 
арқылы өрнектей аламыз. Мысал қарастырайық:

// ағымдағы мерзімді 2005 жылдың 24 желтоқсаны етіп орнату
today.y = 2005;
today.m = 24;
today.d = 12;

Бұл тəсіл шаршататындау сияқты жəне ол қателерге де төтеп бере алмайды. Сіз 
қатені байқадыңыз ба? Шаршататын тəсілдің барлығы да қателерге қарсы тұра 
алмайды! Мысалы, жауап беріңізші, келесі кодтың мағынасы бар ма?

Date x;
x.y = -3;
x.m = 13;
x.d = 32;

Жоқ шығар, өйткені бұндай сандырақты ешкім де жазбас еді немесе жазар ма еді? 
Келесі код жайлы не айтасыз?

Date y;
y.y = 2000;
y.m = 2;
y.d = 29;

2000 жыл кəбисə жыл болып па еді? Сіз сенімдісіз бе? 
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Сонымен, енді бізге барлық жалпылама операцияларды орындайтын көмекші 
функциялар керек. Мұндай жағдайда бізге бір кодты қайталауға тура келмес еді 
жəне бір қатені қайта-қайта тауып жөндемес едік. Практикалық тұрғыдан алғанда, 
кез келген тип үшін атқарылатын ортақ операцияларға оларды инициалдау мен 
мен шіктеу жатады. Date типіндегі объектілерге тəн ортақ операцияларға олардың 
мəнін арттыру да жатады. Сонымен келесі кодты жазайық:

// көмекші функциялар

void inіt_day(Date& dd, int y, int m, int d)
{

// (y,m,d) дұрыс берілген мерзім екенін тексереді
// егер ол дұрыс болса, dd объектісі инициалданады

}
void add_day(Date& dd, int n)
{

//  dd объектісін n күнге арттырады
}

Date типіндегі объектіні қолданып көрейік:

void f()
{

Date today;
init_day(today,12,24,2005);  // Ой!(12 жылда 2005 күн 
                             // болмаған ғой)
add_day(today,1);

}

Біріншіден, мұндай «операциялардың» пайдалылығын айта кетейік – бұл жерде 
олар көмекші функциялар түрінде іске асырылған. Күн-ай мерзімінің дұрыстығын 
тек серу қиын жəне ол іш пыстырарлық жұмыс, сондықтан, біз соған сəйкес функ-
цияны жазбасақ, бұл кодты қалдырып кетіп қате код алар едік. Егер біз типті ал-
дын ала анықтайтын болсақ, онда олардың объектілеріне əрдайым кез келген бір 
опера цияны қолданғымыз келіп тұрар еді. Бұл операциялардың анық саны мен 
түрі өзгеруі мүмкін. Олардың жүзеге асуы кезіндегі түрі де өзгереді, бірақ біз 
өзіміздің типімізді анықтауға кіріссек, онда мынадай сұрақ туындайды: «Бұл тип-
термен қандай опе рациялар орындауға болады?»

9.4.2 Функция-мүшелер жəне конструкторлар 
Біз Date типі үшін оның объектілерінің дұрыстығын тексеретін инициалдау функ-
циясын қарастырдық. Егер біз оларды пайдалана алмасақ, онда тексеру функция-
лары бізге көп пайда əкелмейді. Мысалы, біз Date типі үшін шығару << опера-
торын  анықтадық делік (9.8-бөлім). 
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void f()
{ 

Date today;
// ... 
cout << today << '\n'; // today объектісін пайдалану
// ...   
init _day(today, 2008,3,30);
// ...
Date tomorrow;
tomorrow.y = today.y;
tomorrow.m = today.m;
tomorrow.d = today.d+1; // today объектісіне бірді қосамыз
cout << tomorrow << '\n'; // tomorrow объектісін қолданамыз

}

Бұл жерде біз today объектісін бірден инициалдауды «ұмытып» кеттік, сол 
себепті int_day() функциясын шақырғанға дейін бұл объектінің анықталмаған 
мəні болады. Сонымен қатар, басқа біреу add_day() функциясын шақыру – 
уақытты босқа жоғалту деп шешіп (немесе оның бар екенін білмеген), tomorrow 
объектісін қолдан жасады. Бұл жаман жəне тіпті өте жаман код. Мүмкін, бұл про-
грамма көбінесе жұмыс істеуі де мүмкін, бірақ аздаған ғана өзгертулердің өзі 
үлкен қате ліктерге əкеп соқтыруы мүмкін. Мысалы, Date типіндегі объектінің 
инициал дауының болмауы экранға былайша айтқанда, “қоқысты” шығаруға 
əкеледі, ал d мүшесіне бірді қоссақ, онда сағат механизмі бар минаға ұқсас бо-
лады: today объек тісі айдың соңғы күні болса, оған бірді қоссақ, бізге күн-ай 
мерзімі дұрыс көрсе тілмейді. Бұл кодтың ең жаман жері – ол бір қарағанда, жаман 
болып көрінбейді.

Осындай тұжырымдар бізге ұмытуға болмайтын инициалдау функциясы 
мен қалдырып кетуге болмайтын операциялардың қажет екенін білдіреді. Бұл 
механизм дегі басты құрал – функция-мүшелер, яғни класс ішінде оның мүшелері 
ретінде жарияланған функциялар болып табылады. Мысал қарастырайық.

// конструктор арқылы инициалдауға кепілдік беретін жəне 
// белгілеулердің ыңғайлылығын қамтамасыз ететін қарапайым 
// Date құрылымы
struct Date {

int y,m,d;                // жылы, айы, күні
Date(int y,int m, int d); // мерзімнің дұрыстығын тексеру 
                          // жəне инициалдау 
void add_day(int n);      // Date типіндегі объектіні 
                          // n күнге арттыру 

}          

Класс атымен бірдей аты бар мүше-функция – бұл ерекше мүше. Ол конструк-
тор деп аталады да, осы класс объектілерін инициалдауда пайдаланылады. Егер 



330

кон струк торы (оны аргументі талап еткендей) бар класты инициалдамасақ, онда 
оны ком пи лятор анықтап, қате шыққаны туралы хабарлама шығарады, мұндай 
инициалдау ларды орындауға арналған ыңғайлы синтаксис бар:

Date my_birthday; // қате: my_birthday инициалданбаған
Date today(12,24,2007); // Ой! Орындалу кезіндегі қате
Date last(2000,12,31);  // OK (сөйлеу стилінде берілген)
Date christmass = Date(1976,12,24); // ОK!(толығырақ стиль)

my_birthday мерзімін жариялау əрекеті орындалмайды, өйткені біз қажетті бас-
тапқы мəнді көрсетпедік. today мерзімін жариялауды компилятор қабылдайды, 
бірақ коструктордағы тексеру коды бұл операцияны орындау кезінде қабылдауға 
болмайтын датаны (мерзімді) анықтайды (12,24,2007 – 12 жылдың 24 айында 
2007 күн болмайды).  

last мерзімінің анықталуы бастапқы мəнді беруді қамтамасыз етеді – Date 
конструкторы талап ететін аргументтер айнымалының атынан кейінгі жай 
жақшалар ішінде тұр. Бұл класс айнымалыларын инициалдаудың аргументті 
талап ететін кострукторы бар ең кең таралған тəсілі. Біз бұдан гөрі толығырақ 
тəсілді пайдалана аламыз, онда біз нақты объект (1976,12,24) құрамыз да, сонан 
соң оны инициа ли затор = синтаксисін пайдалану арқылы  айнымалыны иници-
алдау үшін қолданамыз. Сіз тіпті теру əрекетін ұнататын болсаңыз да, cолардан 
шаршап кейін бас тартасыз.

Енді біз жаңадан анықталған айнымалыларды қолданып көрейік:

last.add_day(1);
add_day(2);        // қате: қандай мерзім?

add_day мүше-функциясы нақты Date үшін осылай аталғанына назар аударыңыз, 
оның мүшесін қолдануда нүкте белгісі пайдаланылған. Біз мүше-функцияларды 
қалай анықтау керек екендігін 9.4.4 бөлімінде көрсетеміз.

9.4.3 Мəліметтерді жеке сақтау 
Бізде əлі де проблемалар бар: ал егер біреу add_day() мүше-функциясын 
пайдала нуды ұмытып кетсе не болады? Егер біреу айды тікелей өзгертпек болса 
ше? Соңында қарасақ, біз осыған арналған құралды беруді «ұмытып» кетіппіз: 

 
Date birthday(1960,12,31);   // 31 желтоқсан, 1960
++birthday.d;            // Ой! Қате мерзім
                             // (birthday.d==32 ?) 

Date today (1970,2,3);
today.m = 14;           // Ой! Қате мерзім
       // (today.m==14 ?)
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Date типіндегі бейнеленудің барлығын да қолжетімді қылғымыз келгендіктен, 
біреу – біліп немесе білмей – қате жіберуі мүмкін; басқаша айтқанда, қате мерзім 
қалып тастыратын бірдеңе жасалуы мүмкін. Мұнда біз күнтізбеге сəйкес келмейтін 
Date типіндегі объект құрдық. Осындай қате объектілер сағат механизмі бар мина 
болып  табылады; біраз уақыт өткен соң біреу байқамай, қате мəнді пайдалана-
ды да, программаны орындау кезеңінде қате шыққаны туралы хабарлама алады 
– тіпті ең жаманы – қатесі бар нəтижелер алады. Бұның бəрі тек уақыт өте келе 
пайда болады. 

Осындай пайымдаулар Date типіндегі объектінің қолданушыларға, тек кейбір 
ашық функция-мүшелерден басқасы, қолжетімсіз болуы керек деген қорытынды 
жасауға алып келеді. Сонымен, бірінші қысқарту жасаймыз:

// қарапайым Date типі (қол жеткізуді басқарады)
class Date {

int y,m,d;               // жыл, ай, күн
public:

Date(int y,int m,int d); // мерзімді тексеру жəне инициалдау
void add_day(int n);    // Date типіндегі объектіні 
                        // n күнге арттыру 
int month() { return m; }
int day() { return d; }
int year () { return y; }

};  

Бұл класты келесі түрде қолдана аламыз:

Date birthday (1970,12,30);   // ОК
birthday.m = 14;              // қате: Date::m - жабық мүше                  
cout << birthday.month() << endl; // m айнымалысына 
                                  // қол жеткізу

«Date типіндегі дұрыс объект»  түсінігі – дұрыс мəн туралы идеяның маңызды бір 
түрі болып табылады. Біз өз типтерімізді олардың мəндері сенімді түрде дұрыс 
болатындай етіп жасауға тырысамыз: басқаша айтқанда, тек дұрыс объектілерді 
құратын конструк торды қарастырамыз жəне барлық функция-мүшелерді олар тек 
дұрыс мəндерді алып қайтаратындай етіп жасаймыз. Объект мəндерін көбінесе 
қалып  (state) деп, ал дұрыс мəнді – объектінің дұрыс қалпы деп атайды. 

Балама ретінде объектінің дұрыстығын оны əр қолданған сайын тексеріп 
тұруға болады немесе жай ғана ешкім ешқашанда бірде бір қате мəн жасамай-
ды деп үміттенуімізге болады. Жүргізілген тəжірибелер мұндай сенімдердің “өте 
жақсы” программаларға əкелуі мүмкін екендігін көрсетті. Дегенмен, мұндай кей-
де қате нəтижелер беретін, ал кей кезде тіпті апаттық түрде тоқтап қалуға əкелетін 
прог раммаларды құру, сізге кəсіби дəреже бермесі анық. Біз программаның дұрыс 
жұмыс істеуін көрсетуге болатын дəрежеде жазуды дұрыс деп санаймыз.
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Дұрыс мəннің мағынасын реттейтін, яғни регламенттейтін ережені инвариант 
(invariant) деп атайды. Date класы үшін инвариантты («Date класының объектісі 
күн-ай мерзімін өткен, осы жəне келер шақ үшін көрсетуі керек»)  дəлме-дəл жасап 
шығу өте қиын: кəбисə жыл туралы, григориандық күнтізбе, сағат белдеулері, т.б. 
жайлы жағдайларды еске алыңыз. Дегенмен, қарапайым жəне нақты жағдайлар 
үшін Date класын жазып шығуға болады: мысалы, біз егер интернет-хаттамалар-
ды (протоколдарды) инициалдайтын болсақ, бізді григориандық, юлиандық неме-
се майя тайпасының  күнтізбелері ойландырмауы тиіс. Егер біз жақсы инвариант 
ойлап таппасақ, онда жай қарапайым мəліметтер ғана қолданылып жүрген болар. 
Мұн дайда кəдімгі struct құрылымын қолданған дұрыс.  

9.4.4 Функция-мүшелерді анықтау
Біз осы уақытқа дейін Date класына интерфейс құрушы жəне қолданушы көзімен 
қарадық. Дегенмен ерте ме, кеш пе бізге оның функция-мүшелерін іске асыруға 
тура келеді. Біріншіден, Date класының ішкі жиынын, оны ашық интер фейсті 
ұйымдас тырудың жалпы қабылданған стилімен сəйкестендіру үшін, белгілеп 
ерекшелейміз.

// Date қарапайым класы (жүзеге асыру тəсілдері кейінірек   
// қарастырылады) 
class Date {
public:

Date(int y,int m,int d); // мерзімді тексеру жəне инициалдау
void add_day(int n);    // Date класы объектісін n күнге 
                        //арттыру
int month ( );
// ...

private:
int y,m,d;   // жылдар, айлар, күндер

};

Көптеген адамдарды ашық интерфейс қызықтыратындықтан, соны бірінші ке-
зекте жасайды. Негізінде, қолданушыға іске асыру құралдарын егжей-тегжейлі 
білу қажет емес. Əдеттегідей адамдар көбінесе қызығушылық танытып, кластың 
жүзеге асырылуының қандай деңгейде екенін жəне одан үйрену үшін автордың 
қандай тəсілдер қолданғанын білгісі келеді. Дегенмен, кластың жүзеге асыры-
луын біз жаз басақ та, оның ашық интерфейсімен біраз уақыт жұмыс істейміз. 
Компиля тор ға класс мүшелерінің реттік орналасуының қалай болғаны бəрібір; ол 
жариялау ларды өзіміз көрсеткен кез келген реттілікпен өңдей береді.

Кластың сыртындағы мүшелерді анықтай отырып, біз олардың қандай 
класқа жататынын көрсетуіміз керек. Ол үшін класс_аты :: мүше_аты белгілеуі 
қолданы лады:
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Date::Date(int yy,int mm,int dd) // конструктор
    :y(yy),m(mm),d(dd)        // ескерту: мүшені инициалдау
{
}

void Date::add_day(int n)
{

// ...
}

int month()  // Ой: Date:: класын ұмытып кеттік 
{
   return m; // функция-мүше емес, m айнымалысы қол жеткісіз
}

:y(yy),m(mm),d(dd) белгілеуі мүшелердің қалай инициалданатынын көрсетеді. 
Біз бұған эквивалентті код бөлігін жаза аламыз.

Date::Date(int yy,int mm,int dd) // конструктор
{

y = yy;
m = mm;
d = dd;

}

Бірақ бізге алдымен мүшелерді олардың келісім бойынша берілген мəндерімен 
инициалдап алу керек еді, тек содан кейін ғана оларға жаңа мəн меншіктеу ке-
рек. Бұдан басқа, мұнда біз класс мүшесін ол инициалданғанша, кездейсоқ 
түрде пайдаланып қоюымыз мүмкін. :y(yy), m(mm), d(dd) белгілеулері біздің 
ойы мыз ды анығырақ көрсетеді. Бұл фрагменттер арасындағы айырмашылық, 
төменде келтірілген екі мысалдың бір-бірімен айырмасымен бірдей болып келеді. 
Солардың біріншісін қарастырайық: 

int x; // алдымен x айнымалысын анықтаймыз
// ...
x=2;  // кейіннен оған мəн меншіктейміз

Екінші мысал мынадай болады:

int x=2;  // анықтаймыз да, бірден екімен инициалдаймыз

Жалпы бейнесі толық болуы үшін, жақшадағы функция аргументтерін еске сала-
тын синтаксистік конструкция тəсілімен орындалатын тағы бір инициалдау жо-
лын көрсетейік:

23–1084
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int x(2);        // екімен инициалдаймыз
Date sunday(2009,8,29);  // Sunday объектісін триадамен 
                         // инициалдаймыз (2009,8,29)

Кластың функция-мүшесін класс анықтауында анықтасақ та болады:

// Date қарапайым класы (жүзеге асыру тəсілдері кейінірек 
// қарастырылады) 
class Date {
public:

Date(int y,int m,int d);   
    :y(yy),m(mm),d(dd)
{
    // ...
}

void add_day(int n)
{
    // ...
}

int month() {return m;}

// ...
private:

int y,m,d;     // жыл, ай, күн   
};

Біріншіден, бұдан кейін класты жариялау көбірек орын алады жəне қиындау бо-
лып келеді. Берілген мысалда add_day конструктор коды мен функциясы онда ған 
жолды алуы мүмкін болады. Бұл класты жариялауды бірнеше есе ұлғайтады жəне 
жүзеге асыру тəсілдері арасындағы интерфейсті іздеп табуды қиындатады. Со-
нымен, біз класс жариялау кезінде үлкен функцияларды анықтамауды ұсынамыз. 

Дегенмен, month() функциясының анықталуына көңіл бөліңіз. Ол класс 
жариялау дың сыр тын дағы Date:: month() анықтауынан гөрі қарапайымырақ 
жəне қысқалау болып келеді. Қарапайым жəне қысқа функцияларды анықтауды 
класс жариялауын да көрсетсек те болады. 

Тағы да көңіл бөлетін жағдай m  айнымалысы month()  функциясынан кейін 
анық  талғанына қарамастан, month() функциясы m  айнымалысын пайдалана ала-
ды. Класс мүшесі оның қайда анықталғанына қарамастан, басқа класс мүшесіне 
сілтеме жасай алады. Айнымалы аты оны пайдалануға дейін жариялануы тиіс де-
ген ереже класс ішінде əлсірейді.  

Кластағы функция-мүшені анықтау келесідей жайттарға əкеп соқтырады: 
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• Функция қойылмалы (inlined) болып шығады, яғни компилятор қойылатын 
функцияны шақырудың орнына, оның кодын генерациялауға тырыса-
ды. Бұл month() секілді жиі шақырылатын функцияларға көптеген 
артықшылықтар бере алады. 

• Кластың қойылмалы функция-мүшесінің ішкі командаларын, яғни тұл-
ға сын өзгерту кезінде функция-мүше пайдаланылып отырған барлық 
мо дульдерді қайтадан компиляциядан өткізуге тура келеді. Егер функ-
ция тұлғасы класты жариялаудан тысқары анықталған болса, онда тек 
сол класты анықтауды ғана  компиляциядан қайта өткізу керек. Функция 
тұл ғасын өзгерту кезінде қайта дан компиляциядан өткізу қажеттілігінің 
бол мауы көлемді программа лардың үлкен артықшылықтарына айналуы 
мүмкін.     

Сəйкес ереже былай дейді: егер сізге шағын қойылмалы функцияларды пай да-
ла ну арқылы программаның жоғары тиімділігі керек болмаса, функция-мү ше лер-
дің тұлғаларын класс жарияланымы ішіне орналастырмаңыз. Үлкен функциялар, 
мы са лы, олардың бес жолдан тұратындары, функцияны қоюдан ештеңе ұтпайды. 
Бір немесе екі жолдан тұратын өрнектері бар функцияларды қойылмалы етудің 
қажеті жоқ. 

9.4.5 Ағымдағы объектіге сілтеме  
Date класын пайдаланатын қарапайым мысал қарастырайық:

class Date {
   // ... 
   int month ( ) {return m;}
   // ...
private:
   int y,m,d;    // жыл, ай, күн
};

void f(Date d1,Date d2)
{
   cout << d1.month() << '' << d2.month() << '\n';   
}

Date::month() функциясына оны бірінші шақыруда баспаға d1.m айнымалысын, 
ал екінші шақыруда – d2.m айнымалысын шығару керек екендігі қайдан бел гі лі?  
Date::month() функциясына қайтадан тағы бір қараңыз; оның жариялануын-
да аргумент жоқ! Date::month() функциясы қай объект үшін шақырылып жат-
қа нын ол қайдан «біледі»? Өйткені Date::month() сияқты кластың функция-
мү ше ле рінің жанама аргументі бар, сол арқылы ол қай объект үшін шақырылып 
жат қа нын анықтай алады. Сонымен, бірінші шақыртуда m айнымалысы d1.m 
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айныма лысына дұрыс сілтеме жасайды, ал екінші шақыртуда ол d2.m айныма-
лысына сілтейді. Аргументті жанамалы түрде пайдаланудың басқаша нұсқалары 
жайлы 17.10-бөлімде сипатталған.

9.4.6 Қателер жайлы хабарламалар
Күн-ай мерзімін (датаны) дұрыс көрсетпеу анықталған жағдайда не істеу керек? 
Ол қатені кодтың қай жерінен іздеуге болады? Мұндайда аластама пайда болуы 
(гене рациялануы) тиіс екенін біз 5.6-бөлімнен білген болатынбыз жəне ол шыға-
рылатын орын Date класының алғашқы объектісі жасалатын орын болып табы-
лады. Егер біз Date класының дұрыс объектілерін жасаған болсақ жəне барлық 
функция-мүшелер дұрыс жазылған болса, онда біз ешқашанда Date класының қате 
мəні бар объектісін ала алмаймыз. Сонымен, Date  класының дұрыс жасалмаған  
объекті лерін болдыр мау керек:

// Date қарапайым класы (датада қате болмауы тиіс)
class Date {
public:

class Invalid { }; // аластама сияқты қолданылады
Date(int y,int m,int d); // датаны тексеру жəне инициалдау

    // ...
private:
    int y, m ,d;  // жыл, ай, күн
    bool check(); // егер дата дұрыс болса,true қайтарылады
};

Біз датаның дұрыстығын тексеруді жеке check() функциясына орналастырдық, 
өйткені логикалық тұрғыдан алғанда бұл тексеріс инициалдаудан өзгеше жəне 
бізге бірнеше конструктор қажет болуы мүмкін. Бұдан тек мəліметтердің ғана 
емес, сондай-ақ функциялардың да жабық болатынын жеңіл байқауға болады:

Date::Date(int yy,int mm,int dd)
    :y(yy),m(mm),d(dd)   // класс мүшелерін - мəліметтерді 
                           // инициалдау 
{

if(!check()) throw Invalid();  // дұрыстығын тексеру
}
bool Date::check()  // егер дата дұрыс болса,true қайтарылады
{
    if (m<1 || 12<m) return false;
    // ...
}

 Date класының осындай анықтамасы болған соң, келесі кодты жаза аламыз:
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void f(int x,int y)
try {

Date dxy(2009,x,y);
cout << dxy << '\n'; // << операторын жариялау 9.8-бөлімде 
dxy.add_day(2);

}
catch(Date::Invalid) {
    error("invalid date"); // error()функциясы 5.6.3-бөлімде 
                           // анықталған
}

Енді біз  << операторы мен add_day() функциясының əрқашанда Date класының 
дұрыс объектілерімен жұмыс істейтінін білеміз. 

9.7-бөлімде сипатталған Date класын құруды аяқтау үшін тілдің кейбір 
қасиеттерін келтірейік, олар бізге тізбелер мен операторларды асыра жүктеуді 
жақсылап баяндау үшін керек болады. 

9.5 Тізбелер

Тізбе enum (enumeration – перечисление) – бұл символикалық константа ретінде 
мəндер жиынын беретін қолданушы анықтаған өте қарарайым тип. Мысал 
қарастырайық:

enum Month{
jan=1,feb,mar,apr,may,jun,jul,aug,sep,oct,nov,dec

};

Тізбе «денесі» – бұл оның элементтерінің  жай ғана тізімі. Жоғарыдағы jan 

элементіне берген мəн тəрізді, тізбенің əрбір элементіне нақты мəн бере аламыз 
немесе соған сəйкес мəнді таңдап алу мүмкіндігін компиляторға беруімізге бола-
ды. Егер компилятор жұмысына сүйенетін болсақ, ол тізбенің əрбір элементіне, 
алдыңғысына қарағанда бірге артық сандық мəн меншіктеп отырады. Осындай 
жолмен, біз анықтаған Month тізбесіндегі əр айға бірден басталатын реттел-
ген тізбек түріндегі мəндер меншіктеліп отырады. Ол келесідей кодқа парапар 
(эквивалентті) болып табылады:

enum Month{
    jan=1, feb=2, mar=3, apr=4, may=5, jun=6,
    jul=7, aug=8, sep=9, oct=10, nov=11, dec=12  
};

Бірақ бұл адамды шаршататын жұмыс жəне көптеген қателердің шығуына 
да жол ашады. Нақтырақ айтар болсақ, мұнда біз дұрыс нұсқа алғанша, екі 
қателік жібердік; осындай қайталанатын қарапайым «механикалық» жұмысты 
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компиляторға жүктеген жақсы. Мұндай есептерді компилятор адамға қарағанда 
жақсы шығарады жəне шаршамайды да. 

Егер тізбенің бірінші элементін инициалдамасақ, онда санауыш мəн беруді 
нөлден бастайды. Мынадай мысал қарастырайық:

enum Day {
    monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday 
};

мұндағы monday==0 жəне sunday==6. Практикада санауыштың алғашқы мəнін 
нөлге тең етіп алған жөн.

Month тізбесін келесідей түрде пайдалануға болады:

Month m = feb;
m = 7;      // қате: тізбеге бүтін сан меншіктеуге болмайды
int n = m;  // ОК: бүтін мəнді айнымалыға Month мəнін 
            // меншіктеуге болады
Month mm = Month(7);   // int типін Month типіне түрлендіру 
                    // (тексерусіз)

Month тізбесінің жеке тип екеніне көңіл бөліңіз. Ол жанамалы түрде int типіне 
өздігінен түрлендірілуі мүмкін, бірақ Month типін int типіне жанамалы түрде 
түрлендіру  жасалмайды. Мұның жөні бар, өйткені Month класының əрбір объектісі 
өзіне парапар бүтін мəнді де қабылдайды, бірақ бүтін сандардың көбісінің Month 
типінде өзіне сəйкес парапар мəні болмайды. Мысалы, біз инициалдауды əдейі 
қате жіберіп жаздық:

Month bad=9999; // қате: мұндай бүтін санды Month типіндегі 
                // сəйкес объектіге түрлендіру мүмкін емес

Егер сіз Month(9999) белгілеуін қолданғыңыз келсе, онда оған өзіңіз кінəлі 
боласыз! Егер программалаушы тікелей көрсететін болса, онда С++ тілі, 
көп жағдайларда, программалаушыны соның себебінен туындайтын қауіпті 
əрекеттерден тоқтатуға тырыспайды; негізінде, ол программалаушыға байланы-
сты орындалады емес пе. 

Өкінішке орай, бастапқы мəндерді тексеру үшін, біз тізбеге арнап конструк-
торды анықтай алмаймыз, бірақ тексеруге арналған қарапайым функция жазу 
қиын дық туғызбайды: 

Month int_to_month(int x)
{

if ( x<jan || dec<x) error("ай дұрыс емес");
return Month(x);

}

Енді келесідей кодты жазуға болады:
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void f(int m)
{

Month mm = int_to_month(m);
// ...

}   

Тізбе не үшін керек? Негізінен, бір-бірімен байланысқан атаулы бүтін мəнді кон-
станталар жиыны қажет болғанда тізбелер пайдалы. Көбінесе тізбелер арқылы  
баламалар жиыны (up, down; yes, no, maybe; on, off; n, ne, e, se, s, sw, 

w, nw)  немесе ерекше белгілер  (red, blue, green, yellow, maroon, crimson, 

black) көрсетіледі.  
Тізбе элементтері өз тізімінің жеке көріну аймағына кірмейтініне назар 

аударыңыз; олар тек өз тізбесінің аты жазылған көріну аймағында орналасады. 
Мысал қарастырайық: 

enum Traffi c_sign {red,yellow,green};
int var = red;      // ескерту: дұрысы Traffi c_sign::red 

Бұл код проблемалар туындатады. Сіздің программаңызда глобалды атаулар ор-
нына кең таралған мынадай red, on, ne жəне dec секілді атаулар пайдаланылаты-
нын көзіңізге елестетіп көріңізші. Мысалы, ne дегеніміз нені білдіреді: «солтүстік-
шығыс» (northeast) па немесе «тең емес» (not equal) пе?  Dec дегеніміз ше: «ондық» 
(deci mal) па немесе «желтоқсан» (December) деуге бола ма? Міне, дəл осындай 
қиын дықтар жайлы 3.7-бөлімде ескерткен болатынбыз. Егер біз атаулардың 
ауқымды кеңістігінде қысқартылған жəне жалпы қолданыстағы элементтер атау-
ларын қолда натын болсақ, түсінбестік оңай туындайды. Ашып айтар болсақ, 
Month тізбесін iostream ағымдарымен бірге қолдануға тырысқанда, бірден 
осындай проблемаға кез боламыз, өйткені ондық сандарға арналған Dec (11.2.1- 
бөлімді қ.) атты мани пу лятор да бар. Осындай проблемалардың туындауынан 
сақтану үшін біз тізбелерді шектелген көріну аймақтарында, мысалы кластарда, 
анықтауға көбірек көңіл бөле міз. Бұл бізге тізбе элементтерінің мəндері қайда 
сілтеме жасап тұрғанын, мынадай түрде Month::jan жəне Color::red, тікелей 
көрсетуге мүмкіндік береді. Тізбелермен жұмыс істеу тəсілдері 9.7.1-бөлімде 
сипатталған. Егер бізге глобалды атаулар өте қажет болып жатса, онда ұзынырақ, 
жиі кездеспейтін жəне бас əріптер арқылы жазылған аттарды пайдалана отырып, 
коллизия туындау ықтималдығын барынша төмендету керек. Дегенмен, біз тізбелер 
аттарын локальді көріну аймақтарында пайдалануды дұрыс деп санаймыз. 

9.6 Операторларды асыра жүктеу
Класс немесе тізбе үшін С++ тілінде бар барлық операторларды анықтауға бо-
лады. Бұл процесс операторларды асыра жүктеу (operator overloading) деп ата-
лады. Ол біз жасағалы отырған тип үшін үйреншікті белгілеулерді сақтау қажет 
етілгенде қолданылады. Мысал қарастырайық:
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enum Month {
    Jan=1,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec
};

Month operator++(Month& m) // префикстік инкремент операторы
{

m = (m==Dec) ? Jan : Month(m+1);   // "циклдік көшу"
return m;

}

? :  конструкциясы арифметикалық «егер» операторының жұмысын атқарады;  
егер m==Dec болса, онда m = Jan  болады да, кері жағдайда, ол  Month(m+1) бо-
ла ды. Бұл күнтізбенің циклділігін көрсететін ерекше бір тəсіл. Енді Month типін 
келесідей түрде жазуға болады:

Month m = sep;
++m;    // m  мəні Oct болады 
++m;    // m  мəні Nov болады
++m;    // m  мəні Dec болады
++m;    // m  мəні Jan болады

Month  тізбесін инкременттеу кең таралған тəсіл болып табылады жəне оны жеке 
оператор ретінде жүзеге асыруға тұрады дегенмен келіспеуге болады. Бірақ сіз 
мəлімет шығару операторы жайлы не айтасыз? Оны былай жазуға болады:

vector<string> month_tbl;

ostream& operator <<(ostream& os, Month m) 
{
   return os << month_tbl[m];
}

Бұл month_tb1 объектісі басқа бір жерде инициалданған дегенді білдіреді, мы-
салы,  month_tb1[Mar] өрнегі “March” тіркесін немесе басқа бір айдың  өзіне 
сəйкес атын көрсетеді (10.11.3-бөлімді қ.). 

Өз типімізді жасай отырып, С++ тілінде қарастырылған кез келген оператор-
ды, мысалы, +, -, *, /, %, [], (), ^, !, &, <, <=, > жəне >= асыра жүктей аламыз. 
Өзіңіздің жеке бір операторыңызды анықтау мүмкін емес; программалаушы мы-
надай ** немесе $= операторды пайдаланғысы келеді делік, бірақ C++ тілі оған 
рұқсат бермейді. Операторларды тек бекітілген операндтар саны үшін ғана анық-
тауға болады; мысалы, унарлы - операторын анықтай аламыз, бірақ унарлы опера-
тор ретінде <= (“кіші немесе тең”) өрнегін асыра жүктей алмаймыз. Осыған ұқсас 
бинарлы + операторын асыра жүктеуге  болады, бірақ ! (жоқ) операторын би нар-
лы ретінде асыра жүктей алмаймыз. Сонымен, тіл программалаушы анықтаған 
типтер үшін бұрыннан бар синтаксистік өрнектерді пайдалануға мүмкіндік береді 
де, бірақ сол синтаксисті кеңейтуге жол бермейді.
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 Асыра жүктелген оператордың, кем дегенде, қолданушы анықтаған типтегі 
бір операнды бар болуы керек.

int operator+ (int,int); // қате: құрамдас + операторын 
                         // асыра жүктеуге болмайды
Vector operator+(const Vector&, const Vector &); // OK 
Vector operator+=(const Vector&, int); // OK

Егер кодыңызды əжептеуір жақсартатынына толық сенімді болмаса ңыз, тип үшін 
оператор анықтамағаныңыз дұрыс. Сонымен қатар, опе  ра  торларды олардың жал-
пы қабылданған мағынасын сақтай оты рып, анықтауға тырысу керек: + опера-
торы қосуды; бинарлы * опе ра торы көбейтуді; [] операторы қол жеткізуді; () 
опе раторы – функция шақыруды білдіруі тиіс. Бұл тіл ережесі емес, бұл кеңес, 
кеңес болғанда да, жақсы кеңес, операторларды жалпы қабылданған түрде пайда-
лану, мысалы, + символын қосу үшін қолдану, програм ма ны түсінуді жеңілдетеді. 
Тағы да қосып айтарымыз, бұл кеңес ма те матикалық белгілеулерді жүздеген 
жылдар бойы пайдалану тə жі  ри  бе сінің нəтижесі болып табылады. Түсініксіз 
оператор ларды пай да ла ну жəне операторларды қалып та ғыдай түрде қолданбау 
прог рамманы шатастырып, қателерге жол ашуы мүмкін. Бұл тақырыпты енді ары 
қарай қозғамай-ақ қояйық. Келесі тарауларда оператор ларды асыра жүктеуді тек 
өзіне сəйкес орындарда ғана қолданамыз. 

Асыра жүктеу үшін көбінесе, біз күткендей, +,-,* жəне / опе раторлары емес, 
керісінше, =, ==,!=, <,[] жəне () операторлары таңдалатыны қызықты нəрсе.

9.7 Кластар интерфейстері  

Бұдан бұрын біз ашық интерфейс пен класты жүзеге асыру əрекеттері бір-бірінен 
бөлініп тұруы керек деп көрсеткен болатынбыз. Өйткені С++ тілінде struct 

сияқты қарапайым құрылымдарды қолдану мүм кін дігі сақталған, кейбір кəсіби 
мамандар бұл тұжырыммен келіспеуі мүмкін. Дегенмен, жақсы интерфейсті 
қалай жасауға болады? Жақсы ин терфейстің жаман интерфейстен қандай айыр-
масы бар? Бұл сұрақ тарға жартылай түрде тек мысалдармен жауап беруге болар 
еді, бірақ С++ тілінде сүйемелденетін бірнеше жалпы қағидалар бар:

• Интерфейс толық болуы тиіс.

• Интерфейс барынша аз көлемде болуы керек.

• Класта конструкторлар болуы қажет.

• Класс көшіруді сүйемелдеуі тиіс (немесе оған тікелей тиым салу керек) 
(14.2.4-бөлімді қ.).

• Аргументтер типтерін тексеруді тиянақты түрде жүргізу қажет.

• Толықтырылмайтын (модификацияланбайтын) функция-мүшелерді 
иден тифициялау керек (9.7.4-бөлімді қ.).

• Деструкторлар барлық ресустарды босатуы тиіс (17.5-бөлімді қ.).
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Сонымен бірге 5.5-бөлімді қ., онда программа орындалуы кезеңінде  қа те лерді 
қалай анықтауға болатыны жəне олар туралы хабарлама беру жайлы баяндалған.

Алғашқы екі қағиданы былай қорытындылауға болады: «Интерфейс барын-
ша шағын болуы керек, бірақ қажетті мөлшерден кем болмауы тиіс». Интерфейс 
шағын болуы тиіс, өйткені оны оқуға жəне есте сақ тауға жеңіл болады, ал кла-
сты жүзеге асырумен айналысатын прог рам малаушы ондағы артық жəне сирек 
қолданылатын функция лар ды жазу ға уақыт кетіріп отырмайды. Сонымен қатар, 
шағын интерфейс дегені міз, егер бірдеңе ойластырылғандай дұрыс жүрмесе, 
оның себе бін табу үшін тек бірнеше функцияларды ғана тексеру керек дегенді 
білдіреді. Орта есеппен алғанда, ашылған функциялар көп болған сайын, оның 
қатесін табу да қиындай түседі, – өз жұмысыңызды ашық мəліметтері бар кластар 
құра отырып күрделен дірмеңіз. Бірақ интерфейс толық болуы тиіс, əйтпесе ол 
пайдасыз болады. Бізге қажетті нəрсені жасауға мүмкіндік бермейтін интерфейс 
керек емес.

Енді С++ тілінде сүйемелденетін онша абстрактылы емес, бірақ нақты 
түсініктер беретін ұғымдарды оқып үйренуге көшейік.

9.7.1 Аргументтер типтері 
9.4.3-бөлімдегі Date класының конструкторын анықтай отырып, біз ар гументтер 
ретінде int типіндегі үш айнымалыны пайдаланған бола тынбыз. Бұл бізге 
бірнеше қиындықтар туғызған болатын.

Date d1(4,5,2005);   // Ой! 4 жыл, 2005 күн
Date d2(2005,4,5);   // 5 сəуір ме əлде 4 мамыр ма?

Бірінші қиындық (айдың болмайтын күні) конструктор ішінде тексеру арқылы 
оңай шешіледі. Дегенмен, екінші қиындықты (ай мен ай күні арасындағы шатасу-
ды) қолданушы жазған код арқылы анықтай алмай мыз. Ол күн-ай мерзімін жазу 
туралы келісімдердің əртүрлі болуына бай ланысты туындайды; мысалы, 4/5 деген 
белгілеу АҚШ-та 5-ші сəуір ді, ал Англияда 4-ші мамырды білдіреді. Бұл пробле-
маны есептеу арқылы шеше алмайтын болмағандықтан, біз басқа бір нəрсе ойлап 
табуымыз керек. Анығын айтсақ, мұнда типтер жүйесін қолдануға тура келеді:

// Date қарапайым класы (Month типін қолданамыз)
class Date {
public:

enum Month {
    jan=1, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec
};

Date(int y,Month m,int d)  // мерзімді тексеру жəне 
                           // инициалдау

    // ...
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private:
int у; // жыл
Month m;
int d; // күн

};

Біз Month типін қолданып отырып, ай мен күн орнын ауыстырсақ, компилятор 
бізге қате шығарып береді. Сонымен қатар, Month тізбесі символикалық атау-
ларды қол дануға мүмкіндік береді. Мұндай атау лар, көбінесе, қате шығып кетуі 
мүмкін болатын сандармен жұмыс іс теуге қарағанда, жеңіл оқылады жəне жазы-
лады:

Date dx1(1998,4,3)       //қате:2-аргументте Month типі жоқ 
Date dx2(1998,4,Date::mar); //қате:2-аргументте Month типі жоқ
Date dx2(4,Date::mar,1998); // ой: орындау кезеңіндегі қате 
                            // күні 1998
Date dx2(Date::mar,4,1998); // қате:2-аргументте Month типі жоқ
Date dx3(1998,Date::mar,30); // OK

Бұл код көптеген қиындықтарды шешеді. mar тізбесінің квалифи ка торына назар 
аударыңыз: Date::mar. Осымен біз mar тізбесі Date класынан екенін көрсе теміз. 
Бұл Date.mar белгілеуіне парапар емес, өйткені Date – объект емес, тип, ал mar 
– класс мүшесі емес, класта жарияланған тізбеден алынған символикалық кон-
станта. :: белгілеуі класс атынан (немесе кеңістік атынан; 8.7-бөлімді қ.) кейін 
қолданы лады, ал . (нүкте) болса, ол объект атынан кейін қолданылады.

Таңдау бар кезде, қателерді программа орындалуы кезінде емес, компи-
ляциядан өткізу кезеңінде анықтаған дұрыс. Біз қателерді код тың қай жерінде 
шыққанын іздеуден гөрі оны компилятордың тап қанын дұрыс деп санаймыз. Со-
нымен қатар, қателерді компиляция кезеңінде анықтау үшін тексеру мақсатында 
арнайы код жазудың қа жеті жоқ.      

Ай күні мен жыл арасындағы шатасуды осындай тəсілмен анық тауға болмас 
па екен? Болады, бірақ бұл проблеманы шешу Month типіндегідей əдемі сипат-
та болмайды; оның үстіне біздің мегзеп отырғанымыз осы төртінші жыл болуы 
мүмкін. Біз қазіргі заманмен шектелсек те, тізбеге өте көп жылдарды кіргізу 
керек.

Мүмкін, бəрінен де ең жақсысы (Date класының атқаратын қыз ме тін қарас-
тырмай-ақ) келесі кодты жазу шығар:

class Year {     // жыл [min:max) диапазонында  
static const int min = 1800; 
static const int max = 2200; 

public:
class Invalid { };
Year(int x) : y(x) {if(x<min || max<x) throw Invalid();} 
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int year() { return y; } 
private:

int y;
};

class Date { 
public:

enum Month {
    jan=1, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec
};

Date (Year y,Month m,int d); // датаны тексеру жəне 
                             // инициалдау
// ...

private:
Year у; 
Month m;
int d;        // күн

};

Енді мынадай код фрагментін аламыз.

Date dx1(Year(1998),4,3);        // қате:2-аргумент Month емес 
Date dx2(Year(1998),4,Date::mar); //қате:2-аргумент Month емес
Date dx2(4,Date::mar,Year(1998)); //қате:1-аргумент Year емес
Date dx2(Date::mar,4,Year(1998)); //қате:2-аргумент Month емес 
Date dx3(Year(1998,Date::mar,30); // OK

Келесі фатальды (апатты) жəне күтілмеген қате тек програм ма ның орындалу 
кезеңінде анықталады:

Date dx2(Year(4),Date::mar,1998); // орындалу кезеңінде қате: 
                                  // Year::Invalid

Қосымша жұмыс істеп жəне жылдар үшін белгілеулер енгізгеніміз дұрыс болды 
ма? Əрине бұл Date типі арқылы қандай есептер шығарайын деп жатқаныңызға 
тəуелді болады, бірақ бұл жерде бізде күмəн болды, сондықтан жеке Year класын 
құрғымыз келмеп еді.

Біз программа жазғанда, əрдайым осы қосымша үшін сапа критериін қойып 
отырамыз. Көбінесе біз тəуірірек бір шешім тапсақ, өзімізге одан да жақсы шешім 
іздеп табу жолына ұзақ мерзім бере алмаймыз. Жақсы шешім іздеп табу жолына 
түсіп, кейде программаны күрделендіріп жібереміз де, оның сапасын бастапқыдан 
төмендетіп алып жатамыз. Вольтер айтқандай «Бұдан гөрі жақсырағы – ол 
жақсының жауы» болып табылады емес пе.
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min жəне max айнымалыларының анықтамаларындағы static const сөзі-
не көңіл бөліңіз. Олар бізге кластағы бүтін типтер үшін символикалық конс тан-
таларды анықтау мүмкіндігін береді. Класс мүшесіне қатысты static моди-
фикаторын пайдалану программада оның мəнінің тек бір ғана көшірмесі бар 
екеніне кепілдік береді. 

9.7.2 Көшіру
Біз əрдайым объектілер құрып отыруымыз керек. Басқаша айтқанда, əрдайым 
конс трук торлар мен инициалдауды қарастыруымыз керек. Мүмкін, бұлар кластың 
ең маңызды мүшелері болар: оларды жазу үшін объектіні қалай инициалдау 
керектігін жəне оның мəндерінің дұрыстығы (яғни инвариантты анықтау) деген 
нені білдіре тінін шешіп алу керек. Инициалдау жайлы ойлаудың өзі қате жіберуге 
жол бермейді.

Одан кейін объектілерді көшіруге бола ма жəне оны қалай істейді дегенді 
шешіп алу керек. 

Date класы үшін немесе Month тізбесі үшін жауап дайын:  көшіру қажет 
жəне оның мағынасы да қарапайым: жай ғана кластың барлық мүшелері көші-
ріледі. Негізінде, бұл келісім (үнсіз) бойынша қарастырылған. Егер басқа ештеңе 
көрсетілмесе, компьютер дəл осыны істейді. Мысалы, Month тізбесі ини циалдау 
үшін қолданылса немесе меншіктеу операторының оң жағында орналасса, онда 
оның барлық мүшелері көшіріледі:

Date holiday(1978, Date::jul, 4);    // инициалдау
Date d2 = holiday;
Date d3 = Date(1978, Date::jul, 4);
holiday = Date(1978, Date::dec, 24); // меншіктеу
d3 = holiday;

Date(1978, Date::dec, 24) белгіленуі Date класының соған сəйкес атау-
сыз объектісінің құрылуын білдіреді, ол кейіннен сəйкесінше пайдаланыла алады. 
Мысал қарастырайық:

cout << Date(1978, Date::dec, 24);

Мұндай жағдайда класс конструкторы литерал секілді əсер етеді. Бұл көбінесе, 
алдымен константа немесе айнымалы құрып алып, кейіннен оны бір рет қана 
пайда ланғаннан гөрі ыңғайлы болады. 

Ал егер келісім бойынша көшіру бізді қанағаттандырмаса ше? Мұндайда біз 
өзіміздің көшірмемізді анықтап аламыз немесе көшіру конструкторы мен көшірі-
летін жабық меншіктеу операторын құруға да болады (14.2.4-бөлімді қ.).
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9.7.3 Келісім бойынша конструкторлар
Инициалданбаған айнымалылар бірсыпыра қателер көзі болуы мүмкін. Бұл 
қиындықты шешу үшін С++ тілінде кластың əрбір объектісін инициалдауға кепілдік 
беретін конструктор түсінігі қарастырылған. Мысалы, біз Date класының əрбір 
объектісінің дұрыс инициалдануына кепілдік беретін Date::Date(int,Mon-
th,int) конструкторын жарияладық делік. Мұнда программалаушы жария-
лануына сəйкес келетін типтердегі үш аргумент беруі керек болады. Мысал 
қарастырайық: 

Date dl;   // қате: инициалдау жоқ
Date d2(1998);  // қате: аргументтер саны өте аз
Date d3(1,2,3,4); // қате: аргументтер саны өте көп
Date d4(1,"jan",2); // қате: аргументтер типі дұрыс емес
Date d5(1,Date::jan,2); // OK:3 аргументі бар конструктор 
                        // қолданылады
 Date d6 = d5;       // ОК: көшіру конструкторы қолданылады

Date класы үшін конструктор анықтағанымызға қарамастан, біз бұрынғыша  Date 

класындағы объектілерді көшіре алатындығымызға назар аудырыңыз. Көпте ген 
кластарда келісім бойынша дұрыс мəндер қарастырылған; басқаша айтқанда, егер 
инициалдау орындалмаған болса, қандай мəндерді пайдалану керек деген сұраққа 
осындайлар үшін дайын жауап беруге болады. Мысал қарастырайық:

string s1;       // келісім бойынша мəн: бос тіркес " "   
vector<string> v1;// келісім бойынша мəн: элементтері жоқ вектор
vector<string> v2(10); // келісім бойынша 10 тіркесі бар вектор                         

Мұның барлығы да дұрыс сияқты жəне көрсетілген комментарийлерге сəйкес 
жұмыс істейді. Бұлар vector жəне string кластарының келісім бойынша 
конструк торлары болғандықтан, жүзеге асырылып, жанамалы түрде қажетті 
инициал дауды орындап отыр. 

Т типі үшін Т() белгілеуі – келісім бойынша берілген коструктормен анық-
талған келісім бойынша берілген мəн. Енді келесі кодты жазуға болады:

string s1 = string( ); // келісім бойынша мəн: бос тіркес "" 
vector<string> v1 = vector<string>(); // келісім бойынша мəн: 
                              // бос вектор; элементтері жоқ
vector<string> v2(10,string());  // келісім бойынша 
                                 // 10 тіркесі бар вектор                         

Дегенмен, біз осыған парапар (эквивалентті) жəне қысқалау стильді қалаймыз:

string s1; // келісім бойынша мəн: бос тіркес ""    
vector<string> v1; // келісім бойынша мəн: элементтері жоқ вектор 
vector<string> v2(10); // келісім бойынша 10 тіркесі бар вектор
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int жəне double типтері сияқты құрамдас типтер үшін келісім бойынша конструк-
тор 0 деген мəнді береді, сондықтан int() болып жазылуы – бұл жай ғана нөлдің 
күрделірек түрде бейнеленуі, ал double()– 0.0 санын жазудың ұзынырақ тəсілі.

Инициалдау кезінде () белгісіне байланысты туындайтын синтаксистік про-
блемалардан сақтаныңыз.

string sl("Ike"); // "Ike" тіркесімен инициалданған объект
string s2(); // аргумент алмаған, тіркес қайтаратын функция

Келісім бойынша берілген конструкторды қолдану – бұл тек стиль мəселесі ғана 
емес. Келесідегідей түрде string жəне vector кластары объектілерінен бас 
тарттыңыз делік:

string s;
for (int i=0,i<s.size(),++i) //ой:цикл қайталану саны белгісіз 
    toupper(s[i]); // ой:жады кездейсоқ ұясының 
                   // мазмұны өзгереді

vector<string> v;      
v.push_back("bad");    // ой:кездейсоқ адреске жазу                         

s жəне v айнымалыларының мəндері əлі нақты анықталмаған болса, онда олардың  
қанша элементтерден тұратыны белгісіз немесе (жүзеге асырудың жалпы 
қабылдан ған тəсілі бойынша; 17.5-бөлімді қ.) бұл элементтердің қайда сақталуы 
тиіс екені белгісіз болады. Нəтижесінде кездейсоқ мəндер пайдаланылатын бо-
лады – бұл болатын нəрселердің ең жаманы. Негізінде конструкторсыз біз инва-
риантты орната алмаймыз, өйткені оның объектілері дұрыс болатынына кепілдік 
бере алмаймыз (9.4.3-бөлімді қ.). Біз мұндай айнымалылардың инициалдануы 
тиіс екенін талап етеміз. Сондықтан мұнда программа үзіндісін келесідегідей 
түрде жазып шығуға болар еді:

string s1 = ""; 
vector<string> v1(0);
vector<string> v2(10,""); // вектор бос 10 жолдан тұрады 

Бірақ бұл код бізге жақсы болып көрінбейді. string класының объектісі үшін "" 
тіркесі бос тіркестің белгіленуі болып есептеледі. Ал vector класының объектісі 
үшін 0 мəні бос вектор болып табылатынына оңай көз жеткізуге болады. Дегенмен 
көптеген типтер үшін келісім бойынша берілген мəндерге дұрыс интерпретация 
жасау оңай іс емес. Мұндайда тікелей инициалдауды қолданбай объект жасайтын 
конструкторды анықтаған дұрыс болар еді. Мұндай конструкторлардың аргументі 
болмайды, оларды келісім бойынша конструктор деп атайды. 

Даталар үшін алдын ала үнсіз келісім бойынша бекітілген мəндер болмайды.  
Сол себепті біз осы уақытқа шейін Date класы үшін келісім бойынша конструк-
торды анықтай алмадық, бірақ біз оны  қазір істейміз (жай ғана оны істей алаты-
нымызды көрсету үшін):
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class Date { 
public:

// ...
Date(); // келісім бойынша конструктор 
// ...

private:
int у; 
Month m; 
int d;

};

Енді біз келісім бойынша берілетін бастапқы мерзімді таңдап алуымыз керек. 
Оған толыққанды түрде 21 ғасырдың бірінші күні сəйкес келеді:

Date::Date()
    :у(2001), m(Date::jan), d(1)
{
}

Егер сіз конструктор кодына келісім бойынша берілген мəнді қойғыңыз келмесе, 
онда сіз константа (немесе айнымалы) қолдана аласыз. Глобальді айнымалыны 
пайдаланудан жəне соған байланысты инициалдауға қатысты туындайтын про-
блемалардан құтылу үшін 8.6.2-бөлімдегі тəсілді қолдануға болады:

const Date& default_date()
{

static Date dd(2001,Date::jan,1); 
return dd;

}

Бұл жерде dd айнымалысын default_date() функциясын шақырған сайын 
емес, тек бір рет қана құру үшін, static түйінді сөзі қолданылған. Бұл ай-
нымалыны инициалдау default_date() функциясын алғашқы рет шақырғанда 
орындалады.  default_date() функциясының көмегімен Date класы үшін, кон-
структорды анықтау қиын емес. 

Date::Date()
:у(default_date().year()), 
m(default_date().month()), 
d(default_date().day())

{
}

Үнсіз келісім бойынша алынған конструктор, үнсіз келісім бойынша берілген 
мəнді тексеруге міндетті емес екендігіне назар аударыңыз, default_date функ-
циясын шақыратын жəне объект жасайтын конструктор оны тексеріп қойған. 
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Үнсіз келісім бойынша Date класы үшін конструкторымызды пайдаланып, Date 
класы объектілері үшін векторларлар құра аламыз: 

vector<Date> birthdays(10);

Үнсіз келісім бойынша берілген конструкторсыз, бұны біз тікелей жасауға тиіс 
болатынбыз:

vector<Date> birthdays(10,default_date());

9.7.4 Константалық функция-мүшелер
Кейбір айнымалылар өзгеріп отыру тиіс, себебі олар солай аталады, ал кейбіреулері 
өзгермейді; басқаша айтқанда, өзгермейтін айнымалылар да бар болып табылады. 
Оларды константалар деп атайды, солар үшін const түйінді сөзі пайдаланыла-
ды. Мысал қарастырайық: 

void some_function(Date& d, const Date& start_of_term)
{

int a=d.day();             // OK
int b=start_of_term.day(); // дұрыс болар (неге?)
d.add_day(3);              // өте жақсы
start_of_term.add_day(3);  // қате

}

Бұл жерде d айнымалысы өзгереді деп есептеледі, ал start_of_term айныма-
лысы өзгермейді, басқаша айтқанда, some_function() функциясы start_
of_term айнымалысын өзгерте алмайды. Бұл компиляторға қайдан белгілі? 
Мəселе біз start_of_term айнымалысын константа (const) деп жариялап 
қойғанымызда болып отыр. Дегенмен, неге day() функциясының көмегімен 
start_of_term объектісінен day айнымалысын оқуға болады? Date класының 
алдыңғы анықтамасына сəйкес start_of_term.day() функциясы қате болып 
саналады, себебі компилятор day() функциясының өз Date класы объектісін 
өзгертпейтіндігін білмейді. Ол туралы программада еш жерде айтылмаған, сон-
дықтан компилятор day() функциясы өзінің Date класы объектісін модифи ка-
циялай алады деп тұжырымдайды да, қате туралы хабарлама шығарады. 

Бұл проблеманы кластармен орындалатын операцияларды модификацияланған 
жəне модификацияланбаған деп екіге бөліп шешуге болады. Бұл класс туралы 
ұғымды тек түсіндіруге көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар, оның өте 
маңызды практикалық мəні бар: объектілерді модификацияламайтын операция-
ларды константалық объектілерге қолдануға болады. Мысал қарастырайық:

class Date { 
public:

24–1084
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// ...
int day() const; // константалық мүше:объекті өзгерте алмайды 
Month month() const;  // константалық мүше:объекті өзгерте 
                     // алмайды                      
int year() const;    // константалық мүше:объекті өзгерте 
                     // алмайды                      
void add_day(int n); // константалық емес мүше:объекті 

                     // өзгерте алады             
void add_month(int n); // константалық емес мүше:объекті 

                       // өзгерте алады
void add_year(int n);  // константалық емес мүше:объекті 

                       // өзгерте алады
private:

int у;    // жыл 
Month m;
int d;    // ай күні 

};

Date d(2000,Date::jan,20); 
const Date cd(2001, Date::feb,21);

cout << d.day() << " - " << cd.day() << endl; // OK 
d.addday(1);      // OK                                                              
cd.add_day(1);    // қате: cd — константа

Функция-мүшелерді жариялауда сonst түйінді сөзі осы функция-мүшені констан-
талық объектілер үшін шақыруды білдіру негізінде аргументтер тізімінен кейін 
орналасады. Біз функция-мүшені константа деп жариялағаннан кейін, компи лятор 
бізден объектіні модификацияламауды талап етеді. Мысал қарас тырайық:

int Date::day() const
{

++d; // қате: константалық функция-мүшеде объектіні 
     // өзгертуге талпыну
return d;

}

Əрине, көбінесе біз бұларды бұзуға тырыспаймыз. Негізінде, компилятор 
бақытсыз жағдайлардан қорғануды қамтамасыз етеді, ол күрделі программаларды 
құру кезінде өте пайдалы болып табылады.

9.7.5 Мүшелер жəне көмекші функциялар
Барынша аз көлемдегі (олай болғанмен де толық) интерфейсті құру барысында 
біз, көптеген маңызды операцияларды сыртта қалдыруға мəжбүр боламыз. Жеке 
функция түрінде қарапайым, көркем əрі тиімді жүзеге асырылатын функцияны 
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кластардың сыртында құру керек. Сонымен, класс объектісінде сақталған мəлімет-
терге функция зиян келтіре алмайды. Мəліметтерді пайдалануға шек қою маңызды 
фактор болып табылады, себебі қателерді іздеудің қалыпты тəсілдері «күдікті 
орындардың айналасында болады»; басқаша айтар болсақ, егер кластармен бір 
мəселе туындаса, онда біз алдымен солармен тікелей мəлімет алмаса алатын  
функцияларды тексере бастаймыз: солардың біреуі міндетті түрде қате шығуына 
себепші болып табылады. Егер мұндай функциялар елу шақты болғаннан гөрі 
оншақты ғана болса, олармен жұмыс жасау да əжептеуір оңай болады. 

Date класы үшін елу функция! Бізді əзілдеп тұр деп ойлайтын шығарсыздар, 
бірақ олай емес, бірнеше жылдар бұрын күн-ай мерзімдерімен (даталармен) 
жұмыс жасайтын коммерциялық кітапханаларға шолу жасай отырып, олардың 
next_Sun day(), next_workday() жəне т.с.с. функцияларды көптеп пайдалана-
тынын анық тадық. Елу – бұл қолданушылар ыңғайлылығы үшін құрылған кла-
стар үшін мүмкін болмайтын сан емес, ол кластарды жобалау, жүзеге асыру жəне 
сүйемелдеу ыңғай лылығы үшін жасалмаған. 

Сонымен қатар, айта кететін жайт, егер кластар көрсетілімі өзгеретін бол-
са, онда тек солармен қатынас жасайтын функцияларды ғана қайта жазып шығу 
жеткілікті. Бұл интерфейсті минимизациялау үшін қажетті екінші практикалық 
себеп болып табылады. Date класын құру барысында біз күн-ай мерзімін, яғни 
датаны 1900 жылдың 1 қаңтарынан бері өткен күндер санымен бүтін мəн түрінде 
беру ыңғайлы деген  шешімге келдік. Мұнда бізге тек қана функция-мүшелерді 
өзгерту керек болады. 

Көмекші функцияларға (helper funcions) арналған бірнеше мысалдарды 
қарастырайық:

Date next_Sunday(constDate& d) 
{

// d объектісімен d.day(),d.month(),d.year() арқылы қатынасу
// Date класының жаңа объектісін құрады жəне қайтарады 

}

Date next_weekday(const Date& d) { /* ... */ } 

bool leapyear(int y) { /* ... */ }

bool operator==(const Date& a, const Date& b) 
{

return a.year()s==b.year()
         && a.month()==b.month() 
         && a.day()==b.day();

}

bool operator!=(const Date& a, const Date& b) 
{
    return !(a==b);
}
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Көмекші функцияларды сонымен қатар функциялар-көмекшілер деп атайды. 
Бұлардың кластар мүшелері болып табылмайтын басқа функциялардан айырма-
шылығы, олардың жұмыс жасау логикасында болады; басқаша айтқанда, көмекші 
функция программалау тілінің концепциясы емес, жобалау концепциясы бо-
лып табылады. Көмекші функция аргументтер ретінде өздері көмекшілік рөлін 
атқаратын класс объектілерін қабылдайды. Бірақ ондайға жатпайтын аластама-
лар, мысалы, leapyеаr() функциясы бар. Көмекші функцияларды идентифика-
циялау үшін көбінесе атаулар кеңістігі қолданылады (8.7-бөлімді қ.). 

namespace Chrono {
class Date { /* ... */ };
bool is_date(int y,Date::Month m,int d); // дұрыс мəліметтер 
             // үшін true 
Date next_Sunday(const Date& d) {/* ... */ } 
Date next_weekday(const Date& d) { /* ... */ } 
bool leapyear(int y) { /* ...*/}   // 10 мысалды қараңыз 
bool operator==(const Date& a, const Date& b) { /* ... */ } 
// ...

}

Енді == жəне != функцияларына назар аударыңыз. Бұлар қарапайым көмекші 
функ циялар. Көптеген кластар үшін == жəне != функциялары мағынасы түсінікті, 
бірақ бұлар барлық кластарға қатысты болмағандықтан, компилятор оларды 
программалаушы орнында көшіруші конструктор немесе көшіруші меншіктеу 
ретінде құра алмайды. 

Сонымен қатар, Date::check() функциясын алмастыратын is_date() 
көмекші функциясын енгіздік, себебі датаның дұрыстығын тексеру көбінесе 
Date класының көрсетілуіне байланысты болмайды. Мысалы, бізге «30 қаңтар 
2008 жыл» мерзімінің дұрыс, ал «30 ақпан 2008 жыл» дұрыс емес екенін білу 
үшін Date класының объектілері қалай көрсетілгенін білу керек емес. Мүмкін, 
оның көрсе тілуіне (мысалы, «30 қаңтар 1066 жыл» дұрыс дата ма) тəуелді күн-ай 
мерзі мінің аспектілері бар шығар, бірақ (қажет болғанда) Date конструкторы оны 
қадағалай алады.  

9.8 Date класы

Сонымен, барлық идеялар мен түсініктерді біріктіре отырып, Date класының 
қандай қалыпта болатындығын көрейік. Функция тұлғасында (денесінде) тек ... 
комментарийлер орналасқан болса, онда оның нақты жүзеге асуы өте күрделі 
(əзірше оны жазуға тырыспаңыз) болады. Алдымен жариялауды Chrono.h тақы-
рыптық файлына орналастырайық:
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// файл Chrono.h 

namespace Chrono {

class Date { 
public:

enum Month {
jan=1, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec

};

class Invalid { }; // аластама ретінде генерациялау үшін  

Date(int у,Month m,int d); // датаны тексеру жəне   
                                                           // инициалдау 
Date();   // келісім бойынша конструктор 
          // келісім бойынша көшіру операциялары дұрыс 

// модификацияланбайтын операциялар:
int day() const { return d; } 
Month month() const { return m; } 
int year() const { return y; } 

// модификацияланатын операциялар: 
void add_day(int n); 
void add_month(int n); 
void add_year(int n); 

private:
int y; 
Month m;
int d;

};

bool is_date(int y,Date::Month m,int d); // дұрыс даталар 
                                         // үшін true
bool leapyear(int у); // егер y-кəбисə жыл болса, true
 
bool operator==(const Date& a, const Date& b); 
bool operator!=(const Date& a, const Date& b);

ostream& operator <<(ostream& os,const Date& d);

istream& operator >>(istream& is, Date& dd);

}  // Chrono
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Анықтаулар Chrono.срр файлында орналасқан:

// Chrono.срр 
#include "Chrono.h"

namespace Chrono {
// функция-мүшелерді анықтау 

Date::Date (int уу, Month mm, int dd) 
    :y(yy), m(mm), d(dd)
{

if (!is_date(yy,mm,dd)) throw Invalid();
}

const Date& default_date() 
{

static Date dd(2001,Date::jan,l); // 21 ғасырда бастау 
return dd;

}

Date::Date()
:y(default_date().year()), 
m(default_date().month()), 
d(default_date().day())

{ 
}

void Date::add_day(int n) 
{

// ...
}

void Date::add_month(int n)
{

// ...
}

void Date::add_year(int n)
{

if (m==feb && d==29 &&!leapyear(y+n)) {  // кəбисə жылдарды 
                                     // есте сақтаңыз  

m = mar;    // 29 ақпан орнына 1 наурыз 
d = 1;

}
y+=n;

}
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// көмекші функциялар

bool is_date(int у, Date::Month m, int d)
{

// у – дұрыс объект деп есептелік 

if (d<=0) return false;   // d оң болуы керек
if(m<Date::jan || Date::dec<m) return false;

int days_in_month = 31;   // көп айлар 31 күннен тұрады 

switch (m) {
case Date::feb: //ақпан айының ұзақтығы өзгеріп отырады 

days_in_month = (leapyear(у))?29:28; 
break;

case Date::apr: case Date::jun: case Date::sep: case 
     Date::nov:

days in_month =30; //қалған айлар 30 күннен тұрады 
break;

}

if (days_in_month<d) return false;

return true;
}

bool leapyear(int y) 
{

// 10 жаттығуды қараңыз 
}

bool operator==(const Date& a, const Date& b)
{

return a.year()==b.year()
         && a.month()==b.month() 
         && a.day()==b.day();

}

bool operator!=(const Date& a, const Date& b)
{

return !(a==b);
}

ostream& орегator <<(ostream& os, const Date& d) 
{

return os << '(' << d.year() 
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          << ',' << d.month( )  
          << ',' << d.day() << ’)’; 

}

istream& operator >>(istream& is, Date& dd)
{

int y, m, d;
char ch1, ch2, ch3, ch4;
is >> ch1 >> у >> ch2 >> m >> ch3 >> d >> ch4;
if (!is) return is;
if (ch1!= '(' || ch2!= ',' || ch3!= ',' || ch4!= ')') { 

                                    // формат қатесі 
is.clear(ios_base::failbit);    // дұрыс емес бит 
                                // орнатылған
return is;

}

dd = Date(y,Date::Month(m),d);      // dd жаңартылуы

return is;
}

enum Day {
sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday

};

Day day_of_week(const Date& d) 
{

// ...
}

Date next_Sunday(const Date& d) 
{

// ...
}

Date next_weekday(const Date& d) 
{

// ...
}

} // Chrono 

Date класы үшін >> жəне << операцияларын жүзеге асыратын функциялар 10.7 
жəне 10.8 бөлімдерінде толық қарастырылатын болады.
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Тапсырма 

Бұл тапсырма Date класының нұсқалары тізбегін іске қосудан тұрады. Əрбір 
нұсқа үшін Date класының 1978 жылдың 25 маусымымен инициалданған today 
атты объектісін анықтаңыз. Одан кейін, Date класының tomorrow атты объектісін 
анық тап, оған today объектісін көшіріп алып, add_today() функциясы көмегі-
мен бір күнге арттыру арқылы мəн меншіктеңіз. Одан кейін, << операциясын пай-
даланып, tomorrow жəне today объектілерін 9.8 бөлімде көрсетілгендей етіп, 
баспаға шығарыңыз. 

Датаның дұрыстығын тексеру өте қарапайым түрде жүзеге асуы мүмкін. 
Барлық жағдайларда да айлардың берілген [1,12] диапазонынан, ал айлар 
күндерінің [1,31] диапазонынан асып кетпеуін қадағалаңыз. Əрбір нұсқаны кем 
дегенде бір қате дата арқылы тексеріп шығыңыз (2009,13,-5).

1. 9.4.1-бөлімдегі нұсқа.
2. 9.4.2-бөлімдегі нұсқа.
3. 9.4.3-бөлімдегі нұсқа.
4. 9.7.1-бөлімдегі нұсқа.
5. 9.7.4-бөлімдегі нұсқа.

Бақылау сұрақтары 
1. Тарауда кластың қандай екі бөлігі сипатталған?
2. Кластарды жүзеге асыру мен интерфейс арасында қандай айырмашылық 

бар?
3. Осы тарауда Date құрылымымен байланысты қандай шектеулер мен про-

блемалар сипатталған?
4. Не себепті Date класында init_day() функциясы емес, конструктор 

қолданылады?
5. Инвариант деген не? Мысалдар келтіріңіз.
6. Қай уақытта функцияларды класс анықтамаларында жəне қай кезде 

кластан тыс орналастыру керек? Себебін түсіндіріңіз.
7. Қай уақытта операторды асыра жүктеуді қолдану қажет? Сіздің асыра 

жүктегіңіз келетін операторларды атап шығыңыз (себебін түсіндіріңіз). 
8. Не себепті ашық интерфейстер барынша аз көлемді (минималды) болуы 

тиіс?
9. Функция-мүше жарияламаларына const түйінді сөзін қосатын болсақ, 

не өзгереді?
10. Не себепті көмекші функцияларды кластан тыс қолданған дұрыс?
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Терминдер

class жүзеге асыру қойылмалы функциялар
const инвариант қолданушы анықтаған типтер
enum интерфейс құрамдас типтер 
struct конструктор құрылым
деструктор көмекші функциялар тізбе
дұрыс қалып (жағдай) көрсетілім тізбелеу элементі

Жаттығулар
1. 9.1-бөлімде көрсетілген нақты объектілер үшін орындауға болатын опера-

торларды көрсетіңіз (мысалы тостер үшін). 
2. Жұп элементі (аты, жасы) бар Name_pairs класын құрып, оны жүзеге асы-

рыңыз, мұндағы аты – string класы объектісі, жасы – double типіндегі 
айны малы болып табылады. Осы класс мүшелерін vector<string> 
(name атымен) жəне vector<double> (age атымен) кластар объектісі 
түрінде көрсетіңіз. Аттар тізімін оқып енгізетін read_names() операци-
ясын қарастырыңыз. Қолданушыға əрбір атқа сəйкес оның жасын енгізуді 
ұсынатын read_ages() операциясын да қарастырыңыз. Осы жұптарды 
(name[i], age[i]) баспаға (бір жолға біреуден) name векторы арқылы 
анықталған ретпен шығаратын print() операциясын қарастырыңыз. 
Name векторын алфавит бойынша реттеп орналастыратын жəне age век-
торын да сəйкесінше сұрыптайтын sort() операциясын қарастырыңыз. 
Барлық «операцияларды» функция-мүшелер ретін де жүзеге асырыңыз. 
Осы класты тексеріп шығыңыз (əрине, тексеруді жиірек жəне ертерек 
жасаған дұрыс).

3. Name_pair::print() функциясын operator<< (глобалды) операторы-
мен алмастырыңыз, сонымен қатар, Name_pair класының объектілері 
үшін  == жəне != операцияларын анықтаңыз. 

4. 8.4-бөлімдегі «бас ауыртатын» мысалға назар аударыңыз. Оны програм-
маға кірістіріп, оның əрбір конструкциясын түсіндіріңіз. Осы мысалдағы 
кодтың ешқандайда бір мағыналы операция орындамайтындығына назар 
аударыңыз; ол тек мысалды қиындату мақсатында ған қолданылады. 

5. Келесі жəне осы жаттығуларды орындау барысында, кітапхананың 
програм малық жабдықтамасының бір бөлігі болып табылатын Book кла-
сын құрып, оны жүзеге асыру қажет. Book класының ISBN шифрларын, 
кітап атын, авторының фамилиясын жəне авторлық құқықты тіркеу да-
тасын сақтайтын мүшелері болуы керек. Оған қоса, ол кітаптың қолға 
берілгені немесе берілмегендігі туралы мəліметті сақтауы тиіс. Осы 
мəліметтерді қайтаратын функция жасаңыз. Кітап тың қолға берілгенін 
немесе берілмегендігін тексеретін функция құрыңыз. Book класы 
объектілеріне енгізілетін мəліметтерді қарапайым түрде тексеруді 
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қарастырыңыз; мысалы, ISBN шифры тек n-n-n-x формасында болады, 
мұн дағы n – бүтін сан, ал x – цифр  немесе əріп. 

6. Book класына операторлар қосыңыз. Мұнда == операторы екі кітаптың 
ISBN шифрларының бірдей болатынын тексеретін болсын. Сонымен 
бірге != опера торы ISBN цифрларын салыстыратын болсын, ал << опе-
раторы жеке жолдарға ISBN шифрларын, кітаптың атын, автордың аты-
жөнін басып шығаратын болсын. 

7. Book класы үшін Genre атты тізбе жасаңыз. Фантастика, проза, 
периодтық басылым, биографиялар жəне балалар əдебиеті үшін тип-
тер қарастырыңыз. Əрбір кітапты Genre тізбесінің белгілі бір жан-
рына жатқызыңыз жəне Book класының конструкторы мен функция-
мүшелеріне соларға сəйкес өзгертулер енгізіңіз. 

8. Кітапхана үшін Patron класын құрыңыз. Бұл класс қолданушының 
атынан, кітапхана кəртішкесінің нөмірінен жəне мүшелік жарналар 
көлемінен тұруы қажет. Осы мүшелермен қатынас құра алатын функ-
циялар қарастырыңыз, сонымен қатар, мүшелік жарналар көлемін ор-
нататын функция қарастыру қажет. Қолданушының мүшелік жарналар-
ды төлегеніне немесе төлемегендігіне байла нысты бульдік мəн (bool) 
қайтаратын көмекші əдіс қарастырыңыз. 

9. Library класын құрыңыз. Оған Book жəне Pаtron класс вектор-
ларын кіріс тіріңіз. Сонымен қатар, оған Transaction құрылымын 
кірістіріп, құрылым ішінде Book, Pаtron, Date кластарының мүшелерін 
қарастырыңыз. Tran saction класы объектілерінің векторын құрыңыз. 
Кітаптар туралы жəне кітап ха на клиенттері жайлы жазбалар қосатын 
жəне кітаптардың қалпы (жаңа, ескі) туралы мəліметтер беретін функ-
циялар құрыңыз. Егер қолданушы кітап алған болса, онда кітапхана 
оны өз клиенті деп есептеп, кітаптың да өз қорынан екендігіне сенімді 
болуы керек. Осы шарттар орындалмаса, қателік туралы хабарлама 
шығарыңыз. Қолданушылардың мүшелік жарналар бойынша қарыз дары 
жоқтығын тексеріңіз. Егер қарызы болса, онда қателік туралы хабарлама 
шығарыңыз. Олай болмаса, Transaction класы объектісін құрыңыз да, 
оны Transaction класы объектілерінің векторына алмастырыңыз. Одан 
бөлек, қарыздары бар барлық клиенттердің аттарын сақтайтын векторды 
қайтаратын əдіс құрыңыз. 

10. 9.8-тараудан leapyear() функциясын жүзеге асырыңыз. 
11. Date класы үшін, сонымен қатар оған мынадай next_workday() (сенбі 

мен жексенбіден басқа күндердің барлығын жұмыс күні деп саналады) 
жəне week_of_year() (бірінші апта 1 қаңтардан басталады, ал аптаның 
бірінші күні жексенбі болып саналады) функцияларды қоса отырып, 
солар үшін пайдалы болып табылатын көмекші функциялар жиынын 
құрып, жүзеге асырыңыз. 

12. Date класының тағайындалу ережесін өзгертіп, 1970 жылдың 1 
қаңтарынан бастап өткен күндерді long типіндегі айнымалы арқылы 
нөмірлеп шығыңыз да, 9.8-бөлімдегі функцияларды қайта жазып шы-
ғыңыз. Белгіленген диапазоннан шығып кететін мерзімдік даталарды 
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идентификациялауды қарастырыңыз (нөлдік нөмірлі күннің алдындағы 
барлық даталарды алып тастаңыз, яғни теріс нөмірлі күндер болмауы 
тиіс).

13. Рационал сандарды бейнелейтін Rational класын құрып, оны жүзеге 
асыры ңыз. Рационал сандар екі бөліктен тұрады: алымнан жəне бөлімнен, 
мысалы 5/6 (алтыдан бес немесе .83333). Қажеттілік болса, қайталап класс 
анықтамасын тексеріңіз. Меншіктеу, қосу, азайту, көбейту, бөлу жəне 
теңдікті тексеру операторларын қарастырыңыз. Сонымен қатар, double 
типіне түрлендіруді қарастырыңыз. Rational класы не үшін қажет?

14. Долларлар мен центтерге байланысты есептеулер жүргізуге арналған 
Money класын құрып, оны жүзеге асырыңыз, мұнда есептеу дəлдігі 4/5 
ережесі бойын ша анықталады (0,5 цент жоғары қарай дөңгелектенеді, 
0,5-тен кіші мəндер төмен қарай дөңгелектенеді). Ақшалай сомалар long 
типіндегі айнымалы көмегімен цент арқылы көрсетілуі тиіс, бірақ енгізу 
жəне шығару əрекеттері долларлар мен центтерді қолдануы керек, мы-
салы $123.45. long типінің диапазонынан асып кететін сомаларға назар 
аудармаңыз. 

15. Валюта (конструктор аргументі ретінде) қосу арқылы Money класын 
анықтаңыз. Бастапқы мəнді ондық сан түрінде бере аламыз, өйткені он-
дай сандарды long типіндегі айнымалы түрінде көрсетуге болады. Дұрыс 
орындалмайтын операция ларды жібермеңіз. Мысалы, Money*Money 
өрнегі ешқандай мағына бермейді, ал USD1.23+DKK5.00 өрнегінің, егер-
де даттық крондар (DKK) мен американ дық долларлар (USD) арасындағы 
алмасу курсын анықтайтын кесте бар болған жағдайда, белгілі бір 
мағынасы бар.

16. Money класына қарағанда, дəлірек нəтижелер алуға болатын Rational 
класын пайдаланатын есептеу мысалын келтіріңіз. 

17. double типіне қарағанда, дəлірек нəтижелер алуға мүмкіндік беретін 
Ratio nal класын пайдаланатын есептеу мысалын келтіріңіз. 

Соңғы сөз

Қолданушы анықтаған көптеген типтер бар. Осында көрсетілгендерден олар 
əлдеқайда көп. Қолданушының анықтаған типтері, əсіресе кластар, С++ тілінің 
ядросын құрады жəне олар жобалаудың көптеген тиімді əдістерінің кілті болып 
табылады. Алдымызда қалған тараулардың басым бөлігі осы кластарды жобалау 
мен пайдалануға арналған. Класс – немесе кластар жиыны – бұл біздің концепция-
ларымызды кодтар түрінде көрсететін механизм. Бұл тарауда біз негізінен клас-
тардың тілдік аспектілерін көрсеттік, ал келесі тарауларда көптеген пайдалы 
идея ларды кластар түрінде көрнекі етіп өрнектеуді мақсат етеміз.
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ІІ бөлім

  Енгізу жəне шығару
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Енгізу жəне шығару ағымдары

«Ғылым – бұл өзіңді ақымақ қылуға жол 
бермеу туралы білімдер.»

 – Ричард Фейнман (Richard P.Feynman)

Осы жəне келесі тарауларда C++ тілінің стандартты енгізу жəне 

шығару құралдары – енгізу/шығару ағымдары – сипатталады. Файл-

дарды қалай оқу жəне жазу, қателерді қалай өңдеу керектігі, сонымен қатар 

қолданушы анықтаған типтерге енгізу/шығару операторларын қалайша 

қолдану қажеттігі көрсетілген. Бұл тараудың баяндау назарында базалық 

модель жатыр: жеке мəндерді қалай оқу жəне жазу керек, тұтас файлдарды 

қалай ашу, оқу жəне жазу қажет. Қорытынды мысалда программалаудың осы 

аспектілерін бейнелейтін көлемді код үзіндісі берілген. Тиянақтылықтары 

келесі тарауда сипатталады.  
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10.1 Енгізу жəне шығару

Қолымызда мəліметтер жоқ болса, есептеулер жүргізудің де мəні жоқ. Қажетті 
есептеулерді орындау үшін біз программаға мəліметтер енгізіп, нəтижелер алу-
ымыз керек. 4.1-бөлімде біз мəліметтердің көздері мен шығаруға арналған 
адресаттардың алуан түрлі болатындығын айтып кеткенбіз. Егер абай болмасақ, 
онда тек нақты бір дерек көзінен кіріс мəліметтер қабылдайтын жəне тек нақты 
бір шығару құрылғысына нəтижелерді жіберетін програм малар жазатын боламыз. 
Белгілі бір қосымшаларда, мысалы сандық фотоқұрылғыларда (фотоаппарат) не-
месе жанармай инжекторының сенсор ларында, бұл жағдай қолайлы (кейде тіпті 
қажетті) болуы мүмкін, бірақ айтарлықтай жалпылама сипаттағы есептерді шешу-
де программаның мəліметтерді оқуы мен жазуына көмектесетін тəсілдерді нақты 
енгізу жəне шығару құрылғыларынан ажырату қажет болады. Егер біз əртүрлі 
құрылғыларға тікелей хабарласуға мəжбүр болсақ, онда нарықта жаңа экран не-
месе диск пайда болған əрбір жолы өзіміздің программамызды өзгертуге немесе 
қолданушыларды бізге ұнайтын экрандармен жəне дискілермен шектеуге тиісті 
болатын едік. Əрине, бұл ақыл ға қонымсыз жағдай.    

Қазіргі кездегі операциялық жүйелердің басым бөлігі енгізу/шығару құ рыл-
ғыларын басқаруды арнайы драйверлерге жүктейді де, кейіннен олармен енгізу/
шығару кітапханасы құралдарының көмегімен байланысады, бұл құралдар 
мəліметтердің əртүрлі көздері мен адресаттарымен барынша біркелкі байланысты 
қамтамасыз етеді. Жалпы айтқанда, құрылғылар драйверлері операциялық жүйеге 
терең кірістірілген жəне көптеген қол дану шылар оларға қол жеткізе алмайды. Ал 
кітапханалық енгізу/шығару құралдары енгізу/шығарудың нақтылықсыздығын 
қамтамасыз етеді, сон дықтан программалаушының құрылғылар мен олардың 
драйверлері туралы ойлауы қажет емес:

10.1 Енгізу жəне шығару

10.2 Енгізу/шығару ағымының моделі

10.3 Файлдар

10.4 Файлды ашу

10.5 Файлды оқу жəне жазу

10.6 Енгізу/шығару қателерін өңдеу

10.7 Жеке мəнді оқу

10.7.1 Есепті басқарылатын 

бөліктерге бөлу

10.7.2 Сұхбатты функциядан ажырату

10.8 Қолданушы анықтаған 

шығару операторлары

10.9 Қолданушы анықтаған енгізу 

операторлары

10.10 Стандартты енгізу циклі

10.11 Құрылымдалған файлды оқу

10.11.1 Жадыда бейнелеу

10.11.2 Құрылымдалған 

мəндерді оқу

10.11.3 Бейнелеуді өзгерту
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Мұндай модель қолданылған кезде барлық кіріс жəне шығыс ақпарат енгізу/
шығару кітапханасының құралдарымен өңделетін байттар ағымдары (символдар) 
ретінде қарастырылуы мүмкін. Қосымшаларды құратын программалаушылар 
ретіндегі біздің жұмысымыз келесі əрекеттерге жинақ талады: 

1. Енгізу/шығару ағымдарын мəліметтердің сəйкес көздері мен адресатта-
рына баптау

2. Мəліметтер ағымдарын оқу жəне жазу

Құрылғыдан жəне құрылғыға символдарды жіберудің практикалық тия нақ ты -
лықтары енгізу/шығару кітапханасының жəне құрылғылар драйверлерінің құ-
зы рында болады. Осы жəне келесі тарауларда біз форматталған мəліметтер 
ағымдарынан тұратын енгізу/шығару жүйесін C++ тілінің стандартты кітап ха на-
сының көмегімен қалай құруға болатынын көретін боламыз. 

Программалаушының тұрғысынан қарағанда, енгізу мен шығарудың көптеген 
түрлері бар: 

• Мəліметтер бірліктерінің ағымдары (əдетте, файлдармен, желілік 
байланыстармен, жазатын құрылғылармен немесе дисплейлермен 
байланысқан) 

• Қолданушымен пернетақта арқылы əрекеттесу

• Қолданушымен графикалық интерфейс арқылы əрекеттесу (объектілерді 
шығару, тышқанмен шертулерді өңдеу жəне т.б.)

Бұл жіктеудің жалғыз мүмкін түрі емес жəне енгізу/шығарудың үш түрінің 
арасындағы айырмашылықтар сіз ойлағандай айқын емес. Мысалы, егер символ-
дарды шығару ағымы браузерге бағытталатын HTTP-құжат болса, онда нəтиже 
ретінде қолданушымен əрекеттесуге өте ұқсас жəне графикалық элементтерден 
тұруы мүмкін бірнəрсе пайда болады. Жəне керісінше, қолданушының графикалық 

25–1084
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интерфейсі арқылы əрекеттесудің нəтижелерін программада символдар тізбегі 
түрінде бейнелеуге болады. Алайда бұл жіктеу біздің құралдарымызға сəйкес 
келеді: енгізу/шығарудың алғашқы екі түрі стандартты кітапхананың енгізу/
шығару ағымдарымен қамтамасыз етіледі жəне оларды операциялық жүйелердің 
басым бөлігі қолдайды. 1-тараудан бастап, біз iostream кітапханасын қолдандық 
жəне оны осы жəне келесі тарауларда да пайдаланатын боламыз. Графикалық 
түрде шығару жəне қолданушымен графикалық интерфейс арқылы əрекеттесу 
əртүрлі кітапханалардың көмегімен қамтамасыз етіледі. Енгізу/шығарудың бұл 
түрін 12-16 тарауларда қарастырамыз.  

10.2 Енгізу/шығару ағымының моделі

C++ тілінің стандартты кітапханасында енгізу ағымына арналған istream жəне 
шығару ағымына арналған ostream типтерінің анықтамасы бар. Біз програм-
маларымызда cin атты istream стандартты ағымын жəне cout атты ostream 
стандартты ағымын пайдаландық, сондықтан стандартты кітапхананың (жиі 
iostream кітапханасы деп аталатын) бұл бөлігі бізге негізінен таныс. 

ostream ағымы келесі əрекеттерді орындайды:

• Əртүрлі типтегі мəндерді символдар тізбегіне түрлендіреді

• Бұл символдарды «бір жерге» (мысалы, консольге, файлға, негізгі жадыға 
немесе басқа компьютерге) жібереді

ostream ағымын келесі түрде бейнелеуге болады: 

Буфер – бұл ostream ағымы операциялық жүйемен əрекеттесу барысында сізден 
қабылдаған ақпаратты сақтау үшін қолданатын мəліметтер құрылымы. ostream 
ағымына жазу мен символдардың тағайындалған орнында көрінуі арасындағы 
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кідіріс осы символдардың буферде орналасуымен түсіндіріледі. Буферлеу 
программаның өнімділігі үшін өте маңызды, ал программаның өнімділігі, өз 
кезегінде, мəліметтердің үлкен көлемін өңдеу үшін маңызды. 

іstream ағымы келесі əрекеттерді орындайды:

• Символдар тізбегін əртүрлі типтегі мəндерге түрлендіреді

• Бұл символдарды «бір жерден» (мысалы, консольден, файлдан, негізгі 
жадыдан немесе басқа компьютерден) қабылдайды

ostream ағымын графикалық түрде келесідей бейнелеуге болады: 

ostream ағымы тəрізді, istream ағымы да операциялық жүйемен əрекеттесу 
үшін буферді пайдаланады. Мұндағы буферлеу қолданушы үшін визуалды түрде 
байқалуы мүмкін. Сіз пернетақтамен байланысты istream ағымын қолданған кез-
де, енгізілген мəліметтердің барлығы <Enter> пернесін (енгізу жəне жаңа қатарға 
көшу) басқанға дейін буферде сақталады, егер сіз райыңыздан қайтсаңыз, онда 
<Backspace> пернесінің көмегімен символдарды өшіре аласыз (<Enter> пернесін 
басқанға дейін). 

Шығарудың негізгі қолданыстарының бірі – адамдарға қолжетімді түрде 
мəліметтерді оқуды ұйымдастыру. Электрондық пошта хабарламалары, 
академиялық мақалалар, веб-беттер, шоттар, іскерлік есеп берулер, бай ла ныс-
тардың тізімдері, тақырыптар, құрылғылар күйлерін қадаға лау шы лардың (дат-
чик) көрсеткіштері жəне т.б. туралы еске түсіріңіз. ostream ағымдары мəтінді 
қолданушының талғамына сай форматтаудың көптеген мүмкін дік терін ұсынады. 
Дəл осылай, кіріс ақпараттың басым бөлігі адамдармен жазылады немесе адамдар 
оқи алатындай түрде форматталады.  istream ағымдары ostream ағымдарымен 
құрылған мəліметтерді оқуға қажетті мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Формат-
таумен байланысты сұрақтар 11.2-бөлімде, ал символдардан өзгеше ақпаратты 
енгізу 11.3.2-бөлімде қарастырылатын болады. Мəліметтерді енгізудегі қиындық, 
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негізінен, қателерді өңдеумен шарттастырылған. Əлдеқайда шынайы мысалдар 
келтіру үшін енгізу/шығару ағымдарының моделі файлдарды мəліметтермен 
қалайша байланыстыратынын қарастырудан бастаймыз. 

10.3 Файлдар

Əдетте, бізде компьютеріміздің негізгі жадысы сыйыстыра алатыннан əлдеқайда 
көп ақпарат көлемі болады, сондықтан ақпараттың басым бөлігі дискілерде неме-
се жоғары сыйымдылықты мəліметтерді сақтауға арналған басқа да құрылғыларда 
жинақталады. Мұндай құрылғылар, сондай-ақ компьютерді өшіргенде мəлі мет-
тердің жоғалуын болдырмайды – мұндай мəліметтер персистентті болып табы-
лады. Ең төменгі деңгейде файл жай ғана нөлден бастап нөмірленген биттердің 
тізбегі болып келеді. 

Файлдың форматы, басқаша айтқанда, байттардың мағынасын анықтайтын ере-
желер жиыны болады. Мысалы, егер файл мəтіндік болса, онда алғашқы төрт 
байт алғашқы төрт символды бейнелейді. Басқа қырынан алғанда, егер файл бүтін 
сандардың бинарлық бейнесін сақтайтын болса, онда алғашқы төрт байт алғашқы 
бүтін санды бинарлы түрде бейнелеу (11.3.2-бөлімді қ.) үшін қолданылады. 
Дискідегі файлдарға қатысты форматтың орны типтердің негізгі жадыдағы объек-
ті лерге қатысты орнымен бірдей. Біз файлдың форматы (11.2 жəне 11.3 бөлім де-
рін қ.) белгілі болған жағдайда ғана онда жазылған биттерге белгілі бір мағына 
бере аламыз. 

Файлдармен жұмыс істеу кезінде ostream ағымы негізгі жадыда сақталған 
объектілерді байттар ағымына түрлендіреді де, дискіге жазады. istream ағымы 
керісінше жұмыс істейді; басқаша айтқанда, ол дискіден байттар оғымын оқып, 
олардан объект құрады. 

Басым жағдайларда біз дискідегі байттар əдеттегі символдар жиынынан алынған 
символдар деп есептейміз. Бұл əрқашан дұрыс бола бермейді, бірақ, басқа 
бейнелерді өңдеу қиын болмағандықтан, біз, əдетте, осы тұжырымды ұстанатын 
боламыз. Оның үстіне, барлық файлдар дискілерде (яғни, мəліметтерді сақтаудың 
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айналып тұратын магниттік құрылғысында) орналасқан деп есептейтін боламыз. 
Жəне бұл тұжырым, тағы да, əрқашан  əділетті бола бермейді (флэш-жады туралы 
еске түсіріңіздер), бірақ программалаудың бұл деңгейінде нақты сақтау құралы 
маңызды емес. Бұл файл мен ағым абстракциясының негізгі артық шы лық тары-
ның бірі. 

Файлды оқу төмендегідей жүзеге асырылады:

1. файлдың атауын білу;

2. оны (оқу үшін) ашу;

3. символдарды оқу;

4. файлды жабу (бірақ бұл əдетте айқын емес түрде орындалады).

Файлды жазу төмендегідей орындалады:

1. файлға атау беру;

2. файлды (жазу үшін) ашу немесе осындай атаумен жаңа файл құру;

3. біздің объектілерді файлға жазу;

4. файлды жабу (бірақ бұл əдетте айқын емес түрде орындалады).

Біз оқу мен жазу негіздерін білеміз, себебі біз қарастырған жағдайлардың бар-
лы ғында файлмен байланысқан ostream ағымы дəл cout ағымы тəрізді, ал 
файлмен байланысқан istream ағымы дəл cin объектісі тəрізді əрекет етеді. Тек 
файлдарға ғана тəн операцияларды біз кейінірек (11.3.3-бөлімде) қарастырамыз, 
ал əзірше назарымызды барлық ostream жəне istream ағымдарына қолдануға 
болатын операциялар мен тəсілдерге аударайық.

10.4 Файлды ашу

Егер мəліметтерді файлдан оқығыңыз немесе файлға жазғыңыз келсе, осы файл 
үшін арнайы ағым ашуға тиістісіз. ifstream ағымы – бұл файлды оқуға арналған 
istream ағымы, ofstream ағымы – бұл файлға жазуға арналған ostream ағымы, 
ал fstream ағымы – бұл оқу үшін де, жазу үшін де пайдалануға болатын iostream 
ағымы. Файлдық ағымды қолданудың алдында, оны файлмен байланыстыру ке-
рек. Мысал қарастырайық:

cout << "Файлдың атауын енгізіңіз: "; 
string name; 
cin >> name;
ifstream ist(name.c_str()); // ist – бұл атауы nаmе тіркесі
                  // арқылы берілген файлға арналған енгізу ағымы 
if (!ist) 

error("енгізуге арналған файлды ашу мүмкін емес", nаmе);
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name тіркесі арқылы берілген атауы бар ifstream ағымының анықтамасы осы 
аттас файлды оқу үшін ашады. c_str() функциясы – бұл string класының 
мүшесі, ол string класының объектісінен С тілінің стиліндегі төменгі деңгейлі 
тіркесті құрады. С тілінің стиліндегі мұндай тіркестер көптеген жүйелік интер-
фейстерде қажет. !ist тексеруі файлдың дұрыс ашылу шартын тексереді. Осы-
дан кейін мəліметтерді кез келген басқа istream ағымынан оқыған сияқты, файл-
дан да дəл осылай оқуға болады. Мысалы, енгізу операторы >> Point типі үшін 
анықталған делік. Онда біз келесі программа үзіндісін жаза алатын едік:

vector<Point> points;
Point р;
while(ist>>p) points.push_back(p);

Файлдарға шығаруды да, дəл осылай, ofstream ағымдарының көме гімен 
орындауға болады. Мысал қарастырайық:

cout << "Шығаруға арналған файлдың атын енгізіңіз: ";
string oname; 
cin >> oname;
ofstream ost(oname.c_str()); // ost — бұл атауы oname 
// тіркесі арқылы берілген файлға арналған шығару ағымы
if( !ost) 

error("шығаруға арналған файлды ашу мүмкін емес", oname);

oname тіркесімен берілген атауы бар ofstream ағымының анықтамасы осы аттас 
файлды оқу үшін ашады. !ost тексеру шарты файлдың дұрыс ашылғандығын 
тексеруге мүмкіндік береді. Осыдан кейін мəліметтерді кез келген басқа ostream 
ағымына жазған тəрізді, файлға да жазуға болады. Мысалы:

for (int i=0; i<points.size(); ++i)
ost << '(' << points[i].x << ','<< points[i].у << ")\n";

Файлдық ағым көріну аясынан шығып кеткен кезде онымен байланысқан файл 
жабылады. Файл жабылған кезде онымен байланысқан буфер «тазартылады» 
("fl ushed"); басқаша айтқанда, буфердегі символдар файлға жазылады.  

Əдетте, файлдарды программада барынша ерте, қандай да бір салмақты есепте-
улер орындалғанға дейін ашқан жақсы. Басқасын былай қойғанда, жұмыстың көп 
бөлігін орындағаннан кейін, сізде нəтижелерді жазатын орын болмағандықтан, 
жұмысты аяқтай алмайтыныңызды түсіну тым бей бере кеттік болатын еді. 

Файлды ашу айқын емес түрде ostream жəне istream ағымдарын құру 
үрдісінің бір бөлігі болып табылады. Мінсіз жағдайда, файлды жабу кезінде оның 
көріну аймағына жүгінген жөн. Мысал қарастырайық:
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void fi ll_from_fi le(vector<Point>& points, string& name)
{

ifstream ist(name.c_str()); // файлды оқу үшін ашамыз 
if (!ist) 

error("файлды енгізу мақсатында ашу мүмкін емес ",name);
// ... ist ағымын қолданамыз ...
// біз функциядан шыққанда файл айқын емес түрде жабылады

}

Сонымен қатар, open() жəне close() операцияларын айқын емес түрде 
орындауға болады (В.7.1-бөлімді қ.). Алайда көріну аймағына бағдарлану сіздің 
файлдық ағымды файл ағыммен байланысқанға дейін немесе ол жабылғаннан 
кейін қолдануға талпынуыңыздың мүмкіндігін барынша азайтады. Мысал 
қарастырайық:

 
ifstream ifs;
// . . .
ifs >> foo;   // орындалмады: its ағымы үшін 
              // бірде-бір файл ашылған жоқ
// . . .
ifs.open(,ios_base::in); // атауы name тіркесімен берілген 
                         // файлды ашамыз  
// . . .
ifs.close();  // файлды жабамыз 
// . . .
ifs >> bar;   // орындалмады: ifs ағымымен байланысқан 
              // файл жабық
 // . . .

Шынайы программада туындайтын қиындықтар, əдетте, əлдеқайда күрделі бо-
лады. Бағымызға орай, біз файлдық ағымды алдын ала жаппасақ, екінші рет аша 
алмаймыз. Мысалы:

fstream fs;
fs.open("foo", ios_base::in); // файлды енгізу үшін ашамыз
                              // close() функциясы ұмытылған
fs.open("foo", ios_base::out); // орындалмады: ifs ағымы 
                               // ашылып қойған
if(fs) error("мүмкін емес");

Ағымды ашқаннан кейін, оны тексеруді ұмытпаңыз. 
Айқын түрде open() жəне close() функцияларын қолдануға неліктен 

рұқсат берілген? Мəселенің түйіні мынада: кейбір кездері файлмен байланысудың 
тіршілік уақыты оның көріну аймағымен шектелмейді. Бірақ мұндай жағдай си-
рек кездесетіндіктен, ол туралы ойламауға болады. Мұндай кодты iostream 
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ағымдарында (жəне C++ стандартты кітапханасының қалған бөліктерінде 
де) қолданылатын стильдер мен идиомалардан ерекшеленетін тілдер мен 
кітапханалардың стильдері мен идиомалары пайдаланылатын програм маларда 
кездестіруге болатыны маңыздырақ. 

Алдағы уақытта, 11-тарауда көрсететініміздей, файлдар туралы əлдеқайда көп 
ақпарат беруге болады, бірақ қазір біз үшін оларды мəліметтердің көздері мен адресат-
тары ретінде пайдалануға болатыны жеткілікті. Осының арқасында біз қолданушыға 
барлық кіріс ақпаратты пернетақтадан тікелей енгізуді ұсынған жағдайда шынайы 
бола алмайтын программаларды жазуға мүмкіндік аламыз. Программалаушының 
көзқарасы бойынша, файлдың үлкен артықшылығы – оны жөндеп түзету барысында, 
программа дұрыс жұмыс істегенге дейін оқу мүмкіндігі бар.  

10.5 Файлды оқу жəне жазу

Қандай да бір өлшеулердің нəтижелерін файлдан оқуды жəне оларды жады-
да бейнелеуді қалайша жүзеге асыруға болатынын көрейік. Айталық, файлдың 
құрамында метеостанцияда өлшенген ауа температурасы жазылған болсын:   

0 60.7
1 60.6
2 60.3
3 59.22 
. . .

Бұл файлда жұптар (тəулік мерзімі, темпертура) тізбегі жазылған. Сағаттар 0 жəне 
23 аралығындағы сандармен нөмірленген, ал температура Фаренгейт межелігі бой-
ынша өлшенген. Одан əрі форматтау қарасты рыл маған; басқаша айтқанда, файлда 
ешбір тақырыптар (мысалы, мəліметтер көзі туралы ақпарат), өлшем бірліктері, 
тыныс белгілері (мысалы, əрбір мəндер жұбының айналасында жақшалар) немесе 
файл соңының белгісі жоқ. Бұл ең қарапайым нұсқа. 

Ақпаратты Reading құрылымы түрінде бейнелейік:

struct Reading {   // ауа температурасы туралы мəліметтер
int hour;     // жарым түннен кейінгі сағаттар [0:23]
double temperature;  // Фаренгейт бойынша
Reading(int h, double t) :hour(h), temperature(t) { }

};

Бұл жағдайда мəліметтерді келесідей оқуға болады:

vector<Reading> temps; // мұнда оқылған ақпарат сақталады 
int hour;
double temperature;
while(ist >> hour >> temperature) {



373

if (hour < 0 || 23 < hour) error("дұрыс емес уақыт"); 
temps.push_back(Reading(hour,temperature));

}

Бұл кəдімгі енгізу циклі. ist атты istream ағымы осының алдындағы бөлімдегі 
тəрізді, файлдық енгізу ағымы (ifstream), стандартты енгізу ағымы (cin) не-
месе кез келген басқа istream ағымы болуы мүмкін еді. Жоғарыда келтірілгенге 
ұқсас код үшін istream ағымы мəліметтерді қайдан алатыны маңызды емес. 
Біздің программа білуі тиісті жалғыз ақпарат – ist ағымы istream класына жа-
тады жəне мəліметтер күтілген форматты қабылдайды. Келесі бөлімде қызықты 
сұрақ қарастырылады: кіріс мəліметтер жиы нын дағы қателерді қалай табуға бола-
ды жəне форматтау қатесін тап қан нан кейін не істеуге болады. 

Əдетте, мəліметтерді файлға жазуға қарағанда, одан оқу жеңілірек болады. 
Жоғарыда айтқанымыздай, ағым инициа лданған нан кейін біз ол нені бейнелейтінін 
білуге тиіс емеспіз. Нақты айтқанда, біз алдыңғы бөлімдегі шығыс файлдық 
ағымды (ofstream) кез келген басқа ostream ағымымен теңдес қолдана аламыз. 
Мысалы, біз шығуда əрбір жұп жақшаларға алынғанын қалауымыз мүмкін:

for(int i=0; i<temps.size(); ++i)
ost << '(' << temps[i].hour << ',' << temps[i].temperature 
    << ")\n";

Осыдан кейін қорытынды программа бастапқы мəліметтерді файлдан оқып, 
(сағат, температура) форматындағы жаңа файлды құратын еді. 

Файлдық ағымдар көріну аймағынан шыққанда өздерінің файлдарын автомат-
ты түрде жабатын болғандықтан, толық программа төмендегі түрде болады:

#include "std_lib_facilities.h"

struct Reading {  // ауа температурасы туралы мəліметтер
int hour;    // жарым түннен кейінгі сағаттар [0:23]
double temperature;   // Фаренгейт бойынша
Reading(int h, double t) :hour(h), temperature(t) { }

};

int main()
{

cout << "Енгізуге арналған файлдың атын жазыңыз: "; 
string name; 
cin >> name;
ifstream ist(name.c_str()); // атауы name тіркесі арқылы
        // берілген файлдан ist ағымы мəліметтерді оқиды
if (!ist) 

error("енгізуге арналған файлды ашу мүмкін емес ", name);
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cout << "Шығаруға арналған файлдың атауын жазыңыз: ";
cin >> name;
ofstream ost(name.c_str()); // атауы name тіркесі арқылы
        // берілген файлға оst ағымы мəліметтерді жазады 
if (!ost) 

error("шығаруға арналған файлды ашу мүмкін емес ", name);

vector<Reading> temps; // мұнда оқылған ақпарат сақталады 
int hour;
double temperature;
while (ist >> hour >> temperature) {

if (hour < 0 || 23 < hour) error("дұрыс емес уақыт"); 
temps.push_back(Reading(hour,temperature));

}

for (int i=0; i<temps.size(); ++i)
ost << '(' << temps[i].hour << ',' 
    << temps[i].temperature << ")\n";

}

10.6 Енгізу/шығару қателерін өңдеу

Мəліметтерді енгізген кезде біз қателерді болжап жəне өңдеп отыруымыз ке-
рек. Қандай қателер болады? Оларды қалай өңдеу керек? Қателер адамның 
іс-əрекеттерінің салдарынан (нұсқауды дұрыс түсінбеді, кодты қате басты, 
пернетақтамен мысық жүріп өтті жəне т.б.), файлдар спецификацияларға сəйкес 
болмағаны, программалаушылар күтілетін мəліметтер туралы дұрыс емес 
көзқараста болғаны жəне т.б. салдардан туындауы мүмкін. Мəліметтерді енгізу 
кезінде қате жіберу мүмкіндіктері шексіз! Алайда istream ағымы оларды 
ағымның қалыптары (stream state) деп аталатын төрт мүмкін класқа жіктеді.

Ағымның қалыптары

good()

eof()

fail()

bad()

Операциялар сəтті орындалды

Енгізудің соңына (файлдың соңына) жеттік

Күтпеген оқиға орын алды

Күтпеген əрі салмақты оқиға орын алды

Өкінішке орай, fail() жəне bad() қалыптарының арасындағы айырма шы лық 
айқын анықталмаған жəне жаңа типтерге арналған енгізу/шығару опе ра ция ла ры-
ның анықтамасына қатысты программалаушының көзқарас тарына тəуелді бола-
ды. Алайда негізгі идеясы қарапайым: егер енгізу операциясы қарапайым фор-
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маттау қатесін тапса, ол сіз (енгізу операция сының қолданушысы) қатені түзете 
аласыз деген болжаммен ағымға fail() функциясын шақыруға мүмкіндік береді. 
Ал егер, басқа жағынан, тіптен үрейлі бірнəрсе болса, мысалы дискіден оқу дұрыс 
орындалмаса, онда енгізу операциясы ағымның bad() функциясын шақыруына 
мүмкіндік береді, себебі біздің ағымнан мəліметтер оқуға талпыныстан бас тар-
тудан өзге істей алатын шарамыз жоқ деп жорамалдайды. Бұл бізді келесі жалпы 
логикаға алып келеді:

int i = 0; 
cin >> i;
if (!cin) {    // егер енгізу операциясы орындалмаса, онда
               // біз осы (жəне тек қана осы) жерге келеміз  

if (cin.bad()) error("cin бұзылды"); // ағым бүлінді, 
                                     // процесті тоқтат! 
if (cin.eof()) {

// басқа кіріс мəліметтер жоқ
// мəліметтер енгізуді дəл осылай аяқтағымыз келеді

}
if (cin.fail()) {  // ағымға бірнəрсе болды

cin.clear();   // одан əрі енгізуге дайындалу
               // жағдайды түзету

}
}

!cin өрнегін «cin ағымы нашар жағдайда», немесе «cin ағымына бірнəрсе бол-
ды», немесе «cin ағымы good() қалпында емес» деп оқуға болады. Бұл өрнек 
мағынасы бойынша «операция сəтті аяқталды» тұжы ры мына қарама-қарсы. 
fail() қалпы өңделетін cin.clear() нұсқауына назар аударыңыз. Егер ағым 
бүлінген болса, мүмкін біз оны қалпына келтіре алармыз. Мұны жүзеге асыру үшін 
біз ағымды айқындалған түрде fail() қалпынан шығарамыз жəне осы ағымда 
орналасқан символдар тізбегін қайтадан қарастыра аламыз; clear() функциясы 
cin.clear() шақыруын орын даған нан кейін cin ағымы good() қалпына ауыса-
тынын кепілдендіреді. 

Ағымның қалпын қолдану мысалын қарастырайық. Өзімізге * сим волы мен 
немесе файл соңының белгісімен (Windows жүйесінде <Ctrl+Z> немесе Unix 
жүйесінде <Ctrl+D>) аяқталуы мүмкін болатын бүтін сандар тізбегін векторға 
оқи тынымызды елестетейік. Мысалы, файлда келесі сандар жазылған болсын: 

1 2 3 4 5 *

Осы сандарды төмендегі функцияның көмегімен енгізуге болады:

void fi ll_vector(istream& ist, vector<int>& v, char terminator)
// eof() белгісі немесе аяқтау символы кездескенге 
// дейін бүтін сандарды ist ағымынан V векторына оқиды
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{
int i = 0;
while (ist >> i) v.push_back(i);
if(ist.eof()) return;   // тамаша: файл соңына жеттік

if(ist.bad()) error("ist ағымы бүлінген"); // ағым 
                  // бүлінген; процесті тоқтату керек!
if(ist.fail()) {  // түсінбестікті қолымыздан келгенше 
                  // жойып, қате туралы хабарлаймыз

ist.clear();  // ағымның қалпын тазартамыз жəне енді   
     // біз қайтадан аяқталу белгісін іздей аламыз
char с;
ist>>c;   // символды оқимыз, ол аяқталу символы 
          // болуы мүмкін
if (с != terminator) {  // күтпеген символ
    ist.unget();   // осы символды кері қайтарамыз
    ist.clear(ios_base::failbit); // ағымды fail() 
                                  // қалпына көшіреміз
}

}
}

Біз файл соңының белгісін тапқанға дейін циклден шықпайтынымызға на-
зар аударыңыз. Сонымен қатар, біз бірқатар мəліметтерді жинақтаған соң fi ll_
vector() функциясын шақырған өзге функция ағымды fail() қалпынан шы-
ға руға тырысуы мүмкін. Біз қалыпты тазартқандықтан, символды тексеру үшін 
ағымды қайтадан fail() қалпына қайтаруымыз керек. Бұл үшін ist.clear(ios_
base::failbit) нұсқауы орындалады. clear() функция сын қолданудағы мүм-
кін қауіпке көңіл аударыңыз: шын мəнінде, аргументі бар clear() функциясы 
iostream ағымының көрсетілген қалып жалау ша ларын (биттерін) орнатады, (тек 
қана) көрсетілмегендерін алып тастайды. Ағымды fail() қалпына ауыс тыра 
отырып, біз айтарлықтай салмақты қатені емес, форматтау қатесін тапқанымызды 
көрсетеміз. Біз unget() функциясын қолдана отырып, символды ist ағымына кері 
қайтарамыз; fi ll_vector() функциясын шақыратын функция оны қалауынша 
қолдана алады. unget() функциясы putback() функциясының əлдеқайда қысқа 
нұсқасы болып табылады, ол келесі тұжырымға негізделген: ағым соңғы символ-
ды есте сақтайды, сондықтан оны анық түрде көрсету міндетті емес.    

Егер сіз fi ll_vector() функциясын шақырып, енгізудің тоқта тылуына не 
əкеліп соққанын білгіңіз келсе, онда fail() жəне eof() қалыптарын тексеру-
ге болады. Оның үстіне, error() функциясы гене ра ция лаған runtime_error 
алас тамасын ұстап қалуға болады, бірақ bad() қалпындағы istream ағымынан 
көбірек мəлімет алу ықтималдығының төмен екендігі түсінікті. Шақыратын функ-
ция лар дың басым бөлігі қателерді күрделі өңдеуден өткізуді қарастырмайды. Осы 
себеп тен барлық дерлік жағдайда біз bad() қалпының пайда болуын анықтаған 
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кезде орындағымыз келетін жалғыз əрекет – аластаманы генерациялау. Өмірімізді 
же ңілдету үшін осы əрекетті орындауды istream ағымына тапсыруымызға бо-
лады:

// bad қалпына түскен жағдайда ist ағымы аластама генерациялайды 
ist.exceptions(ist.exceptions()|ios_base::badbit);

Бұл белгілеулер ерсі көрінуі мүмкін, бірақ нəтиже қарапайым: егер ist ағымы 
bad() қалпына өтсе, онда стандартты кітапханалық ios_base::failure аласта-
масын генерациялайды. exceptions() функция сын бір рет қана шақыруға бола-
ды. Осының барлығы bad() қалпын есепке алмай, енгізу циклдерін жеңілдетуге 
мүмкіндік береді:

void fi ll_vector(istream& ist, vector<int>& v, char terminator)
// файл соңына (eof()) немесе аяқталу белгісіне жеткенге
// дейін бүтін сандарды ist ағымынан v векторына оқимыз 

{
int i = 0;
while (ist >> i) v.push_back(i);
if(ist.eof()) return;   // тамаша: файл соңы табылды

// good() емес, bad() емес, eof() та емес,
// ist ағымы fail() қалпына көшірілуі керек 
ist.clear(); // ағымның қалпын тазартамыз
char с;
ist>>c; // енгізуді аяқтау белгісін іздей отырып, 
        // символ оқимыз
if (с != terminator) { // ой: бұл енгізуді аяқтау 
  // белгісі емес, онда fail() функциясын шақыру керек 

ist.unget(); // мүмкін, шақыратын функция 
             // осы символды қолданатын болар 
ist.clear(ios_base::failbit); // fail() қалпын орнату

}
}

ios_base класы iostream ағымының бір бөлігі болып табылады, мұнда badbit 
сияқты константалар, failure сияқты аластамалар жəне басқа да пайдалы 
нəрселер сақталады. Оған хабарласу үшін :: операторы қажет, мысалы ios_
base::badbit (10.6 жəне B.7.2 бөлімдерін қ.). Біз iostrem кітапханасын мұқият 
сипаттауды жоспарламаймыз; бұл үшін жеке дəрістер курсы қажет болатын еді. 
Мысалы, iostream ағымдарының əртүрлі сим вол дар жиындарын өңдеу, алуан 
түрлі буферлеу стратегияларын жүзеге асыру мүмкіндіктері бар, сонымен қатар 
бұл ағымда əртүрлі тілдердегі ақшалай қаражат белгілерін форматтау құралдары 
бар (бір жолы біз тіптен украин валютасының белгісін форматтаумен байланысты 
қате туралы хабарлама алдық). Сіздің iostream ағымдары туралы білуіңіз қажетті 
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ақпараттың барлығын келесі кітаптардан табуға болады: Страуструп (Stroustrup), 
The C++ Programming Language жəне Лангер (Langer), Standard C++ IOStreams 
and Locales.

ostream ағымының қалыптары istream ағымындағы қалыптармен сəйкес 
келе ді: good(), fail(), eof() жəне bad(). Алайда біз осы кітапта сипат тай-
тын программалар мен осы кітаптағыға ұқсас программаларда шығару кезіндегі 
қателер енгізу кезін дегі қателерге қарағанда əлдеқайда сирек кездеседі, сондықтан 
біз олар ды сирек тексереміз. Егер шығару құрылғысының қолжетімсіз немесе то-
лып кет кен болуының, бұзылуының ықтималдығы елеулі шама болса, онда біз 
жоға рыда енгізу операциясы үшін жасағанымыздай, программада əрбір шыға ру 
операциясынан кейін шығару ағымының қалпын тексеруді қарастыру керек. 

10.7 Жеке мəнді оқу

Сонымен, біз файл соңының немесе енгізудің аяқталу белгісімен бітетін мəндер 
тізбегін қалайша оқуға болатынын білеміз. Кейіннен біз қосымша бірнеше мысал 
қарастырамыз, ал қазір мəнді оның қолайлы нұсқасы енгізілгенге дейін бірнеше 
рет сұрау туралы идеяны талқылаймыз. Бұл бізге кең тараған бірқатар жобалық 
шешімдерді тексеруге мүмкіндік береді. Біз бұл альтернативаларды қарапайым 
мəселенің бірнеше шешімдерінің мысалында талқылаймыз, бұл мəселе – 
қолданушыдан қолайлы мəнді қалай алуға болатынын анықтау. «Алдымен орын-
дап көр» деп аталатын айқын, бірақ қызықсыз əрі шиеленіскен нұсқадан бастай-
мыз, содан кейін біртіндеп оны жетілдіре бастаймыз. Біздің негізгі болжамымыз 
келесідей: біз интерактивті енгізумен жұмыс істейміз, оның барысында адам 
пернетақтада кіріс мəліметтерді тереді жəне программадан келіп түсетін хабар-
ламаларды оқиды. Қолданушыға 1 мен 10 (қоса алғанда) аралығынан бүтін сан 
енгізуді ұсынайық:  

cout << "1 мен 10 (қоса алғанда) аралығынан бүтін сан 
енгізіңіз:\n"; 

int n = 0;
while (cin>>n) {             // оқимыз

if (1<=n && n<=10) break;   // аралықты тексереміз 
cout << "Кешіріңіз, " << n 
     << " [1:10] аралығына тиісті емес; қайтадан 
     орындап көріңіз\n";

}

Бұл код айтарлықтай көріксіз болғанымен, ішінара жұмыс істейді. Егер сіз break 
операторын (A.6-бөлімlі қ.) қолдануды ұнатпасаңыз, оқу мен аралықты тексеру 
əрекеттерін біріктіруіңізге болады:
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cout << "1 мен 10 (қоса алғанда) аралығынан бүтін сан 
енгізіңіз:\n"; 

int n = 0;
while (cin>>n && !(1<=n && n<=10)) // оқимыз жəне 
                                   // аралықты тексереміз 

cout << "Кешіріңіз, " << n 
     << " [1:10] аралығына тиісті емес; қайтадан 

     орындап көріңіз\n";
}

Қалай болғанмен де, бұл өзгерістер тек «косметикалық» сипатта болады. Біз 
неліктен бұл код тек ішінара жұмыс істейді дейміз? Мəселенің түйіні мынада: 
код қолданушы бүтін сандарды мұқият енгізген жағдайда ғана жұмыс істейді. Ал 
егер қолданушы бейберекет болып, 6 санының орнына t əрпін жазса (көптеген 
пернетақталарда t əрпі 6 цифрының астында орналасады), онда программа 
n айнымалысының мəнін өзгертпестен, циклден шығады, сондықтан бұл сан 
рұқсат етілген аралықтан шығып кетеді. Мұндай кодты сапалы деп атай алмай-
мыз. Əзілқой (немесе ынталы сынаушы) да файл соңының белгісін (Windows 
жүйесінде <Ctrl+Z> немесе Unix жүйесінде <Ctrl+D> пернелер комбинациясын 
басу арқылы) перне тақ тадан енгізуі мүмкін. Онда программа қайтадан рұқсат 
етілген аралыққа жатпайтын n мəнімен циклден шығады. Басқаша айтқанда, 
сенімді енгізуді қамтамасыз ету үшін біз үш мəселені шешуіміз керек:

1. Егер қолданушы рұқсат етілген аралыққа жатпайтын сан енгізсе, не істеу 
керек?

2. Егер қолданушы сан енгізбеген жағдайда (файл соңының белгісі), не 
істеу керек?

3. Қолданушы дұрыс емес мəліметтер (бұл жағдайда, бүтін емес сан) 
енгізсе, не істеу керек?

Осы жағдайлардың барлығында не істеу керек? Программаларды құру кезінде 
келесі сұрақ жиі туындайды: шын мəнінде біз нені қалаймыз? Мұнда үш қатенің 
əрқайсысы үшін бізде үш альтернатива бар:

1. Мəселені мəліметтерді енгізу кезінде, кодтың құрамында шешу. 

2. Мəселені басқа біреу (мүмкін, программаның орындалуын тоқтату 
арқылы) шешу үшін аластама генерациялау. 

3. Мəселенің туындауына көңіл аудармау.

Осы үш альтернатива қателерді жөндеуде кең таралған. Осылайша, бұл қателер 
туралы ойланудың жақсы мысалы. 

Үшінші альтернатива, яғни мəселеге көңіл аудармау қолайлы шешім бола 
алмайды деп айтқымыз-ақ келіп тұр, бірақ бұл асыра айтылған тұжырым бо-
латын еді. Егер мен өзім қолдану үшін қарапайым программа жазатын болсам, 
қалағанымды істей аламын, тіпті қателерді тексеруден бас тартуыма болады, бұл 
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нашар нəтижелерге алып келеді. Бірақ мен құрылғаннан кейін бірнеше сағаттан 
соң қолданысқа енгізілетін програм маны жазатын болсам, онда мұндай қателерді 
қалдырып кету ақымақтық болатын еді. Ал егер мен өзімнің программамды 
басқа адамдарға беруді жоспарласам, онда қателерді тексеру жүйесінде мұндай 
«осалдықтарды» қалдырмаймын. Бұл жерде «мен» есімдігі əдейі қолданылып 
тұрғанына назар аударуыңызды өтінемін; «біз» есімдігі сізді қате ойларға алып 
келуі мүмкін еді. Жобаға екі адам ғана қатысқан жағдайда да біз үшінші альтерна-
тиваны қолайлы санамаймыз.  

Бірінші жəне екінші альтернативалар арасында таңдау бірегей болуы мүмкін; 
басқаша айтқанда, программада олардың кез келгенін таңдауға салмақты се-
беп болуы мүмкін. Программалардың көпшілігінде қолданушы мəліметтерді 
пернетақтаның алдында отырып енгізбейтін жағдайды өңдеудің локальді əрі 
ұнамды тəсілі жоқ екенін ескерте кетейік: енгізу ағымы жабылғаннан кейін 
қолданушыға сан енгізуді ұсынудың мəні жоқ. Біздің cin ағымын қайтадан 
(cin.clear() функциясын қолдану арқылы) ашуымызға болатын еді, бірақ 
қолданушының бұл ағымды байқаусыз жабуы екіталай (<Ctrl+Z> пернелер ком-
бинациясын қалайша кездейсоқ басуға болады?). Егер программа бүтін санның 
енгізілуін күтіп отырып, файл соңына жеткенін анықтаса, онда осы санды оқуға 
талпынатын программа бөлігі өзінің əрекеттерін тоқтатып, программаның басқа 
бір бөлігі мəселені шешетініне үміттенуі керек; басқаша айтқанда, қолданушының 
мəлімет енгізгенін талап ететін біздің код аластаманы генерациялауы тиіс. Бұл 
аластамаларды локальді генерациялау мен мəселені шешу арасында емес, 
локальді түрде шешілуі тиіс мəселелер (олар туындаса) арасында таңдау жасалуы 
керектігін білдіреді. 

10.7.1 Есепті басқарылатын бөліктерге бөлу
Дұрыс емес типтегі мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде рұқсат етілген 
аралықтан шығып кетумен байланысты мəселелерді шешіп көрейік:

cout << "1 мен 10 (қоса алғанда) аралығынан бүтін сан 
енгізіңіз:\n"; 

int n = 0;
while (true) {             

cin >> n;
if (cin) { // біз бүтін сан енгіздік: енді оны тексерейік

if (1<=n && n<=10) break; 
cout << "Кешіріңіз, " << n 

         << " [1:10] аралығына тиісті емес; қайтадан 
            орындап көріңіз\n";
}
else if (cin.fail()) { // бүтін санға жатпайтын  
                       // бірнəрсе табылды
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cin.clear();  // ағымды good() қалпына қайтарамыз;
                // біз символдарды қарап шыққымыз келеді 
cout << "Кешіріңіз, бұл сан емес; қайтадан орындап 
көріңіз\n"; 
char ch;
while (cin>>ch && !isdigit(ch)); // цифрға 
           // жатпайтындарды алып тастаймыз 
if (!cin) error("кіріс мəлімет жоқ"); // цифрлар 
                        // табылмады: тоқтатамыз 
cin.unget(); // санды оқу мүмкін болу үшін, цифрды 
              // орнына қайтарамыз

}
else {

error("енгізу жоқ"); // eof немесе bad қалпы: тоқтату
}

}
// егер біз осы нүктеге жеткен болсақ, онда n саны 
// [1:10] аралығында жатыр

Бұл код шиеленіскен жəне сөзшең болып келеді. Шын мəнінде, адамдар қол да-
нушылардан бүтін сан енгізуді күткенде, əрқашан мұндай програм ма ларды жазу-
ды ұсынбаймыз. Басқа жағынан алғанда, біз мүмкін қателерді болжап отыруымыз 
керек, себебі адамдар қате жасауға бейім келеді. Сонда не істеу керек? Бұл кодтың 
осыншалықты шатасуының себебі – онда бірден бірнеше қиындық орын алған:

• Мəндерді оқу

• Енгізуге шақыру

• Қателер туралы хабарламаларды шығару

• «Нашар» кіріс символдарды жіберіп алу

• Кіріс сандардың аралығын тексеру

Кодты анығырақ жасау үшін көп жағдайда жай ғана есептерді бірнеше 
функциялардың арасында логикалық түрде бөлу жеткілікті. Мысалы, біз «на-
шар» (яғни, күтпеген) символды тапқаннан кейін енгізілген мəліметтерді қалпына 
келтіретін кодты ерекшелеуімізге болады:

void skip_to_int()
{

if(cin.fail()) { // бүтін сан табылды 
cin.clear();  // ағымды good() қалпына қайтарамыз;
                 // біз символдарды қарап шыққымыз келеді
char ch;
while (cin>>ch){  // цифр еместерді алып тастаймыз
    if (isdigit(ch)||ch=="-") {
       cin.unget(); // санды оқу мүмкін болу үшін  

                            // цифрді кері қайтарамыз

26–1084
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return;
}

}
}
error ("мəлімет енгізілген жоқ"); // eof немесе bad 

                                      // қалпы: тоқтату
}

skip_to_int() қосалқы функциясы бар болған жағдайда келесі кодты 
жазуымызға болады:

cout << "1 мен 10 (қоса алғанда) аралығынан бүтін сан 
енгізіңіз:\n"; 
int n = 0;
while (true) {             

if (cin >> n) { // біз бүтін сан енгіздік: енді оны 
                // тексерейік

if (1<=n && n<=10) break; 
cout << "Кешіріңіз, " << n 
         << " [1:10] аралығына тиісті емес; қайтадан 
         тырысып көріңіз\n";

}
else {

cout << "Кешіріңіз, бұл сан емес; қайтадан тырысып 
көріңіз\n"; 
skip_to_int();

}
}
// егер біз осы нүктеге жеткен болсақ, онда n саны 
// [1:10] аралығында жатыр

Бұл код əлдеқайда жақсы, бірақ əлі де оны программада көп мəрте қолдану үшін 
тым ұзақ əрі шатысқан болып қалып отыр. Біз еш уақытта қалаған нəтижеге қол 
жеткізе алмаймыз, бұл тек (тым) ұзақ тексеруден кейін мүмкін болады. 

Шын мəнінде біз қандай операциялардың болғанын қалаймыз? Қисынды 
жауаптардың бірі келесідей: «Бізге екі функция қажет: олардың біреуі int типті 
кез келген санды оқуы керек, ал екіншісі берілген аралыққа тиісті болатын бүтін 
санды оқуы тиіс.»

int get_int(); // cin ағымынан int типті санды оқиды 
int get_int(int low, int high); // cin ағымынан [low:high]     
                 // аралығына тиісті int типті санды оқиды

Егер бізде бұл функциялар бар болғанда, біз, тым болмағанда, оларды қарапайым 
əрі дұрыс қолдана алатын едік. Оларды жазу қиын емес:
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int get_int()
{

int n = 0; 
while (true) {

if (cin >> n) return n; 
cout << "Кешіріңіз, бұл сан емес; қайтадан тырысып 
көріңіз\n"; 
skip_to_int();

}
}

Негізінде, get_int() функциясы бүтін сан ретінде қабылдауға болатын цифрлар-
ды тапқанға дейін мəліметтерді ынтамен оқиды. Егер get_int() функциясының 
жұ мысын тоқтату қажет болса, онда бүтін сан немесе файл соңының белгісін енгізу 
қажет (екінші жағдайда get_int() функциясы аластаманы генерациялайды).

Осындай жалпы get_int() функциясын қолдана отырып, get_int() 
аралығынан шығуды тексеретін код жаза аламыз:

int get_int(int low, int high)
{

cout << low << " жəне " << high 
    << " (қоса алғанда) аралығынан бүтін сан енгізіңіз:\n";

while (true) {
int n = get_int();
if (low<=n && n<=high) return n;
cout << "Кешіріңіз, " << n << "саны [" << low 
     << ':' << high << "] аралығына тиісті емес; 
     қайтадан тырысып көріңіз\n";

}
}

get_int() функциясының бұл нұсқасы дəл басқалары сияқты ынтамен жұмыс 
істейді. Ол көрсетілген аралықта жататын санды тапқанға дейін бұл аралыққа 
тиісті емес бүтін сандарды енгізуді жалғастырады. 

Енді бүтін сандарды енгізуге арналған кодты жазуымызға болады:

int n = get_int(1,10); 
cout << "n: " << n << endl;

int m = get_int(2,300); 
cout << "m: " << m << endl;

get_int() функциясы бірде-бір сан енгізе алмайтын (мүмкін, сирек) жағдайда 
қателер туралы хабарламалар алғыңыз келмесе, аластаманы ұстап қалуды алдын 
ала қарастыруды ұмытпаңыз. 
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10.7.2 Сұхбатты функциядан ажырату
get_int() функциясының əртүрлі нұсқалары əлі де мəліметтерді енгізуді 
қолданушыға бағытталған хабарламаларды шығарумен ара лас ты рады. Қарапайым 
программалар үшін бұл əбден қисынды жағдай, бірақ көлемді программада біз 
хабарламалардың əртүрлі болғанын қалауымыз мүмкін. Бұл үшін төмендегі 
сияқты get_int() функциясы қажет болады: 

int strength = get_int(1,10,"күшті енгізіңіз",
         "Аралыққа тиісті емес, қайта тырысып көріңіз"); 
cout << "күш: " << strength << endl;

int altitude = get_int(0,50000,
              "Биіктікті футпен енгізіңіз",
              "Аралыққа тиісті емес, қайта тырысып көріңіз"); 
cout << "биіктік: теңіз деңгейінен " << altitude 
     << "фут жоғары\n";

Бұл есепті төмендегідей шешуге болады:

int get_int(int low, int high, const strings greeting, 
            const string& sorry)
{

cout << greeting << ":[" << low << ':'<< high << "]\n";

while (true) {
int n = get_int();
if (low<=n && n<=high) return n;
cout << sorry << ":[" << low << ':' << high << "]\n";

}
}

Дайындамалардан кездейсоқ хабарламалар құру қиын, сондықтан хабарламалар 
стилін тудыру керек. Бұл көп жағдайда пайдалы болады жəне көптеген табиғи 
тілдерді (мысалы, араб, бенгал, қытай, дат, ағылшын жəне француз тілдерін) 
қолдау үшін қажетті шынымен икемді хабарламаларды құруға мүмкіндік береді. 
Бірақ бұл тəжірибесі жоқ адамдарға арналған тапсырма емес. 

Біздің шешім аяқталмай қалғанына назар аударыңыз: get_int() функциясы 
аралықты көрсетпегендіктен, «сөзшең» болып қалды. Бұл мəселенің əлдеқайда 
нəзік қыры мынада: программаның əртүрлі бөліктерінде қолданылатын қосалқы 
функцияларда кірістірілген хабарламалар болмауы тиіс. Одан əрі, көптеген 
программаларда қолдануға арналған кітапханалық функциялар қолданушыға 
ешқандай хабарламаларды шығаруға тиісті емес – басқасын былай қойғанда, 
кітапхананың авторы оның кітапханасы қолданылатын программа машинада 
біреудің бақылауымен орындалатынын тіптен болжай алмауы да мүмкін. Бұл біздің 
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error() функциясының қате туралы ешқандай хабарламалар (5.6.3-бөлімді қ.) 
шығармау себептерінің бірі; жалпы айтқанда, біз оларды қайда жазу керектігін 
біле алмаймыз.

10.8 Қолданушы анықтаған шығару операторлары

Берілген тип үшін шығару операторын (<<)  анықтау, əдетте, оңай мəселе болып 
табылады. Оны құрудағы негізгі қиындық: əртүрлі адамдар нəтижелердің əртүрлі 
бейнеленулерін дұрыс санайды, сондықтан қандай да бір бірыңғай формат ту-
ралы келісімге келу қиын. Алайда, барлық қолданушыларды қанағаттандыра 
алатын бірыңғай формат жоқ болса да, көп жағдайда қолданушы анықтаған тип 
үшін << операторын алдын ала қарастырған жөн. Жөндеп түзету барысында жəне 
жобалаудың алғашқы кезеңдерінде бізге, тым болмағанда, көрсетілген типке жа-
татын объектілерді жай ғана жазу керек. Кейінірек қолданушыға форматталған 
ақпаратты алуға мүмкіндік беретін əлдеқайда күрделі шығару операторы (<<) 
қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар, егер шығыс ақпаратты бейнелеу əдеттегі << 
операторымен қамтамасыз етілетін стандартты бейнелеуден өзгеше болса, біз бұл 
операторды жай ғана айналып өтіп, қолданушылық типтегі объектілердің жеке 
бөліктерін қалауымызша жаза аламыз. 

9.8-бөлімдегі Date типіне арналған қарапайым шығару операторын 
қарастырайық, ол жай ғана жылды, айды жəне күнді үтір арқылы бөліп басып 
шығарады:

ostream& operator<<(ostream& os, const Date& d)
{

return os << '(' << d.year() 
          << ',' << d.month()
          << ',' << d.day() << ')'; 

}
 

Осылайша, 2004 жылдың 30 тамыз күні (2004,8,30) түрінде бейнеленетін бо-
лады. Элементтерді осылай қарапайым, тізім түрінде  бейнелеу мүшелер саны 
аз типтерге тəн, бірақ біз əлдеқайда күрделі идеяны жүзеге асыруымызға немесе 
ерекше қажеттіліктерді дəлірек ескеруімізге болатын еді. 

9.6-бөлімде біз қолданушы анықтаған оператор сəйкес функцияны шақыру 
арқылы  орындалатынын айтып кеткенбіз. Мысал қарастырайық. Егер програм-
мада Date типіне арналған шығару операторы (<<) анықталған болса, онда 

cout << d1;

нұсқауы – мұндағы d1 объектісінің типі Date болады – төмендегі функцияны 
шақыруға пара-пар:
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operator << (cout,d1);

operator<<() функциясының ostream& алғашқы аргументі, сондай-ақ оның 
қайтарылатын мəні болатынына назар аударыңыз. Бұл шығару операторларының 
«тізбегін» құруға мүмкіндік береді. Мысалы, біз бірден екі күнді енгізуімізге бо-
лады:

cout << d1 << d2;

Бұл жағдайда алдымен алғашқы << операторы, содан кейін екінші << операторы 
орындалатын еді:

cout << d1 << d2; // яғни, operator<<(cout,d1) << d2;
                  // яғни operator<<(operator<<(cout,d1),d2);

Басқаша айтқанда, алдымен d1 объектісін cout ағымына алғашқы рет шығару 
жүзеге асырылады, содан кейін бірінші оператордың орындалу нəтижесі болып 
табылатын шығару ағымына d2 объектісін шығару жүзеге асырылады. Шын 
мəнінде, біз d1 жəне d2 объектілерін шығарудың үш нұсқасының кез келгенін 
қолдана аламыз. Бірақ бұл нұсқалардың бірі басқаларынан əлдеқайда оңай.  

10.9 Қолданушы анықтаған енгізу операторлары

Берілген тип үшін  >> енгізу операторын анықтау жəне енгізу форматы, əдетте, 
қателерді өңдеумен тығыз байланысты. Олай болса, бұл мəселе айтарлықтай 
күрделі болып шығуы мүмкін. 

9.8-бөлімдегі Date типі үшін қарапайым енгізу операторын қарастырайық, 
ол жоғарыда анықталған << операторының көмегімен алдын ала жазылған 
мерзімдерді оқиды:

 
istream& operator>>(istream& is, Date& dd)
{

int y, m, d;
char ch1, ch2, ch3, ch4;
is >> ch1 >> у >> ch2 >> m >> ch3 >> d >> ch4;
if (!is) return is;
if (ch1!='('||ch2!=','||ch3!=','||ch4!=')') { // формат
                                              // қатесі

is.clear(ios_base::failbit); 
return is;

}
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dd = Date(y,Date::Month(m),d); // dd объектісін 
                               // жаңартамыз
return is;

}

Бұл >> операторы (2004,8,20) тəрізді үштіктерді енгізіп, берілген үш саннан 
Date типті объектіні құруға тырысады. Əдетте, мəліметтерді енгізу мəліметтерді 
шығаруға қарағанда əлдеқайда қиын. Себебі, мəліметтерді енгізу кезінде шығаруға 
қарағанда, қателердің туындауына əлдеқайда көп мүмкіндіктер болады. 

 Егер аталған >> операторы (бүтін,бүтін,бүтін) форматында беріл ген 
үш санды таппаса, онда енгізу ағымы fail, eof немесе bad қалыптарының 
біріне ауысады, ал Date типті мақсаттық (нысаналық) объект өзгеріссіз қалады. 
istream ағымының қалпын орнату үшін clear() функция-мүшесі қолданылады. 
ios_base::failbit жалаушасы ағымды fail() қалпына көшіретіні анық. 
Мінсіз жағдайда оқуда қате туса, Date класының объектісін өзгеріссіз қалдыру 
жөн болады; бұл əлдеқайда айқын кодқа алып келетін еді. Мінсіз жағдайда, 
operator>>() функциясы өзі қолданбайтын кез келген символдарды лақтырып 
тастағанын қалаймыз, бірақ берілген жағдайда мұны орындау тым қиын болатын 
еді: форматтың қатесі табылғанға дейін біз тым көп символдарды оқуға тиісті бо-
латын едік. Мысал ретінде (2004, 8, 30} үштігін қарастырамыз. Біз жабыла-
тын жүйелі жақшаны } көрген кезде ғана форматтың қатесі табылады жəне біздің 
ағым  ға көптеген символдарды қайтаруымызға тура келеді. unget() функциясы 
тек бір символды қайтаруға мүмкіндік береді. Егер operator>>() функциясы 
Date класының дұрыс емес объектісін, мысалы (2004,8,32), оқитын болса, Date 
класының конструкторы аластаманы генерациялайды, аластама operator>>() 
опе ра торы орындалуының тоқтауына алып келеді. 

10.10 Стандартты енгізу циклы

10.5-бөлімде біз файлдар қалай оқылатынын жəне жазылатынын көрдік. Алай-
да ол кезде біз əлі қателерді өңдеуді (10.6-бөлімді қ.) қарастырмадық жəне файл 
басынан соңына дейін оқылады деп ойлағанбыз. Бұл тұжырым қисынды, себебі 
біз көп жағдайда файлдың дұрыстығын жеке тексереміз. Солай бола тұра, біз жиі 
оқылған мəліметтерді тексеруді оларды енгізу барысында орындауды қалаймыз. 
Біз ist объектісі istream класына жатады деп болжай отырып, жалпы стратеги-
яны қарастырамыз:

My_type var;
while (ist>>var) { // файлды соңына дейін оқимыз

// мұнда var айнымалысының дұрыстығын тексеруге 
// болатын еді 
// var айнымалысымен қандай да бір əрекеттерді орындау

}
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// bad қалпынан шығу айтарлықтай сирек мүмкін болады;
// мұны аса қажеттіліксіз орындамаңыз: 
if (ist.bad()) error ("нашар енгізу ағымы"); 
if (ist.fail()) {

// енгізу дұрыс орындалды ма?
}
// жалғастырамыз: файл соңы табылды

Басқаша айтқанда, біз мəндер тізбегін оқып, айнымалыларға жазамыз, ал одан 
əрі бірде-бір мəнді оқи алмаған кезде, не болғанын түсіну үшін ағымның қалпын 
тексереміз. 10.6-бөлімде көрсетілгендей, istream ағымын, қате туған жағдайда, 
failure типті аластаманы генерациялауға мəжбүрлеу арқылы бұл стратегияны 
жетілдіруге болады. Бұл бізге тексеруді əрқашан орындамауға мүмкіндік береді:

// əлдебір жерде: ist ағымы қате жағдайында аластама 
// генерациялайтын болсын
ist.exceptions(ist.exceptions()|ios_base::badbit);

Сонымен қатар, енгізуді аяқтау белгісі (terminator) ретінде қандай да бір символ-
ды тағайындауға болады: 

My_type var;
while (ist>>var) { // файлды соңына дейін оқимыз

// мұнда var айнымалысының дұрыстығын тексеруге болатын еді 
// var айнымалысымен қандай да бір əрекеттерді орындау

}
if (ist.fail()) {  // енгізуді аяқтау белгісі ретінде 

    // '|' символын жəне/немесе ажыратқышты пайдаланамыз
ist.clear(); 
char ch;
if (!(ist>>ch && ch=='|'))
error ("енгізу дұрыс аяқталмады");

}
// жалғастырамыз: файл соңы немесе енгізуді аяқтау белгісі 
// табылды

Егер сіз енгізуді аяқтау белгісі ретінде қандай да бір символды қолданғыңыз кел-
месе, яғни тек файл соңының белгісімен шектелуді қаласаңыз, онда error() функ-
циясын шақырудың алдындағы тексеруді өшіріңіз. Алайда, қабаттастырылған кон-
струкциялары бар, мысалы, ай сайынғы ақпарат, күнделікті ақпарат, əр сағаттық 
ақпарат жəне т.с.с. жазылған файлдар оқылған кезде оқуды аяқтау белгілері өте пай-
далы болады. Мұндай жағдайларда енгізуді аяқтау символы туралы ойланған жөн. 

Өкінішке орай, бұл код айтарлықтай шытырман болып қала береді. Нақты 
айтқанда, көптеген файлдарды оқыған кезде енгізуді аяқтау символын тексеруді 
əр жолы қайталаған тым жалықтырып жібереді. Бұл мəселені шешу үшін жеке 
функцияны жазған жөн:
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// əлдебір жерде: ist ағымы қате жағдайында аластама 
// генерациялайтын болсын
ist.exceptions(ist.exceptions()|ios_base::badbit);

void end_of_loop(istream& ist, char term, const string& 
message)

{
if (ist.fail()) {  // енгізуді аяқтау белгісін 
                   // жəне/немесе ажыратқышты пайдаланамыз

ist.clear(); 
char ch;
if (ist>>ch && ch==term) return; // барлығы жақсы 
error(message);

}
}
// жалғастырамыз: файл соңы немесе енгізуді аяқтау белгісі 
// табылды

Бұл бізге енгізу циклін ықшамдауға мүмкіндік береді:

My_type var;
while (ist>>var) { // файлды соңына дейін оқимыз

// мұнда var айнымалысының дұрыстығын тексеруге болатын еді
 
// var айнымалысымен қандай да бір əрекеттерді орындау

}
end_of_loop(ist,'|',"файл дұрыс аяқталмаған"); 
// жалғастыруға бола ма, тексереміз

// жалғастырамыз: файл соңы немесе енгізуді аяқтау белгісі 
// табылды

end_of_loop() функциясы ағымның fail() қалпында болуын тексеруден басқа 
əрекеттер орындамайды. Біз бұл айтарлықтай қарапайым əрі əмбебап функцияны 
əртүрлі мақсаттарда қолдануға болады деп есептейміз. 

10.11 Құрылымдалған файлды оқу

Осы «стандартты циклді» нақты мысалға қолданып көрейік. Əдеттегідей, бұл мысал-
ды жобалау мен программалаудың кең тараған əдістерін сипаттау үшін пайдалана-
мыз. Файлдың құрамында температураны өлшеу нəтижелері белгілі бір құрылымды 
сақтай отырып, жазылған делік. Файл құрылымы төмендегідей болсын:
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• Файлда өлшеу орындалған жылдар жазылған.

• Жыл туралы жазба { year символдарымен басталады, олардан кейін 
жылды білдіретін бүтін сан, мысалы 1900 жазылады да, } символы-
мен аяқталады. 

• Жыл өлшеулер орындалатын айлардан тұрады.

• Ай туралы жазба { month символдарымен басталады, олардан кейін 
айдың үш əріптік атауы, мысалы jan жазылады да, } символымен 
аяқталады. 

• Мəліметтер уақыт пен температура көрсеткіштерінен тұрады.

• Көрсеткіштер ( символынан басталады, одан кейін айдың күні, 
күннің сағаты жəне температура жазылады да, ) символымен 
аяқталады. 

Мысал қарастырайық:

{ year 1990 }
{ year 1991 { month jun }}
{ year 1992 { month jan ( 1 0 61.5) } 
            { month feb (1 1 64) (2 2 65.2) } }
{ year 2000

{ month feb (1 1 68 ) (2 3 66.66 ) ( 1 0 67.2)}
{ month dec (15 15 -9.2 ) (15 14 -8.8) (14 0 -2) }

}

Бұл формат айтарлықтай ерекше. Файлдарды жазу форматтары көп жағдайда 
айтарлықтай ерекше болып шығады. Өндірісте жақсы реттелген əрі иерархиялық 
құрылымдалған (мысалы, HTML жəне XML) файлдарды кең қолдануға беталыс-
ты бақылап отырмыз, бірақ шын мəнінде біз əлі де оқуымыз қажетті файлдың 
форматын бақылап отыра алмаймыз. Файлдың аты файл жəне біз файлдарды 
оқуымыз қажет. Егер формат тым сəтсіз немесе файлдарда көптеген қателер бар 
болса, онда форматты əлдеқайда қолайлы форматқа түрлендіру программасын 
жаза аламыз. Басқа жағынан қарағанда, əдетте біз мəліметтердің жадыда өзімізге 
ыңғайлы бейнеленуін таңдай аламыз, ал шығару форматын таңдауда біз жиі тек 
өзіміздің қажеттіліктеріміз бен талғамымызды басшылыққа аламыз. 

Температура туралы мəліметтер жоғарыда көрсетілген форматта жазылған 
жəне біз оларды оқуымыз керек деп болжайық. Бағымызға орай, форматта жыл-
дар мен айлар сияқты автоматты түрде анықталатын компоненттер бар (HTML 
жəне XML форматтарын еске салады). Басқа жағынан қарағанда, жеке жазбаның 
форматы айтарлықтай ыңғайсыз. Мысалы, біреу айдың күнін күннің сағатымен 
ауыстырып алса немесе Фаренгейт межелігімен берілуі тиіс температураны Цель-
сий межелігі бойынша жазған болса  жəне керісінше болғанда, бізге көмек беретін 
ақпарат онда жоқ. Бұл мəселелердің барлығын қалайда шешу керек. 
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10.11.1 Жадыда бейнелеу
Бұл мəліметтерді жадыда қалай бейнелеуге болады? Бір қарағанда, кіріс ақпаратқа 
дəл сəйкес келетін Year, Month жəне Reading үш класын құру керек. Year жəне 
Month кластары мəліметтерді өңдеуде пайдалы болуы мүмкін еді; біз əртүрлі 
жылдардың температураларын салыстыруды, орташа айлық температураларды 
есептеуді, бір жылдың əртүрлі айларын, əртүрлі жылдардың бірдей айларын, 
температураның көрсеткіштерін күннің сəулеленуі жəне ылғалдылық туралы  жаз-
балармен салыстыруды жəне т.б. қалаймыз. Негізінде, Year жəне Month класта-
ры біздің температура мен ауа райы туралы ойларымызды дəл бейнелейді: Month 
класы əр айдағы ақпаратты, ал Year класы əр жылдағы ақпаратты сақтайды. Ал 
Reading класы туралы не айтуға болады? Бұл аппараттық жабдықтаманың бір 
бөлігімен (сенсормен) байланысты, төменгі деңгейлі ұғым. Reading класындағы 
мəліметтер (айдың күні, күннің сағаты жəне температура) кездейсоқ болып та-
былады жəне тек Month класының аясында олардың мағынасы бар. Оның үстіне, 
олар құрылымдалмаған: мəліметтер күндер немесе сағаттар бойынша жазылаты-
нына ешкім кепілдік бермеген. Қорытындылай келгенде, мəліметтермен пайдалы 
əрекет орындау үшін, оларды алдымен реттеу қажет. 

Температура туралы мəліметтерді жадыда бейнелеу үшін келесі болжамдар 
жасаймыз:

• Егер қандай да бір ай үшін көрсеткіштер бар болса, əдетте олар көп бо-
лады.

• Егер қандай да бір күн үшін көрсеткіштер бар болса, əдетте олар көп бо-
лады.

Бұл жағдайда Year класын Month класының 12 объектісінен тұратын вектор 
ретінде, Month класын Day класының 30 объектісінен, ал  Day класын 24 тем-
пература көрсеткішінен (сағатына біреуден) тұратын векторлар түрінде бей-
нелеген жөн. Бұл əралуан есептерді шешуде мəліметтерді қарапайым əрі жеңіл 
басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен, Day, Month жəне Year кластары – бұл 
қарапайым мəліметтер құрылымдары, олардың əрқайсысында конструктор бар. 
Бізде температураның қандай көрсеткіштері бар екенін білместен-ақ, Month жəне 
Day кластарының объектілерін Year класы объектілерінің бөлігі ретінде құруды 
жоспарлайтындықтан, оқуға кезегі əлі жетпеген күн сағаты үшін «ұмытылып кет-
кен мəліметтер» түсінігінің нені білдіретінін тұжырымдауыңыз қажет. 

const int not_a_reading = -7777; // абсолют нөлден төмен

Дəл осылай, жиі бірнеше айлардың ішінде ешбір өлшеу орындалмағанын байқадық, 
сондықтан біз əрбір күн үшін ұмытылып кеткен мəліметтерді тексерудің орнына 
«ай тасталып кеткен» ұғымын енгіздік:

const int not_a_month = -1;
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Негізгі үш класс келесі түрде болады: 

struct Day {
vector<double> hour;
Day();    // hour жиымын "мəліметтер жоқ" мəндерімен 
          // инициалдаймыз

};

Day::Day()
    :hour(24)
{

for (int i = 0; i<hour.size(); ++i) 
hour[i]=not_a_reading;

}

struct Month {     // температура көрсеткіштері алынған ай
int month;       // [0:11] қаңтарға 0 сəйкес келеді
vector<Day> day; // [1:31] əр күн бойынша барлық 
                 // мəліметтер үшін бір вектор 
Month() // бір айда 31 күннен артық емес (day[0]
           // қолданылмайды)
    :month(not_a_month),day(32) {}

};

struct Year { // жыл айлардан тұрады
int year; // оң мəн == б.з.
vector<Month> month;  // [0:11] қаңтарға 0 сəйкес  
Year() :month(12) {}  // жылда 12 ай

};

Негізінде, əрбір класс – бұл жай ғана вектор, ал Month жəне Year кластарында 
сəйкесінше month жəне year идентификациялаушы мүшелері бар. 

Бұл мысалда бірнеше «сиқырлы константалар» (мысалы, 24, 32 жəне 12) бар. 
Əдетте, біз кодта мұндай литералдық константалардан аулақ болуға тырысамыз. 
Бұл константалар іргелі сипат алады (жылдағы айлар саны сирек өзгереді) жəне 
кодтың қалған бөлігінде қолданылмайды. Бірақ біз оларды кодтың құрамында 
қалдырып қойдық, бұлай істеген себебіміз – «сиқырлы сандар» мəселесін есіңізге 
салу, бірақ символдық константаларды (7.6.1-бөлімді қ.) қолдану артықшылықты 
таңдау болады. Айдағы күндер санын белгілеу үшін 32 санын пайдалану əрекеті 
түсініктеме беруді қажет ететіні анық; мұндай жағдайда 32 саны шынымен де 
«сиқырлы» санға айналады. 
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 10.11.2 Құрылымдалған мəндерді оқу 
Reading класы тек мəліметтерді енгізу үшін қолданылатын болады, оның үстіне 
ол басқаларына қарағанда əлдеқайда қарапайым:

struct Reading { 
int day; 
int hour;
double temperature;

};

istream& operator>>(istream& is, Reading& r)
// температура көрсеткіштерін is ағымынан r объектісіне 
// оқимыз, формат: ( 3 4 9.7 )
// мəліметтердің дұрыстығын емес, тек форматты тексереміз
{

char ch1;
if (is>>ch1 && ch1!= '('){ // бұл Reading типті объект
                           // болуы мүмкін бе? 

is.unget();
is.clear(ios_base::failbit); 
return is;

}

char ch2; 
int d; 
int h; 
double t;
is >> d >> h >> t >> ch2;
if (!is || ch2!=')') error("нашар жазба"); // шатасқан  
                                         // көрсеткіштер 
r.day = d; 
r.hour = h;
r.temperature = t; 
return is;

}

Негізінде, біз форматтың дұрыс басталуын тексереміз. Егер басы дұрыс болмаса, 
онда файлды fail() қалпына ауыстырамыз да, шығамыз. Бұл бізге ақпаратты 
басқа жолмен оқып көруге мүмкіндік береді. Басқа жағынан алғанда, егер фор-
мат қатесі мəліметтерді оқығаннан кейін анықталған жəне жұмысты одан əрі 
жалғастыруға мүмкіндік жоқ болса, онда error() функциясын шақырамыз. 

Month класындағы енгізу операциялары да дəл осындай дерлік, айырмашылығы 
– мұнда мəндердің бекітілген жиыны (Reading класындағы >> операторы 
орындаған тəрізді) емес, Reading класы объектілерінің кездейсоқ саны енгізіледі:
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istream& operator>>(istream& is, Month& m)
// Month класының объектісін is ағымынан m объектісіне 
// оқимыз, форматы: { month feb ... }
{

char ch = 0;
if (is >> ch && ch1!='{') { 

is.unget();
is.clear(ios_base::failbit);//Month енгізудегі қате
return is;

}

string month_marker; 
string mm;
is >> month_marker >> mm;
if (!is || month_marker!= "month") 

error ("Month қате басталды"); 
m.month = month_to_int(mm);

Reading r; 
int duplicates = 0; 
int invalids = 0; 
while (is >> r) {

if (is_valid(r)) {
if (m.day[r.day].hour[r.hour] != not_a_reading)   
    ++duplicates; 
m.day[r.day].hour[r.hour] = r.temperature;

}
else
    ++invalids;

}
if (invalids) error("Month көрсеткіштері қате", invalids); 
if (duplicates) 

error("Month көрсеткіштері қайталанған",duplicates); 
end_of_loop(is,'}',"Month дұрыс аяқталмаған"); 
return is;

}

Кейінірек біз month_to_int() функциясына əлі де қайтып ораламыз; ол 
jun сияқты айлардың символдық таңбалануын [0:11] аралығындағы санға 
түрлендіреді. 10.10-бөлімде қарастырылған end_of_loop() функциясы енгізудің 
аяқталу белгісін тексеру үшін қолданылғанына назар аударыңыз. Біз Readings 
класына жататын дұрыс емес жəне қайталанатын объектілердің санын есептейміз 
(бұл ақпарат біреуге қажет болуы мүмкін).

Month класындағы >> операторы Reading класының объектісін жадыға 
жазудың алдында, оның дұрыстырғын өрескел тексеруді орындайды:
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const int implausible_min = -200; 
const int implausible_max = 200; 

bool is_valid(const Reading& r)
// өрескел тексеру 
{

if (r.day<1 || 31<r.day) return false; 
if (r.hour<0 || 23<r.hour) return false; 
if (r.temperature<implausible_min || 
    implausible_max<r.temperature) return false; 
return true;

}

Сонымен, біз Year класының объектілерін оқи аламыз. Year класын дағы >> опе-
раторы Month класындағы дəл осындай операторға пара-пар:

istream& operator>>(istream& is, Year& y)
// Year класының объектісін is ағымынан у объектісіне 
// оқимыз, форматы: { year 1972 ... }
{

char ch; 
is >> ch; 
if (ch!='{') { 

is.unget ();
is.clear(ios::failbit); 
return is;

}

string year_marker; 
int yy;
is >> year_marker >> yy; 
if (!is || year_marker!= "year")
error("Year дұрыс басталмаған"); 
у.year = yy; 

while (true) {
Month m;   // əрбір жолы жаңа m объектісін құрамыз 
if(!(is >> m)) break; 
у.month[m.month] = m;

}

end_of_loop(is,'}',"Year дұрыс аяқталмаған"); 
return is;

}
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Бұл операторлар жай ғана «пара-пар» емес, «күйіндіре пара-пар» деп айтуға 
болатын еді, бірақ бұл жерде маңызды мəселе орын алады.  Оқу цикліне көңіл 
аударыңыз. Сіз төмендегіге ұқсас код үзіндісін күткен бе едіңіз? 

Month m;
while (is >> m)

y.month[m.month] = m;

Мүмкін, күткен де боларсыз, себебі біз осыған дейін барлық енгізу циклдерін дəл 
осылай жазғанбыз. Алдымен біз дəл осы үзіндіні жаздық, жəне ол дұрыс емес. 
Мəселенің түйіні мынада: operator>>(istream& is, Month& m) функция-
сы m объектісіне мүлде жаңа мəн меншікемейді; жай ғана оған Reading кла-
сы объектілерінен мəліметтер қосады. Осылайша, қайталанатын is>>m нұсқауы 
бір ғана m объектісіне мəліметтер қосатын еді. Өкінішке орай, бұл жағдайда 
Month класының əрбір жаңа объектісі үстіміздегі жылдың осыған дейінгі барлық 
айларының барлық көрсет кіш терін қамтитын еді. is>>m нұсқауының көмегімен 
мəліметтерді оқу үшін бізге мүлде жаңа  Month класының объектісі қажет. Ба-
рынша оңай шешім: m объектісінің анықтамасын əрбір итерацияда инициалдана-
тындай етіп, циклге орналастыру.  Альтернатива ретінде operator>>(istream& 
is, Month& m) функциясы циклде оқудың алдында m объектісіне бос объектіні 
меншік тей тіндей етіп жасауға болатын еді:  

Month m;
while (is >> m){

у.month[m.month] = m;
m = Month();    // m объектісін "қайта инициалдау"

}

Осы кодты қолданып көрейік:

// енгізуге арналған файлды ашамыз:
cout << "Енгізуге арналған файлдың атауын жазыңыз\n"; 
string name; 
cin >> name;
ifstream ifs(name.c_str());
if (!ifs) 

error ("енгізуге арналған файлды ашу мүмкін емес", name); 

// bad() генерациялаймыз
ifs.exceptions (ifs.exceptions()|ios_base::badbit); 

// шығаруға арналған файлды ашамыз:
cout << "Шығаруға арналған файлдың атын жазыңыз\n";
cin >> name;
ofstream ofs(name.c_str());
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if(!ofs) error("шығаруға арналған файлды ашу мүмкін емес",name);

// Year класы объектілерінің кездейсоқ санын оқимыз:
vector<Year> ys; 
while (true) {

Year у; // Year класының объектісі əрбір жолы 
        // тазартыла ды 
if (!(ifs>>y)) break; 
ys.push_back(y);

}
cout << "жылдар бойынша " << ys.size() << " жазба оқылды\n";

for (int i = 0; i<ys.size(); ++i) print_year(ofs,ys[i]);

print_year() функциясын біз жаттығу ретінде қалдырамыз.

10.11.3 Бейнелеуді өзгерту
Month класының >> операторы жұмыс істеу үшін айдың символдық белгілерін 
енгізуге арналған тəсілді алдын ала қарастыру керек. Симметрия үшін біз 
символдық бейнелеу көмегімен салыстыру тəсілін сипаттаймыз. Төмендегіге 
ұқсас if нұсқауларын жазу жалықтыратын еді:

if (s=="jan")
m = 1;

else if(s=="feb")
m = 2;

...

Бұл жай ғана жалықтыратын іс емес; осылайша біз айлардың атауларын кодқа 
кірістіреміз. Оларды кестеге орналастыру дұрыс болатын еді, осы арқылы біз 
айлардың символдық бейнеленуін өзгертсек те, негізгі программа өзгеріссіз 
қалады. Біз кіріс ақпаратты vector<string> класы түрінде бейнелеуді шешіп, 
оған инициалдау мен қарап шығу функцияларын қостық:

vector<string> month_input_tbl; // month_input_tbl[0]=="jan" 

void init_input_tbl(vector<string>& tbl)
// кіріс бейнелердің векторын инициалдайды 
{

tbl.push_back("jan"); 
tbl.push_back("feb"); 
tbl.push_back("mar"); 
tbl.push_back("apr"); 
tbl.push_back("may"); 

27–1084
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tbl.push_back("jun"); 
tbl.push_back("jul"); 
tbl.push_back("aug"); 
tbl.push_back("sep"); 
tbl.push_back("oct"); 
tbl.push_back("nov"); 
tbl.push_back("dec");

}

int month_to_int(string s)
// s тіркесі айдың атауы бола ма? Егер болса, онда оның 
// [0:11] аралығындағы индексін қайтарамыз, кері жағдайда 
// -1 қайтарамыз  
{

for (int i=0; i<12; ++i) if (month_input_tbl[i]==s) 
return i; 

return -1;
}

C++ тілінің стандартты кітапханасы бұл есепті шешудің əлдеқайда жеңіл тəсілін 
қарастыратынын ескерте кетейік. 21.6.1-бөлімнен map<string,int> типін қ.

Егер біз мəліметтерді шығарғымыз келсе, онда кері есепті шешуіміз керек. 
Бізде айлардың int сандары арқылы бейнеленуі бар, жəне біз оларды символдық 
түрде бейнелегіміз келеді. Біздің шешіміміз өте жеңіл, бірақ string типінен int 
типіне ауысу кестесін қолданудың орнына біз енді int типінен string типіне 
ауысу кестесін пайдаланамыз:

vector<string> month_input_tbl; // month_input_tbl[0]=="January" 

void init_print_tbl(vector<string>& tbl)
// шығыс бейнелердің векторын инициалдайды 
{

tbl.push_back("January"); 
tbl.push_back("February"); 
tbl.push_back("March"); 
tbl.push_back("April"); 
tbl.push_back("May"); 
tbl.push_back("June"); 
tbl.push_back("July"); 
tbl.push_back("August"); 
tbl.push_back("September"); 
tbl.push_back("October"); 
tbl.push_back("November"); 
tbl.push_back("December");

}
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string int_to_month(int i)
// [0:11] айлар
{

if (i<0 || 12<=i) error ("ай индексі дұрыс емес");
return month_print_tbl[i];

}

Бұл тəсіл жұмыс істеу үшін main функциясының басында көрсе тіл гендей иници-
алдау функцияларын кодтың бір бөлігінде шақыру керек:

// бейнелер кестесінің алғашқы инициалдануы:
init_print_tbl(month_print_tbl); 
init_input_tbl(month_input_tbl);

Сонымен, сіз барлық код үзінділерін жəне оларға берілген түсініктемелерді ра-
сында да оқып шықтыңыздар ма? Əлде сіздің көздеріңіз шаршап, сіз бірден 
тараудың соңына ауысып кеттіңіз бе? Жақсы программалар жазуды үйренудің 
ең оңай тəсілі басқалардың көптеген программаларын оқу екенін есте сақтаңыз. 
Сенесіз бе, сенбейсіз бе, бəрібір сипатталған мысалда қолданылған əдістер оңай, 
бірақ қарапайым емес жəне түсініктемелерді қажет етеді. Мəліметтерді енгізу 
– іргелі мəселе. Енгізу циклдерін дұрыс құру (қолданылған əрбір айнымалыны 
дұрыс инициалдай отырып) да өте маңызды. Бір бейнелеуді екіншісіне түрлендіру 
мəселесінің де маңызы кем түспейді. Басқаша айтқанда, сіз мұндай əдістерді 
білуге тиіссіз. Енді сіздің бұл əдістерді қаншалықты жақсы меңгергеніңізді жəне 
маңызды фактілерді жадыдан шығармағаныңызды анықтау ғана қалды.  

Тапсырма

1. Нүктелермен жұмыс істейтін программа құрыңыз (10.4-бөлімді қ.). 
Екі мүшесі – x жəне y координаталары – бар Point мəліметтер типін 
анықтаудан бастаңыз.

2. 10.4-бөлімдегі талқылау мен кодты қолдана отырып, қолданушыға жеті 
(x,y) жұбын енгізуді ұсыныңыз. Мəліметтерді енгізгеннен кейін, оларды 
original_points атты Point класы объектілерінің векторына жазыңыз.  

3. original_points  объектісінің мəліметтерін көру үшін, оларды басып 
шығарыңыз. 

4. ofstream ағымын ашып, барлық нүктелерді mydata.txt файлына 
шығарыңыз. Windows жүйесінде қарапайым мəтіндік редактордың (мы-
салы, WordPad) көмегімен мəліметтерді көруді жеңілдету үшін файлдың 
.txt кеңейтілуін пайдаланған жөн. 

5. ofstream ағымын жабыңыз, содан кейін  mydata.txt файлы үшін 
ifstream ағымын ашыңыз. mydata.txt файлынан мəліметтерді 
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шығарыңыз жəне оларды processed_points атауымен жаңа векторға 
жазыңыз.

6. Екі вектордан мəліметтерді басып шығарыңыз. 
7. Осы екі векторды салыстырыңыз жəне векторлардағы элементтер саны 

немесе элементтердің мəндері сəйкес келмеген жағдайда Бірнəрсе дұрыс 
емес! хабарламасын басып шығарыңыз.  

Бақылау сұрақтары
1. Қазіргі компьютерлердің енгізу жəне шығару құралдары қаншалықты əр 

алуын болып келеді?
2. istream ағымы қандай қызмет атқарады?
3. ostream ағымы қандай қызмет атқарады?
4. Файл деген не?
5. Файл форматы деген не?
6. Программалардан мəліметтерді енгізуге жəне шығаруға арналған 

құрылғылардың төрт типін атаңыз. 
7. Файлды оқудың төрт кезеңін атаңыз. 
8. Файлды жазудың төрт кезеңін атаңыз.
9. Ағымдардың төрт қалпын атаңыз жəне анықтамасын беріңіз. 
10. Енгізудің төмендегі төрт мəселесін шешудің мүмкін тəсілдерін 

қарастырыңыздар:

a. Қолданушы рұқсат берілген аралыққа жатпайтын мəнді жазды 
b. Мəліметтер таусылды (файл соңы)
c.  Қолданушы дұрыс емес типтегі мəн енгізді

11. Енгізу шығарудан несімен қиын?
12. Шығару енгізуден несімен қиын?
13. Біз енгізу мен шығаруды неліктен есептеулерден ажыратқымыз келеді?
14. istream класының clear() функциясы барынша жиі қолданылатын екі 

жағдайды атаңыз. 
15. x қолданушылық типі үшін << жəне >> операторларын қалай анықтауға 

болады?

Терминдер
bad()
buffer
clear()
close()
eof()
fail()
good()
ifstream

iostream 
istream
ofstream
open()
ostream
unget()
ағымның қалпы 
енгізу құрылғысы

енгізу операторы
енгізудің аяқталу бел гі сі
құрылғы драйвері
құрылымдалған файл
файл
шығару құрылғысы
шығару операторы
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Жаттығулар
1. Файлда жазылған жəне бос орын белгілерімен ажыратылған барлық бүтін 

сандардың қосындысын есептейтін программа жазыңыз. 
2. 10.5-бөлімде анықталған Reading класының объектілері түрінде 

жазылған мəліметтерден файл құратын программа жазыңыз. Файлды, 
кем дегенде, 50 температура көрсеткішімен толтырыңыз. Бұл программа-
ны store_temps.cpp, ал файлды raw_temps.txt деп атаңыз. 

3. 2-жаттығуда құрылған raw_temps.txt файлынан мəліметтерді век торға 
оқитын программа жазыңыз, содан кейін температуралардың орташасы 
мен медианасын есептеңіз. Программаны temp_stats.cpp деп атаңыз. 

4. 2-жаттығудағы store_temps.cpp программасына Цельсий межелігі 
үшін c жəне Фаренгейт межелігі үшін f суффикстерін қосып, жетілдіріңіз. 
Содан кейін векторға жазудың алдында əрбір көрсеткішті тексеріп, Цель-
сий межелігінен Фаренгейт межелігіне түрлендіретіндей етіп, temp_
stats.cpp программасын өзгертіңіз.

5. 10.11.2-бөлімде сөз болған print_year() функциясын жазыңыз. 
6. Рим цифрларын (int типті сандар тəрізді) сақтауға арналған, << жəне 

>> операторлары бар Roman_int класын анықтаңыз. Roman_int класына 
int типті мəн қайтаратын as_int() функ ция сын қосыңыз, сонда егер r 
объектісінің типі Roman_int болса, біз cout << "Roman" << r << " 
тең " << r.as_int() << '\n'; түрінде жазуға болады.  

7. 7-тараудағы калькулятордың араб сандарымен емес, рим сандарымен 
жұмыс істейтін, мысалы  XXI + CIV == CXXV, нұс қа сын құрыңыз. 

8. Кірісінде екі файлдың атауын қабылдайтын жəне бірінші файлдың 
соңынан екіншісі жазылатын жаңа файлды құратын программа жазыңыз; 
басқаша айтқанда, программа екі файлды тіркестіру (конкатенациясын 
орындау) керек. 

9. Кірісінде бос орындармен ажыратылған, реттелген сөздер жазылған екі 
файлды қабылдайтын программа жазып, оларды реттілікті сақтай оты-
рып біріктіріңіз. 

10. 7-тараудағы калькуляторға x файлынан мəліметтер енгізуді жүзеге асы-
ратын from x бұйрығын қосыңыз. Калькуляторға y файлына (əдеттегі 
мəліметтермен қатар, қате туралы хабарламаларды да) шығаруды орындай-
тын to y бұйрығын қосыңыз. 7.3-бөлімдегі идеяларға негізделген тесттер 
жиынын жазыңыз жəне оны калькуляторды тексеруде пайдаланыңыз. Сіз 
тестілеу үшін бұл бұйрықтарды қалай қолданатыныңызды түсіндіріңіз. 

11. Мəтіндік файлда сақталған жəне бос орын белгілері мен сөздермен 
ажыратылған бүтін сандардың қосындысын есептейтін программа 
жазыңыз. Мысалы, "bears: 17 elephants 9 end" тіркесін енгізгеннен 
кейін нəтиже 26 болу керек. 

12. Кірісінде файлдың атауын қабылдайтын жəне сөздерді əрбір қатарға 
бір-бірлеп, алдына қатар нөмірін жаза отырып, шығаратын программа 
жазыңыз. Көмек: getline() функциясын пайдаланыңыз. 
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Соңғы сөз

Есептеулердің басым бөлігі мəліметтердің үлкен көлемін бір орыннан екіншісіне 
ауыстырумен байланысты, мысалы, файлдағы мəтінді экранға көшіру немесе 
əуенді компьютерден MP3-плеерге жіберу. Көп жағдайда, жұмыс істеу барысын-
да белгілі бір мəліметтерді түрлендіру қажет болады. Енгізу/шығару кітапханасы 
мəліметтерді мəндер тізбегі (ағымы) ретінде қабылдауға (интерпретациялауға) 
болатын көптеген есептерді шешуге мүмкіндік береді. Енгізу жəне шығару 
программалаудың таңқаларлықтай ірі бөлігі болып шығуы мүмкін. Бір жағынан, 
бұл біз (немесе біздің программаларымыз) мəліметтердің үлкен көлемін қажет 
ететіндігімізбен, екінші жағынан, мəліметтер жүйеге енгізілетін нүкте қателер 
үшін өте бейім болғандығымен түсіндіріледі. Сонымен, біз енгізу мен шығаруды 
барынша қарапайым түрде ұйымдастыруымыз жəне біздің жүйемізге дұрыс емес 
мəліметтердің ену мүмкіндігін барынша төмендетуіміз керек.
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Енгізу мен шығаруды баптау

«Барлығы мүмкіндігінше қарапайым болуы тиіс, 
бірақ тым жадағай болып кетпесін.»

 – Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)

Бұл тарауда біз 10-тарауда сипатталған енгізу/шығару ағымдарын 

нақты қажеттіліктер мен талғамдарға қалай бейімдеу керектігін 

қарастырамыз. Бұл адамдардың мəтін дерді оқу ерекшеліктерімен жəне 

файлдарды қолдануға қойы латын шектеулермен шарттастырылған 

көптеген тиянақтылықтарға байла нысты. Соңғы мысал өзіндік оператор-

лар жиынын тағайын дауға мүмкіндік болатын енгізу ағымының жобасын 

бейнелейді. 
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11.1 Регулярлық жəне бейрегулярлық

Енгізу/шығару кітапханасы C++ тілінің стандартты кітапханасының бір бөлігі бо-
лып табылады. Ол мəтінді енгізу мен шығаруға арналған бірыңғай əрі кеңейтілетін 
базаны қамтамасыз етеді. «Мəтін» сөзі арқылы біз символдар тізбегі ретінде бей-
нелеуге болатын нəрсені тұспалдаймыз. Осылайша, біз енгізу мен шығару туралы 
айтқанда, 1234 бүтін саны мəтін ретінде қарастырылады, себебі оны 1, 2, 3 жəне 
4 символдарының көмегімен жазуға болады. 

Осы уақытқа дейін біз кіріс ақпарат көздерінің арасында айырма жасамадық. 
Алайда, кейде бұл жеткіліксіз. Мысалы, файлдар басқа мəлімет көздерінен (мы-
салы, байланыс арналарынан) өзгеше болады, өйткені олар жеке байттардың 
адрестелуіне жол береді. Оның үстіне, біз объектінің типі толығымен оның енгізу 
жəне шығару схемасымен анықталады деген пікірге негізделіп жұмыс істедік. Бұл 
дұрыс та, жеткілікті де пікір емес. Мысалы, біз шығару кезінде жиі жылжыма-
лы нүктелі санды (оның дəлдігін) бейнелеу үшін қолданылатын цифрлар санын 
көрсеткіміз келеді. Бұл тарауда енгізу мен шығаруды өзіңіздің қажеттіліктеріңізге 
сəйкес баптауға мүмкіндік беретін көптеген тəсілдер сипатталған.  

Біз программалаушы болғандықтан, регулярлықты жөн санаймыз. Жадыдағы 
барлық объектілерді бірыңғай өңдеу, барлық кіріс ақпарат көздерімен бірдей 
жұмыс істеу, жүйеге кіру жəне одан шығу кезінде объектілерді стандартты 
сəйкестендірілген бейнелеу – осының бəрі барынша анық, қарапайым, түсінікті 
жəне көп жағдайда тиімді кодты құруға мүмкіндік береді. Алайда біздің про-
граммалар адамдарға қызмет етуі тиіс, ал адамдардың талғамдары тұрақты бо-
лады. Осылайша, біз програм ма лау шы лар ретінде программаның күрделілігі 
мен қол дану шы лардың жеке талғамдарына қарай баптау арасында тепе-теңдікті 
сақтауымыз керек.

11.1 Регулярлық жəне 

бейрегулярлық

11.2 Шығыс мəліметтерді форматтау

11.2.1 Бүтін сандарды шығару

11.2.2 Бүтін сандарды енгізу

11.2.3 Жылжымалы нүктелі 

сандарды шығару

11.2.4 Дəлдік

11.2.5 Өрістер

11.3 Файлды ашу жəне позициялау

11.3.1 Файлдарды ашу тəртіптері 

11.3.2 Бинарлы файлдар

11.3.3 Файлдардағы позициялау 

11.4 Тіркестік ағымдар

11.5 Тіркестерге бағдарланған енгізу

11.6 Символдарды жіктеу

11.7 Стандартты емес 

ажыратқыштарды қолдану

11.8 Жəне басқа да қызықты ақпарат
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11.2 Шығыс мəліметтерді форматтау

Адамдар оқылуға тиісті шығыс ақпаратты бейнелеумен байланысты болмашы 
мəселелерге көп көңіл бөледі. Мысалы, физик үшін 1.25 (нүктеден кейін екі санға 
дейін дөңгелектенген) саны 1.24670477 санынан айтар лықтай өзгеше болып 
көрінеді, ал есепші үшін (1.25) жазбасы (1.2467) жазбасынан айтарлықтай 
өзгеше болып көрініп, 1.25 санымен мүлде сəйкес келмеуі мүмкін (қаржылық 
құжаттардағы жақшалар кейде шығындарды, яғни теріс шамаларды білдіреді). 
Біз программалаушылар ретінде шығыс мəліметтерді мүмкіндігінше анық жəне 
біздің программамызды қолдану шы лардың үміттеріне барынша жақын жасауға 
тырысамыз. Шығару ағымдары (ostream) кірістірілген типтерге жататын 
мəліметтерді шығаруды форматтау үшін көптеген мүмкіндіктерді қамтамасыз 
етеді. Қолданушылар анықтаған типтер үшін программалаушы лайықты << опе-
рацияларын өзі анықтау керек.

Шығару кезіндегі тиянақтылықтардың, нақтылаулардың жəне мүм кін дік-
тердің саны шексіз болып көрінеді, ал енгізу кезінде, керісінше, олардың тек 
бірнеше нұсқасы бар. Мысалы, ондық нүктені белгілеу үшін алуан түрлі символ-
дарды (əдетте, нүктені немесе үтірді) пайдалануға болады, əртүрлі валюталарда 
ақша сомалары да əртүрлі шығарылады, ал ақиқат логикалық мəнді true (неме-
се vrai, немесе sandt) сөзімен, сондай-ақ сіздің құзырыңызда тек ASCII жиы-
нына жатпайтын (мысалы, Unicode жүйесіндегі) символдар болған жағдайда, 1 
санымен де өрнектеуге болады. Оның үстіне, қатарға жазылатын символдарды 
шектеудің əртүрлі тəсілдері бар. Бұл мүмкіндіктер сізге қажет болғанға дейін 
қызығушылық тудырмайды, сондықтан біз оқырмандарға Langer, Standard C++ 
IOStreams and Locales тəрізді анықтамалықтар мен арнайы кітаптарды; 21-тарау 
мен Страуструптың The C++ Programming Language кітабының D қосымшасын; 
сонымен қатар,  ISO C++ стандартының 22- жəне 27-тарауларын ұсынамыз. 

11.2.1 Бүтін сандарды шығару
Бүтін сандарды сегіздік (негізі 8 болатын санау жүйесінде), ондық (кəдімгі, негізі 
10 болатын санау жүйесінде) жəне он алтылық (негізі 16 болатын санау жүйесінде) 
бейнелеп шығаруға болады. Егер сіз бұл жүйелер туралы ешнəрсе білмейтін 
болсаңыз, алдымен A.1.2.1-бөлімді оқып шығыңыз. Басым жағдайларда шығару 
кезінде ондық жүйе қолданылады. Он алтылық жүйе аппараттық жабдықтамамен 
байланысты ақпаратты шығаруда кең қолданыс тапқан. Он алтылық жүйенің 
осыншалықты кең тарауының себебі – он алтылық цифрлар төрт биттік мəндерді 
дəл бейнелеуге мүмкіндік береді. Осылайша, он алтылық екі цифрды сегіз биттік 
бір байтты бейнелеу үшін қолдануға болады, он алтылық төрт цифр екі байтты 
(жиі сөздің жартысы болады), он алтылық сегіз цифр төрт байтты (жиі сөздің 
немесе регистрдің өлшеміне сəйкес келеді) бейнелейді. C++ тіліне жол салушы 
– С тілі құрылған кезде (1970-жылдарда) сегіздік жүйенің əйгілілігі он алтылық 
жүйеден кем болмады, бірақ қазіргі кезде ол сирек қолданылады. 
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Біз 1234 (ондық) саны шығару кезінде ондық, он алтылық немесе сегіздік 
форматта берілуі тиіс екендігін айқын көрсете аламыз:

cout << 1234 << "\t(decimal)\n"
     << hex << 1234 << "\t(hexadecimal)\n"
     << oct << 1234 << "\t(octal)\n";

'\t' белгісі «табуляция символын» білдіреді. Ол шығыс ақпараттың келесі 
бейнеленуін қамтамасыз етеді:

1234 (decimal)
4d2  (hexadecimal)
2322 (octal)

<< hex жəне << oct белгілеулері шығаруға арналған мəндер болып табылмай-
ды. << hex өрнегі ағымға кез келген бүтін сан алдағы уақытта он алтылық сан 
ретінде, ал << oct өрнегі кез келген бүтін сан сегіздік форматта бейнеленуі керек 
екенін хабарлайды. Мысал қарастырайық:

cout << 1234 << '\t' << hex << 1234 << '\t' << oct << 1234 
     << '\n'; 
cout << 1234 << '\n';  // сегіздік негіз əрекет етуін 
                       // жалғастырады

Келесі нəтижені аламыз:

1234 4d2 2322
2322    // бүтін сандар əлі де сегіздік форматта қабылданады

Көңіл аударыңыз, соңғы сан сегіздік түрде шығарылды; басқаша айтқанда, oct, 
hex жəне dec терминдері (ондық сандар үшін) персистентті (инертті) болып табы-
лады – біз ағымға басқа нұсқаулар бергенге дейін бұл ережелер əрбір бүтін санға 
қолданылады. hex жəне oct терминдері ағымның əрекет ету тəртібін өзгерту үшін 
қолданылады жəне манипуляторлар (manipulators) деп аталады. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Өзіңіздің туған күніңізді ондық, сегіздік жəне он алтылық форматтарда 
шығарыңыз. Осы мəндердің əрқайсысын белгілеңіз. Табуляция символын 
қолданып, шығыс мəліметтерді баған бойынша туралаңыз жəне өзіңіздің 
жасыңызды шығарыңыз.
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Сандарды ондықтан өзгеше санау жүйесінде бейнелеу оқырманды жаңылыстыруы 
мүмкін. Мысалы, егер сан қандай жүйеде бейнеленгені алдын ала белгісіз бол-
са, онда 11 тіркесі сегіздік жүйеде берілген 9 (яғни, сегіздік жүйеде 11 болып 
бейнеленеді) санын емес, он алтылық жүйеде берілген 17 санын (яғни, он алтылық 
жүйеде 11 түрінде бейнеленеді) емес, ондық  жүйедегі 11 санын білдіруі мүмкін. 
Мұндай қиындықтарға тап болмау үшін, ағымнан бүтін сан бейнеленген базаны 
көрсетуін сұрауға болады. Мысал қарастырайық:

cout << 1234 << '\t' << hex << 1234 << '\t' << oct << 1234 
     << '\n';
cout << showbase << dec;     // базаларды көрсету
cout << 1234 << '\t' << hex << 1234 << '\t' << oct << 1234 
     << '\n';

Шығарылатын нəтиже төмендегідей болады:

1234 4d2   2322 
1234 0x4d2 02322

Сонымен, ондық сандарда префикс болмайды, сегіздік сандардың 0 префиксі, ал 
он алтылық сандардың 0х (немесе 0Х)  префиксі бар. C++ тілінде бүтін сандық 
литералдар дəл осылай белгіленеді. Мысал қарастырайық:

cout << 1234 << '\t' << 0x4d2 << '\t' << 02322 <<'\n';

Бұл сандар ондық түрде төмендегідей бейнеленетін еді:

1234 1234 1234

Байқағандарыңыздай, showbase манипуляторы, дəл oct жəне hex манипуля-
торлары тəрізді, персистентті болып табылады. noshowbase мани пуляторы 
showbase манипуляторының əрекетін болдырмайды, ол ағым  ды келісім бойынша 
анықталған күйге қайтарады, бұл күйде кез келген сан санау базасын көрсетпей 
шығарылады.  

Сонымен, шығару манипуляторларының бірнеше түрі бар:

Бүтін сандарды шығаруға арналған манипуляторлар

oct Сегіздік санау жүйесін қолдану

dec Ондық санау жүйесін қолдану

hex Он алтылық санау жүйесін қолдану

showbase Сегіздік сандар үшін 0 жəне он алтылық сандар үшін 0x префиксі

noshowbase Префикстерді қолданбау
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11.2.2 Бүтін сандарды енгізу
Келісім бойынша >> операторы сандар ондық санау жүйесінде қолданылады 
деп болжайды, бірақ оны бүтін сандарды он алтылық немесе сегіздік форматта 
енгізуге мəжбүр етуге болады:

int а; 
int b; 
int с; 
int d;
cin >> а >> hex >> b >> oct >> с >> d;
cout << a << '\t' << b << '\t' << с << '\t' << d << '\n';

Егер 

1234 4d2 2322 2322 

сандарын пернетақтада терсек, онда программа оларды төмендегі түрде шығарады:

1234 1234 1234 1234 

Енгізу кезінде oct, dec жəне hex манипуляторлары, дəл шығару кезіндегідей, 
персистентті болып табылатынына назар аударыңыз. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Жоғарыда берілген код үзіндісін аяқтап, программаға түрлендіріңіз. 
Ұсынылған сандарды енгізіп көріңіз; содан кейін

1234 1234 1234 1234

сандарын енгізіңіз. Нəтижені түсіндіріңіз. Не болатынын байқау үшін басқа да 
сандарды енгізіп көріңіз. 

0 жəне  0x префикстерін қабылдап, дұрыс түсіну үшін >> операторын қолдануға 
болады. Бұл үшін келісім бойынша қабылданған баптауларды өзгерту керек. Мы-
сал қарастырайық:

cin.unsetf(ios::dec); // ондық сан ретінде қабылдамау
         // (яғни 0х он алтылық санды білдіруі мүмкін) 
cin.unsetf(ios::oct); // сегіздік сан ретінде қабылдамау
         // (яғни 12 белгісі он екі санын білдіруі мүмкін) 
cin.unsetf(ios::hex); // он алтылық сан ретінде қабылдамау
         // (яғни 12 белгісі он екі санын білдіруі мүмкін)
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Ағымның unsetf() атты функция-мүшесі аргумент ретінде көрсетілген жалау-
шаны (немесе жалаушаларды) алып тастайды. Сонымен, егер сіз

cin >> а >> b >> с >> d;

өрнегін жазып, 

1234 0x4d2 02322 02322

сандарын енгізсеңіз, онда төмендегі нəтижені аласыз:

1234 1234 1234 1234

11.2.3 Жылжымалы нүктелі сандарды шығару
Егер сіз аппараттық жабдықтамамен тікелей жұмыс істесеңіз, онда сізге он 
алтылық (жəне, мүмкін, сегіздік) сандар қажет болады. Егер сіз дəл осылай-
ша, ғылыми есептеулерді жүргізсеңіз, онда жылжымалы нүктелі сандарды 
форматтауға тиіссіз. Олар iostream ағымының мани пуля тор лары мен дəл ондық 
сандар тəрізді өңделеді. Мысал қарастырайық:

cout << 1234.56789 << "\t\t(жалпы)\n"  // \t\t – бағаналарды 
                                       // туралау 
     << fi xed << 1234.56789 << "\t(бекітілген) \n"
     << scientifi c << 1234.56789 << "\t(ғылыми)\n";

Нəтижесінде келесі қатарларды аламыз:

1234.57          (жалпы)
1234.567890   (бекітілген)
1.234568е+003    (ғылыми)

fi xed жəне scientifi c манипуляторлары жылжымалы нүктелі сан дарды бейне-
леуге арналған форматтарды таңдау үшін қолданылады. Стан дартты кітапханада 
келісім бойынша қабылданған форматты тағайын дай тын general манипуля-
торы жоқ. Алайда біз оны std_lib_facilities.h тақырыптық файлында 
жасалғандай, өзіміз анықтай аламыз. Ол үшін енгізу/шығару кітапханасының 
ішкі құрылымы туралы білімнің қажеті жоқ: 

inline ios_base& general(ios_base& b) // бекітілген жəне 
// ғылыми форматтар жылжымалы нүктелі форматтың барлық 
// жалаушаларын алып тастайды

{
b.setf(ios_base::fmtfl ags(0), ios_base::fl oatfi eld); 
return b;

}
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Енді келесі кодты жаза аламыз:

cout << 1234.56789 << '\t'
     << fi xed << 1234.56789 << '\t'
     << scientifi c << 1234.56789 << '\n';
cout << 1234.56789 << '\n';   // жылжымалы нүктелі формат                           
                             // əрекет етеді
cout << general << 1234.56789 << '\t' // ескерту: 
              // general — стандартты манипулятор емес
     << fi xed << 1234.56789 << '\t' 
     << scientifi c << 1234.56789 << '\n';

Нəтижесінде келесі сандарды аламыз:

1234.57      1234.567890 1.234568е+003
1.234568e+003 // ғылыми формат манипуляторы персистентті 
1234.57      1234.567890 1.234568е+003

Сонымен, жылжымалы нүктелі сандармен жұмыс істеуге арналған бірнеше мани-
пулятор бар:

Жылжымалы нүктелі сандардың форматы

fi xed Бекітілген нүктелі бейнелеуді қолдану

scientifi c Мантисса мен дəреже көрсеткішін қолдану; мантисса əрқашан 
[1:10) аралығында жатады, яғни ондық нүктенің алдында 
əрқашан нөлдік емес ондық цифр тұрады

general general манипуляторының дəлдігі аясында сандарды барынша 
дəл бейнелеу үшін fi xed немесе scientifi c манипуляторы 
таңдалады. general форматы келісім бойынша қабылданған, 
бірақ оны айқын түрде анықтау үшін general() пайдаланыңыз.

11.2.4 Дəлдік 
Келісім бойынша жылжымалы нүктелі сан general форматындағы алты цифрдің 
көмегімен басып шығарылады. Алты цифрдан тұратын формат (general 
форматының келісім бойынша дəлдігі) барынша қолайлы, ал санды осылай 
дөңгелектеу барынша жақсы болып есептеледі. Мысалы:

1234.567 саны 1234.57 түрінде басып шығарылады
1.2345678 саны 1.23457 түрінде басып шығарылады

Əдетте, дөңгелектеу 4/5 ережесі бойынша жүзеге асырылады: 0 мен 4 аралығы – 
төмен қарай дөңгелектеу, ал 5 пен 9 аралығы – жоғары қарай дөңгелектеу. Мұндай 
форматтау тек жылжымалы нүктелі сандарға қатысты екеніне назар аударыңыз:
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1234567 саны 1234567 түрінде басып шығарылады
1234567.0 саны 1.23457e+006 түрінде басып шығарылады

Соңғы жағдайда ostream ағымы 1234567.0 санын тек алты цифрды қолдана оты-
рып, fi xed форматында басып шығару мүмкін емес екендігін түсінеді де, санның 
барынша дəл бейнеленуін қамтамасыз ету үшін scientifi c форматына ауысады. 
Негізінде, general форматы алты цифр қолдануды қарастыратын жалпы формат 
аясында жылжымалы нүктелі санды барынша дəл бейнелеуді қамтамасыз ету үшін 
автоматты түрде scientifi c жəне fi xed форматтарымен алмастырылуы мүмкін. 

 
МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

1234567.89 санын үш рет – алдымен general, содан кейін fi xed, соңынан 
scientifi c форматында  басып шығаратын программа жазыңыз. Шығарудың 
қандай түрі санның барынша дəл бейнеленуін қамтамасыз етеді жəне неліктен? 

Программалаушы санның бейнелену дəлдігін setprecision() мани пу ля то рын 
қолдану арқылы орната алады. Мысалы:

cout << 1234.56789 << '\t'
     << fi xed << 1234.56789 << '\t' 
     << scientifi c << 1234.56789 << '\n'; 
cout << general << setprecision(5)
     << 1234.56789 << '\t'
     << fi xed << 1234.56789 << '\t'
     << scientifi c << 1234.56789 << '\n'; 
cout << general << setprecision (8)
     << 1234.56789 << '\t'
     << fi xed << 1234.56789 << '\t'
     << scientifi c << 1234.56789 << '\n';

Бұл код келесі сандарды басып шығарады (дөңгелектеуге назар аударыңыз):

1234.57       1234.567890   1.234568е+003
1234.6 1234.56789    1.23457е+003
1234.5679     1234.56789000        1.23456789е+003

Дəлдік төменде көрсетілген ережелерге сəйкес анықталады:

Жылжымалы нүктелі сандардың дəлдігі

general Дəлдік цифрлердің жалпы санымен анықталады

scientifi c Дəлдік ондық нүктеден кейінгі цифрлар санымен анықталады 

fi xed Дəлдік ондық нүктеден кейінгі цифрлар санымен анықталады
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Егер сіздің басқа форматты пайдалануға салмақты себебіңіз жоқ болса, онда 
келісім бойынша қабылданған форматты (дəлдігі алты цифрға тең general 
форматын) қолдануды ұсынамыз. Əдетте, басқа форматтардың таңдалу себебі 
келесідей болады: «Біз шығару кезінде үлкен дəлдікке ие болғымыз келеді.» 

11.2.5 Өрістер
Ғылыми жəне бекітілген форматтарды қолдану арқылы программалаушы 
шығыстағы санның қанша орын алатынын нақты бақылай алады. Бұл кестелерді 
жəне т.с.с. басып шығарғанда өте ыңғайлы. Бүтін сандарға арналған эквивалентті 
механизмді өрістер (fi elds)  деп атайды. Сіз setw() манипуляторын қолдану 
арқылы өрістің енін дəл көрсете аласыз. Мысал қарастырайық:

cout << 123456            // өрістер қолданылмайды
     << '|' << setw(4) << 123456 << '|' // 123456 саны
                // 4 символдан тұратын өріске сыймайды 
     << setw(8) << 123456 << '|'  // 8-ге дейін кеңейтеміз
     << 123456 << "|\n";   // өрістер өлшемдері инертті емес

Нəтижесінде келесі қатарды аламыз:

123456|123456|  123456|123456|

123456 санының үшінші рет шығарылуының алдындағы екі бос орынға назар 
аударыңыз. Бұл біздің сегіз символдан тұратын өріске алты цифр енгізуіміздің 
салдары. Алайда 123456 санын төрт символдан тұратын өріске орналасатындай 
етіп қиып тастау мүмкін емес. Неліктен? Əрине, |1234| немесе |3456| сан-
дарын төрт символдан тұратын өріс үшін мүмкін сандар ретінде қабылдауға 
болады. Бірақ бұл жағдайда программалаушының күткен нəтижелеріне мүлде 
сəйкес келмейтін сандар басып шығарылады жəне программалаушы бұл туралы 
ешқандай хабарлама алмайды. ostream ағымы мұны жасамайды; оның орнына, 
дұрыс емес шығару форматының күшін жояды. Нашар форматтау, барлық дерлік 
жағдайларда, «нашар нəтижелерге» қарағанда жақсы болады. Көп жағдайда (мы-
салы, кестелерді шығару кезінде) өрістердің толып кетуі көзге түсіп, оны жөндеуге 
мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, өрістерді жылжымалы нүктелі сандар мен тіркестерді 
шығаруда қолдануға болады. Мысалы:

cout << 12345 << '|' << setw(4) << 12345 << '|'
     << setw(8) << 12345 << '|'1 << 12345 << "|\n"; 
cout << 1234.5 << '|' << setw(4) << 1234.5 << '|'
     << setw(8) << 1234.5 << '|' << 1234.5 << "|\n"; 
cout << "asdfg" << '|' << setw(4) << "asdfg" << '|'
     << setw(8) << "asdfg" << '|' << "asdfg" << "|\n";
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Бұл код келесі сандарды басып шығарады:

12345|12345| 12345|12345|
1234.5|1234.5| 1234.5|1234.5| 
asdfg|asdfg| asdfg|asdfg|

Өрістің ені инертті параметр болып табылмайтынына көңіл аударыңыз. Барлық 
үш жағдайда алғашқы жəне соңғы сандар келісім бойынша ағымдағы фор-
мат қолдайтын ең көп цифрлер санымен шығарылған. Басқаша айтқанда, 
егер біз шығару алдында өрістің енін көрсетпесек, онда өріс түсінігі мүлде 
қолданылмайтын болады. 

МЫНАНЫ ОРЫНДАП КӨРІҢІЗ

Сіздің, кем дегенде, бес досыңыздың тегі, есімі, телефон нөмірі жəне 
электрондық пошта адресі жазылған қарапайым кесте құрыңыз. Қолайлы 
кестенің түрін тапқанша, өрістің əртүрлі енімен тəжірибе жасап көріңіз. 

11.3 Файлды ашу жəне позициялау

C++ тілінде файл – бұл операциялық жүйе мүмкіндіктерінің абстракциясы. 
10.3-бөлімінде көрсетілгендей, файл – бұл нөлден бастап нөмірленген байттар 
тізбегі: 

Мəселе тек осы байттарға қол жеткізуде. iostream ағымдарымен жұмыс істеу 
кезінде қатынас құру түрі біз файлды ашып, онымен ағымды байланыстырған ме-
зетте анықталады. Файлды ашқаннан кейін қандай операцияларды орындауға бо-
латынын жəне олардың мағынасын ағым өзі анықтайды. Мысалы, біз файл үшін 
istream ағымын ашқан кезде оның құрамындағы мəліметті оқи аламыз, ал файл 
үшін ostream ағымын ашқан кезде, оған мəліметтерді жазуымызға болады. 

11.3.1 Файлдарды ашу тəртіптері
Файлды бірнеше тəртіптің (режимнің) бірінде ашуға болады. Келісім бойынша 
ifstream ағымы файлдарды оқу үшін, ал ofstream ағымы жазу үшін ашады. 
Бұл операциялар біздің көптеген қажеттіліктерімізге сəйкес келеді. Бірақ бірнеше 
альтернатива бар: 

28–1084
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Файлдарды ашу тəртіптері

ios_base::app Қосу (яғни файл соңына қосып жазу)
ios_base::ate «Соңына» (файлды ашып, соңына көшу)
ios_base::binary Бинарлы тəртіп – жүйенің ерекшеліктеріне тəуелді
ios_base::in Оқу үшін
ios_base::out Жазу үшін
ios_base::trunc Файлды нөлдік ұзындыққа дейін қиып қысқарту

Файлды ашу тəртібін оның атауынан кейін көрсетуге болады. Мысал қарастырайық:

ofstream of1(name1); // келісім бойынша ios_base::out
ifstream if1(name2); // келісім бойынша ios_base::in

ofstream ofs(name,ios_base::app);  // келісім бойынша 
                                   // ofstream — жазу үшін 
fstream fs("myfi le",ios_base::in|ios_base::out); // енгізу 
                                       // жəне шығару үшін

Соңғы мысалдағы | символы – бұл биттік НЕМЕСЕ операторы (A.5.5-бөлім), 
оны тəртіптерді біріктіру мақсатында қолдануға болады. app опциясы жазбалар 
əрқашан соңына қосылатын тіркеу файлдарына жазу үшін қолданылады. 

Файлды ашудың нақты тəртібі операциялық жүйеге тəуелді болуы мүмкін. 
Егер операциялық жүйе файлды талап етілген тəртіпте аша алмаса, онда ағым 
дұрыс емес күйге ауысады:

if(!fs) // ой: біз файлды бұл тəртіпте аша алмаймыз

Басым жағдайларда файлды оқу үшін ашу кезіндегі қателіктің себебі мұндай 
файлдың табылмағанында болады:

ifstream ifs("redungs");
if(!ifs) // қате: readings файлын оқу үшін ашу мүмкін емес   

Берілген жағдайдағы қате символдарды дұрыс термегеннен туындады. 
Əдетте, сіз жоқ файлды ашуға тырысқан кезде операциялық жүйе жаңа шығару 

файлын ашады, бірақ, бағымызға орай, сіз жоқ файлға енгізу үшін хабарласқан 
кезде ол мұндай əрекетті жасамайды:

ofstream ofs("no-such-fi le");   // жаңадан no-such-fi le 
                               // файлын құрады 
ofstream ifs("no-fi le-of-this-name"); // қате: ifs ағымы
                                     // good() күйінде емес
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11.3.2 Бинарлы файлдар
Біз жадыда 123 санын бүтін сан немесе тіркес ретінде бейнелей аламыз. Мысалы:

int n = 123; 
string s = "123";

Бірінші жағдайда 123 саны (екілік) сан ретінде қабылданады. Оның қажет ететін 
жады көлемі кез келген басқа бүтін санның алатын жады көлемімен (4 байт, яғни 
дербес компьютердегі 32 бит) сəйкес келеді. Егер 123 санының орнына біз 12345 
санын таңдасақ, онда ол əлі де сол төрт битті алып тұрады. Екінші нұсқада 123 
мəні үш символдан тұратын тіркес ретінде сақталады. Егер біз «12345» тіркесін 
таңдасақ, оны сақтау үшін бізге бес символ қажет болады (қосымша string 
класының объектісін басқаруға жұмсалатын жадының үстеме шығындары бар). 
Айтқанымызды бейнелеу үшін компьютер жадысындағы тəрізді екілік емес, 
кəдімгі ондық жəне символдық белгілеулерді пайдаланамыз:

Біз символдық бейнелеуді қолданған кезде, қағазда бір сан (123456) мен екі сан-
ды (123 456) жазған кездегі сияқты, қандай да бір символ санның аяқталу белгісі 
қызметін атқару керек. Қағазда сандарды ажырату үшін бос орын белгісін  пайда-
ланамыз. Компьютердің жадысында да осыны жасауға болады: 

Өлшемі бекітілген екілік бейнелеуді (мысалы, int типі түрінде) жəне өлшемі ай-
нымалы символдық бейнелеуді (мысалы, string типі түрінде) сақтау арасындағы 
айырмашылық файлдармен жұмыс істеу кезінде де байқалады. Келісім бойынша 
iostream ағымдары символдық бейнелермен жұмыс істейді; басқаша айтқанда, 
istream ағымы символдар тізбегін оқып, оны берілген типтегі объектіге айнал-
дырады. ostream ағымы берілген тип тегі объектіні қабылдап, оны жазылатын 
символдар тізбегіне түрлендіреді. Алайда, istream жəне ostream ағымдарының 
жай ғана файлдан файлға байт тарды көшіруін талап етуге болады. Мұндай енгізу/
шығару екілік (binary I/O) деп аталады. Бұл жағдайда файлды ios_base::binary 
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тəртібінде ашу керек. Бүтін сандар жазылған екілік файлдарды оқу жəне жазу 
мысалын қарастырайық. Екілік файлдарды өңдеуге арналған негізгі қатарлар 
төменде түсіндіріледі:

int main()
{

// istream ағымын файлдан екілік енгізу мақсатында 
// ашамыз: 
cout << "Енгізуге арналған файлдың атауын жазыңыз\n";
string name; 
cin >> name;
ifstream ifs(name.c_str(),ios_base::binary); 

// ескерту: "binary" опциясы ағымға байттармен ешнəрсе 
// істемеу керектігін хабарлайды

if (!ifs) 
error ("енгізуге арналған файлды ашу мүмкін емес ", name);

// файлға екілік түрде шығару үшін ostream ағымын ашамыз: 
cout << "Шығаруға арналған файлдың атауын жазыңыз\n"; 
cin >> name;
ofstream ofs(name.c_str(),ios_base::binary); 

// ескерту: "binary" опциясы ағымға байттармен ешнəрсе 
// істемеу керектігін хабарлайды 

if (!ofs) 
error ("шығаруға арналған файлды ашу мүмкін емес ",name);

vector<int> v;

// бинарлы файлдан оқу: 
int i;
while (ifs.read(as_bytes(i),sizeof(int))) // ескерту:
                                   // байттарды оқимыз

v.push_back(i);

// ... v векторымен əлдебір əрекеттер орындаймыз ...

// екілік файлға жазамыз: 
for (int i=0; i<v.size(); ++i)

ofs.write(as_bytes(v[i]),sizeof(int)); // ескерту:
                                     // байттарды жазу
return 0;

}

Біз бұл файлдарды ios_base::binary опциясының көмегімен аштық:
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ifstream ifs(name.c_str(),ios_base::binary); 

ofstream ofs(name.c_str(),ios_base::binary);

Біз екі нұсқада да əлдеқайда күрделі, бірақ көп жағдайда айтарлықтай ықшамды бо-
латын екілік бейнені таңдадық. Егер біз символға бағдарланған енгізу/шығарудан 
екілік түрге ауыссақ, онда əдеттегі >> жəне << (енгізу жəне шығару) операторларын 
қолдана алмаймыз. Бұл операторлар келісім бойынша тағайындалған ережелерді 
басшылыққа ала отырып, мəндерді символдар тізбектеріне түрлендіреді (мысалы, 
«asdf» тіркесі a, s, d, f символдарына, ал 123 саны 1, 2, 3 символдарына ай-
налады). Егер сандардың екілік бейнесімен жұмыс істегіңіз келмесе, онда ешбір 
əрекетті орындамай-ақ, келісім бойынша берілген тəртіпті қолдану жеткілікті. Тек 
сіз (немесе басқа адам) binary опциясын пайдалану дұрыс болады деп санаған 
кезде ғана, оны іске қосыңыз. Мысалы, binary опциясының көмегімен ағымға 
байттармен ешнəрсе жасамау керектігі туралы хабарлауға болады.  

Ал біз int типімен жалпы не істей алатын едік? Оны төрт байттық жадыға 
жазатынымыз анық; басқаша айтқанда, біз int типінің жадыдағы бейнесіне (төрт 
байттың тізбегі) хабарласып, осы байттарды файлға жазуымызға болатын еді. 
Кейінірек осы байттарды қайтадан бүтін сандарға түрлендіре алатын едік:

ifs.read(as_bytes(i),sizeof(int))     // байттарды оқу
ofs.write(as_bytes(v[i]),sizeof(int)) // байттарды жазу

ostream ағымының write() функциясы жəне istream ағымының read() функ-
циясы sizeof операторының көмегімен алынған адресті (as_byte() функциясы 
арқылы) жəне байттар (символдар) санын қабыл дай ды. Бұл адрес біз оқығымыз 
немесе жазғымыз келетін мəнді сақтайтын жадыдағы алғашқы байтқа сілтеме жа-
сауы тиіс. Мысалы, егер бізде мəні 1234-ке тең болатын int типті  объект бар 
болса, онда біз төрт байт – 00, 00, 04, d2 – алуымызға болатын еді (он алтылық 
белгілеу жүйесін қолдана отырып):

as_bytes() функциясы объектінің алғашқы байтының адресін алуға мүмкіндік 
береді. Оның анықтамасы төмендегідей түрде болады (мұнда қолданылған кейбір 
тіл ерекшеліктері 17.8- жəне 19.3-бөлімдерінде қарастырылады):

template<class Т>
char* as_bytes(Т& i)  // Т объектісін байттар тізбегі 
                      // ретінде қарастырады
{
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void* addr = &i;  // объектіні сақтау үшін қолданылған 
           // жадының алғашқы байтының адресін аламыз

return static_cast<char*>(addr); // бұл жадыны байттар      
                                     // ретінде түсінеміз
}

static_cast операторының көмегімен типтің қауіпсіз емес түрде түрлендірілуі 
айнымалыны байттар жиыны түрінде алу үшін қажет. Адрес түсінігі 17- жəне 
18-тарауларда егжей-тегжейлі қарастырылатын болады. Ал бұл жерде біз тек жа-
дыда сақталған кез келген объектіні read() жəне write() функцияларының 
көмегімен оқу немесе жазу үшін байттар жиыны ретінде қалай бейнелеуге бола-
тынын көрсетеміз.  

Бұл екілік енгізу/шығару шиеленіскен, күрделі, əрі қателерге бейім болып 
ке леді. Алайда программалаушыларда файл форматын таңдау еркіндігі əрқашан 
бо ла бермейді, сондықтан олар басқа біреудің еркіне байланысты екілік енгізу/
шы ғаруды қолдануға мəжбүр болады. Оның үстіне, символдық бейнелеуден бас 
тар туды кейде қисынды түрде негіздеуге болады. Қисынды символдық бейнесі 
бол майтын сəйкес мысалдар – сурет немесе дыбыстық файл: фотосурет немесе 
музыкалық шығарманың үзіндісі табиғатына байланысты биттер жиыны болып 
табылады.     

Кітапханада келісім бойынша қарастырылған символдық енгізу/шығару 
программаларды бір компьютерден басқасына ауыстыру кезінде өзгермейді, 
адамның түсінуіне қолайлы жəне мəтіндерді терудің кез келген құрал да ры-
мен сүйемелденеді. Мүмкін болса, дəл осы символдық енгізу/шығаруды пай да-
лануды ұсынамыз, ал екілік енгізу/шығаруды тек аса қажет болған жағдайда ғана 
қолданыңыз. 

11.3.3 Файлдарда позициялау
Болмашы мүмкіндік туындағанның өзінде, файлдарды басынан соңына дейін 
оқыңыз жəне жазыңыз. Осылай жасаған барынша жеңіл болады жəне қате жіберу 
мүмкіндіктерін азайтады. Сіз файлды өзгертетін уақыт жеткенін түсінген кезде, 
əр жолы жаңа файлды ашып, оған барлық өзгерістерді жазып отырғаныңыз жөн. 

Алайда сіз басқаша жасауға тиісті болсаңыз, онда пози циялауды (орналасты-
руды) орындап, оқу жəне жазу үшін файлдағы нақты нүктені көрсетуге болады. 
Негізінде, оқу үшін ашылған кез келген файлда оқу/енгізу позициясы (“read/get 
position”), ал жазуға арналған кез келген файлда жазу/шығару позициясы (“write/
put position”) болады:
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Бұл позицияларды төмендегідей қолдануға болады:

fstream fs(name.c_str()); // енгізу жəне шығару үшін ашу 
if(!fs) error("can't open ",name);

fs.seekg(5);  // оқу позициясын бес ұяшық алға (алтыншы
              // символ) ауыстыру(g əрпі "get" мағынасында)
char ch;
fs >> ch;      // оқу жəне оқуға арналған позицияның нөмірін 
              // арттыру
cout << "алтыншы символ — бұл " << ch << '(' << int(ch) << ")\n"; 

fs.seekp(1);  // жазу позициясын бір ұяшық алға ауыстыру 
              // (р əрпі "put" дегенді білдіреді)
fs << 'у';    // жазу жəне жазуға арналған позицияны арттыру

Абай болыңыз: орналастыру (позициялау) қателіктері танылмайды. Жеке 
жағдайда, егер сіз файлдың шекарасынан (seekg() немесе seekp() функция-
сын пайдаланып) шықпақшы болсаңыз, онда бұл əрекет салдарын болжау мүмкін 
емес жəне осының нəтижесінде операциялық жүйенің күйі өзгеруі мүмкін.  

11.4 Тіркестер ағымдары

istream ағымы үшін енгізу көзі ретінде немесе ostream ағымы үшін шығару 
нысанасы ретінде string класының объектісін қолдануға болады. string 
класының объектісінен мəліметтерді оқитын istream ағымы istringstream 
деп, ал string класының объектісіне символдарды жазатын ostream ағымы 
ostringstream деп аталады. Мысалы, istringstream ағымы тіркестерден 
сандық мəндерді шығарып алу үшін пайдалы:

double str_to_double(string s)
// бұл мүмкін болса, s тіркесінің символдарын 
// жылжымалы нүктелі санға түрлендіреді  
{

istringstream is(s); // s тіркесінен енгізу үшін ағым 
                     // құрамыз 
double d; 
is >> d;
if (!is) error("double типін форматтау қатесі: ",s);
return d;

}

double d1 = str_to_double("12.4"); // тексеру 
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double d2 = str_to_double("1.34e-3");
double d3 = str_to_double("twelve point three"); //error()
                                             // шақырылады 

Егер istringstream ағымына енгізуге арналған тіркестің аясынан тыс 
мəліметтерді оқуға тырыссақ, онда ол eof() күйіне ауысады. Бұл string stream 
ағымы үшін кəдімгі енгізу циклін қолдануға болады деген сөз; тіркестер ағымы 
шын мəнінде istream ағымының бір түрі болып табылады.

ostringstream ағымы, керісінше, қарапайым тіркес түріндегі аргу мент ті 
күтетін жүйелерде, мысалы графикалық қолданушы интер фей сінің жүйе лерінде, 
шығаруды форматтау үшін пайдалы болуы мүмкін (16.5-бөлімді қ.). Мысал 
қарастырайық:  

void my_code(string label, Temperature temp)
{

// ...
ostringstream os; // хабарламаны құруға арналған ағым
os << setw(8) << label << ":"
   << fi xed << setprecision(5) << temp.temp 
   << temp.unit; 
someobject.display(Point(100,100),os.str().c_str());
// ...

}

ostringstream класының str() функция-мүшесі шығару опера тор лары мен 
құрылған string класының объектісін ostringstream ағымына қайтарады. c_
str() функциясы – бұл тіркесті көптеген жүйелердің интер фейстері күтетін С 
тілінің стилінде қайтаратын string класының функция-мүшесі. 

Əдетте, stringstream ағымдары енгізу/шығаруды мəліметтерді өңдеу-
ден бөліп қарастырғымыз келгенде қолданылады. Мысалы, str_to_double() 
функциясында string типті аргумент əдетте файлдан (мысалы, веб оқиға ла ры-
ның журналынан) немесе пернетақтадан енгізіледі. Дəл осылайша, my_code() 
функциясымен құрылған хабарлама, ақырында, экранға шыға рылады. Мыса-
лы, шығару кезінде ұнамсыз символдарды фильтр леу үшін 11.7-бөлімде біз 
stringstream ағымын қолданамыз. Осылайша, string stream ағымдарын 
енгізу/шығаруды ерекше қажет ті лік тер мен тал ғам дарға сəйкес баптау механизмі 
ретінде интерпретациялауға болады.

ostream ағымын қолдануды тіркестер конкатенациясының қарапайым мыса-
лында көрсетеміз:

int seq_no = get_next_number(); // жүйелік журналдан сан 
                                // енгіземіз 
ostringstream name;
name << "myfi le" << seq_no;     // мысалы, myfi le17
ofstream logfi le(name.str().c_str()); // мысалы, myfi le17 ашу
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Əдетте, istringstream ағымы string класының объектісімен ини циал данады, 
содан кейін енгізу операторларын қолдана отырып, одан сим вол дарды оқиды. 
Жəне керісінше, ostringstream ағымы string класы ның бос объекті сімен 
инициалданады, содан кейін шығару операторларының көме гімен толтырылады. 
stringstream ағымында символдарға қатынас құрудың əлдеқайда қарапайым 
тəсілі бар, ол кейбір жағдайларда пайдалы болады: ss.str() функциясы ss 
объектісінен тіркестің көшірмесін қайтарады, ал  ss.str(s) функциясы ss 
объектісіндегі тіркеске s  тіркесінің көшірмесін меншіктейді. 11.7-бөлімінде 
s.str(s) функциясы маңызды орын алатын мысал келтірілген.

11.5 Тіркестерге бағдарланған енгізу

>> операторы мəліметтерді берілген типтегі объектілерге, осы тип үшін 
тағайындалған стандартты форматқа сəйкес шығарады. Мысалы, int типті 
объектіге сандарды енгізу кезінде, >> операторы цифр болып табылмайтын сим-
волды тапқанға дейін енгізуді жүзеге асырады, ал string класының объек тісіне 
енгізу кезінде >> операторы ажырату белгісін (whitespace) тап қанға дейін сим-
волдарды оқитын болады. istream стандартты кітап хана сында, сонымен қатар, 
жеке символдар мен бүтіндей тіркестерді енгізуге арналған құралдар бар. Мысал 
қарастырайық: 

string name;
cin >> name;          // кіріс мəлімет: Dennis Ritchie
cout << name << '\n'; // шығыс мəлімет: Dennis

Ал біз тіркесті толығымен оқып, бірақ оны форматтау тəсілін кейіннен таңдағымыз 
келсе не істеуге болады? Мұны getline() функциясының көмегімен орындауға 
болады. Мысалы: 

string name;
getline(cin,name);    // кіріс мəлімет: Dennis Ritchie
cout << name << '\n'; // шығыс мəлімет: Dennis Ritchie

Енді біз тіркесті толығымен оқыдық. Бізге бұл не үшін қажет болды? Мысалы, 
«Себебі біз >> операторы жасай алмайтын əрекетті орындадық» деген жауап жа-
ман болмас. Жиі мүлде сəтсіз түсініктемені естуге болады: «Себебі қолданушы 
бүтін бір тіркес енгізді.» Егер сіздің осыдан басқа айтарыңыз болмаса, онда >> 
операторын қолданғаныңыз жөн, өйткені сіз тіркесті енгізген болсаңыз, оны 
қалайда бөліктерге бөлуіңіз керек. Мысал қарастырайық:

string fi rst_name; 
string second_name; 
stringstream ss(name);
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ss>>fi rst_name;        // Dennis тіркесін енгізу
ss>>second_name;      // Ritchie тіркесін енгізу

Мəліметтерді fi rst_name жəне second_name тіркестеріне тікелей енгізуді 
оңайырақ орындауға болатын еді. 

Тіркесті толығымен оқудың кең тараған себептерінің бірі – ажырату белгісін 
анықтау əрқашан қолайлы бола бермейді. Кейде жаңа қатарға көшуді ажырату 
белгісі ретінде қабылдамаған жөн. Мысалы, компьютерлік ойында хабарлама-
лар алмасу барысында жалпылама қабылданған тыныс белгілерін қою ережесіне 
сүйенбей, мəтінді сөйлем ретінде түсінген дұрыс:

оң жақ қабырғада суретті көргенге дейін солға қарай жүр
суретті қабырғадан ал жəне оның артындағы есікті аш. сандықты ал

Берілген жағдайда біз алдымен тіркесті толығымен оқимыз, содан кейін оның 
құрамынан жеке сөздерді шығарып аламыз:

string command;
getline(cin,command);              // тіркесті енгіземіз

stringstream ss(command); 
vector<string> words; 
string s;
while(ss>>s) words.push_back(s); // жеке сөздерді шығарып  
                                 // аламыз

Басқа қырынан алғанда, таңдауыңыз болса, онда жаңа қатарға ауысу символына 
емес, тыныс белгілеріне бағдарланған дұрыс.

11.6 Символдарды жіктеу

Əдетте, біз бүтін сандарды, жылжымалы нүктелі сандарды, сөздерді жəне т.с.с. 
жалпы қабылданған стандарттарға сəйкес енгіземіз. Алайда біз кейде абстракция 
деңгейін төмендетіп, жеке символдарды енгізуіміз керек. Бұл үшін көбірек жігер 
жұмсау қажет, бірақ жеке символдарды оқи отырып біз əрекеттерімізді толықтай 
басқара аламыз. 7.8.2-бөлімдегі өрнектерде лексемдерді тану есебін қарастырамыз. 
Мысалы, біз 1+4*x<=y/z*5 өрнегін он бір лексемге бөлгіміз келсін: 

1 + 4 * x <= y / z * 5

Сандарды енгізу үшін >> операторын қолдануымызға болатын еді, бірақ, иден-
тификаторларды тіркестер түрінде енгізуге тырысу арқылы x<=y өрнегін бүтін 
тіркес  ретінде оқуға тиіс болатын едіңіз (себебі, < жəне = символдары ажырату 
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белгілері болып табылмайды). z* символдар тіркесін де біз бүтін тіркес ретінде 
енгізуге тиіс болдық (себебі, * символы да ажырату белгісі емес). Мұның орнына 
келесідей жасауға болады:

char ch;
while (cin.get(ch)) {

if (isspace(ch)) {   // егер ch символы ажыратқыш болса,
// ешбір əрекет орындамаймыз (себебі ажыратқыштар
// ескерілмейді)

}
if (isdigit(ch)) {

// сан енгіземіз
}
else if (isalpha(ch)) {

// идентификатор енгіземіз
}
else {

// операторларды өңдейміз
}

}

istream::get() функциясы жеке символды өзінің аргументіне оқиды. Бұл кезде 
ажыратқыштар ескерусіз қалмайды. >> операторы тəрізді, get() функциясы да 
өзінің istream  ағымына сілтемені қайтарады, осылайша оның күйін тексеруге 
болады.  

Жеке символдарды енгізу кезінде біз əдетте оларды жіктеуді қалаймыз: бұл 
символ ма, əлде цифр ма? Жоғарғы регистрде ме, əлде төменгі ме? Жəне тағы 
сол сияқты. Бұл мақсатқа арналған стандартты кітапханалық функциялар жиыны 
бар.

Символдардың жіктелуі

isspace(c) c ажыратқыш (' ', '\t', '\n' жəне т.б.) болып табылады ма?
isalpha(c) c əріп ('a'..'z', 'A'..'Z') (ескерту: '_' емес) болып 

табылады ма? 
isdigit(c) с ондық цифр ('0'.. '9') болып табылады ма?
isxdigit(c) c он алтылық цифр (ондық цифр немесе 'a'..'f' немесе 

'A'..'F' символы)  болып табылады ма?
isupper(c) с жоғарғы регистрдегі əріп болып табылады ма?
islower(c) с төменгі регистрдегі əріп болып табылады ма?
isalnum(c) с əріп немесе ондық цифр болып табылады ма?
iscntrl(c) с басқарушы символ (ASCII 0..31 жəне 127) болып табылады 

ма?
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Символдардың жіктелуі

ispunct(c) с əріп те,  цифр де, ажыратқыш та, көрінбейтін басқарушы 
символ да болмайтыны рас па?

isprint(c) с символы басып шығарылады ма (ASCII ' '..'~')?
isgraph(c) с үшін isalpha()|isdigit()|ispunct() шарты (ескерту: 

бос орын емес) орындалады ма?

Көңіл аударыңыз, жіктеу категорияларын НЕМЕСЕ (||) операторының көмегімен 
біріктіруге болады. Мысалы, isalnum(c) өрнегі isalpha(c)||isdigit(c) 
мағынасын білдіреді; басқа сөзбен айтқанда, «с символы əріп немесе цифр болып 
табылады ма?»

Оның үстіне, стандартты кітапханада əртүрлі регистрлерде терілген символ-
дар арасындағы айырмашылықтарды жоюға арналған екі пайдалы функция бар:

Символдардың жіктелуі

toupper(c) с немесе оның жоғарғы регистрдегі эквиваленті
tolower(c) с немесе оның төменгі регистрдегі эквиваленті

Бұл біз əртүрлі регистрлерде терілген символдар арасындағы айырмашылықтарды 
жойғымыз келгенде өте ыңғайлы. Мысалы, егер қолданушы Right, right жəне 
rigHT сөздерін енгізген болса, онда ол бірдей мəндерді ойлаған болар (мысалы, 
rigHT сөзі жиі байқаусызда <Caps Lock> пернесін басу нəтижесі болып келеді). 
Əрбір тіркестегі əрбір символға tolower() функциясын қолданып, біз бірдей 
мəн алуымызға болады: right. Бұл операцияны string класының кез келген 
объектісімен орындауға болады:

void tolower(string& s) // s тіркесін төменгі регистрде 
                        // енгізеді 
{

for(int i=0; i<s.length(); ++i) s[i] = tolower(s[i]);
}

string класының объектісін расында да өзгерту үшін аргументті сілтеме бойын-
ша беруді (8.5.5-бөлімді қ.) қолданамыз.  Егер біз ескі тіркесті өзгеріссіз сақтап 
қалғымыз келсе, онда оның төменгі регистрдегі көшірмесін құратын функцияны 
жазуымызға болатын еді. Біз toupper() функциясына қарағанда, tolower() 
функциясын дұрыс санаймыз, себебі ол кейбір табиғи тілдердегі мəтіндермен 
əлдеқайда жақсы жұмыс істейді, мысалы, неміс тілінде төменгі регистрдегі 
символдардың кейбіреуінің жоғарғы регистрдегі эквиваленті жоқ.  
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11.7 Стандартты емес ажыратқыштарды қолдану

Бұл бөлімде біз iostream ағымдарын нақты есептерді шешу үшін қолданудың 
болжалдық мысалдарын қарастырамыз. Тіркестерді енгізу кезінде сөздер келісім 
бойынша бос орындармен немесе басқа арнайы символдармен (whitespace) ажы-
ратылады. Өкінішке орай, istream ағымында қандай символдар ажыратқыштар 
қызметін атқаруы тиіс екенін анықтауға немесе >> операторының тіркестерді 
оқуына көмектесетін тəсілді тікелей өзгертуге мүмкіндік беретін құралдар жоқ. 
Сонымен, егер біз ажыратқышқа басқа анықтама бергіміз келсе, не істеу керек? 
Біз 4.6.3-бөлімдегі сөздерді оқып, оларды бір-бірімен салыстырған мысалды 
қарастырайық. Бұл сөздердің арасында ажыратқыштар тұрған, сондықтан біз 

As planned, the guests arrived; then

тіркесін енгізген жағдайда нəтиже ретінде төмендегі сөздерді алғанбыз:

As 
planned,
the
guests
arrived;
then,

Келесі сөздерді сөздіктен табу мүмкін емес: "planned," жəне "arrived;" – 
бұлар тіпті сөздер де емес. Бұл құрамына артық, іске қатысы жоқ тыныс белгілері 
қосылған сөздерден тұратын əріптер жиыны. Басым жағдайларда біз тыныс 
белгілерін ажыратқыштар ретінде қарастыруымыз керек. Бұл тыныс белгілерінен 
қалай құтылуға болады? Біздің символдарды оқып, тыныс белгілерін өшіргеннен 
немесе оларды бос орын белгілеріне түрлендіргеннен кейін, «тазартылған» 
сөздерді қайтадан енгізуімізге болатын еді:

string line;
getline(cin,line); // line тіркесін енгіземіз
for (int i=0; i<line.size(); ++i) //тыныс белгілерін бос 
                     // орын белгілерімен  алмастырамыз

switch(line[i]) { 
case ';': case '.': case ',': case '?': case '!':

line[i] = '';
}

stringstream ss(line); // istream ss ағымын, құрамына line 
                       // тіркесін енгізу арқылы құрамыз 
vector<string> vs; 
string word;
while (ss>>word)    // сөздерді тыныс белгілерінсіз оқимыз
vs.push_back(word);
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Осындай тəсілді қолданып, қалаған нəтижеге қол жеткіземіз:

As
planned
the
guests
arrived
then

Өкінішке орай, бұл код тым күрделі əрі аса мамандандырылған. Ал тыныс белгілері 
басқаша анықталған болса, не істейміз? Енгізу ағымынан ұнамсыз символдарды 
жоюдың əлдеқайда жалпылама əрі пайдалы тəсілін сипаттайық. Бұл ағым қандай 
болу керек? Біздің код қандай болу керек? Мүмкін төмендегідей:

ps.whitespace(";:,."); // нүктелі үтір, қоснүкте, үтір 
      // жəне нүкте ажырату белгілері болып есептеледі
string word;
while (ps>>word) vs.push_back(word);

ps ағымы тəрізді жұмыс істейтін ағымды қалай анықтауға болады? Негізгі 
идея мынада: сөздерді кəдімгі енгізу ағымына оқып, содан кейін қолданушы 
тағайындаған ажырату белгілерін нағыз ажыратқыштар ретінде өңдеу керек, яғни 
ажыратқышты қолданушыға жібермей, жай ғана сөздерді бір-бірінен бөліп алу 
үшін қолдану қажет. Мысалы:

as.not

as жəне not екі тəуелсіз сөз болуы тиіс:

as
not

Мұны жүзеге асыру үшін класты анықтауға болады. Ол istream ағымынан 
сөздерді қабылдауы тиіс жəне оның құрамында дəл istream ағымын енгізу опе-
раторы сияқты (айырмашылығы: қандай симолдар ажыратқыштар болатынын біз 
өзіміз көрсете аламыз) жұмыс істейтін >> операторы болуы керек. Оңай болу үшін, 
жалпы қолданылатын ажыратқыш символдарды (бос орын, жаңа жолға көшу сим-
волы жəне т.б.) кəдімгі символдар деп есептейтін боламыз; біз қолданушының 
қосымша ажыратқыштарды белгілеуіне мүмкіндік береміз. Оның үстіне, біз 
көрсетілген символдарды ағымнан өшірмейміз; бұрын жасағанымыздай, біз 
оларды ажыратқыштарға айналдырамыз. Біздің класымызды Punct_stream деп 
атайық:

class Punct_stream { // istream ағымына ұқсас, бірақ 
            // қолданушы ажыратқыштарды өзі тағайындай алады 
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public:
Punct_stream(istream& is) 
    :source(is),sensitive(true) {}

void whitespace(const string& s) // s ажыратқыштар 
                                 // тіркесін құрады
    { white = s; }
void add_white(char c) { white += с; } // ажыратқыштар  
                              // жиынына символ қосады
bool is_whitespace(char с);   // с ажыратқыштар жиыны 
                              // болып табылады ма?

void case_sensitive(bool b) { sensitive = b; } 
bool is_case_sensitive() { return sensitive; }

Punct_stream& operator>>(string& s); 
operator bool(); 

private:
istream& source;      // символдардың берілу көзі
istringstream buffer; // форматтауға арналған буфер 
string white;      // ажыратқыш символдар
bool sensitive;      // ағым регистрге сезімтал ма?

};

Осының алдындағы мысалдағы тəрізді, мұндағы негізгі идея – istream ағымынан 
тіркесті біртұтас күйінде енгізу, ажыратқыш символдарды бос орын белгілеріне 
түрлендіру, содан кейін форматтау үшін stringstream ағымын қолдану. 
Қолданушы тағайындаған ажыратқыштарды өңдеумен қатар, Punct_stream 
класында осыған ұқсас мүмкіндік бар: егер case_sensitive() функциясын 
шақыратын болсақ, онда ол регистрге сезім тал кіріс мəліметтерді сезімтал емес 
түрге түрлендіреді. Мысалы, Punct_stream класының объектісіне 

Man bites dog!

тіркесін төмендегідей оқуды бұйыра аламыз: 

man
bites
dog

Punct_stream класының конструкторы символдардың енгізілу көзі ретінде 
қолданылатын istream ағымын қабылдап, оған source локальді атауын 
меншіктейді. Сонымен қатар, келісім бойынша конструктор ағымды əдеттегідей, 
регистрге сезімтал жасайды. cin ағымынан мəліметтерді оқып, нүктелі үтірді, 
қоснүктені жəне нүктені ажыратқыштар ретінде қарас тыра тын, сондай-ақ 
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барлық символдарды төменгі регистрге ауыс тыратын Punct_stream класының 
объектісін құруға болады:

Punct_stream ps(cin); // ps объектісі cin ағымынан 
                      // мəліметтерді оқиды 
ps.whitespace(";:."); // нүктелі үтір, қоснүкте жəне нүкте
                      // ажыратқыш белгілер болып табылады 
ps.case_sensitive(false); // регистрге сезімтал емес

Барынша қызықты операция енгізу операторы >> екені анық. Сонымен қатар, ол 
анықтау үшін ең күрделісі болып табылады. Біздің ортақ стратегиямыз istream 
ағымынан тіркесті толықтай line тіркесіне оқуда болып табылады. Содан кейін 
біз барлық ажыратқыштарымызды бос орындарға (' ') айналдырамыз. Осы-
дан соң тіркесті buffer атты istringstream ағымына жібереміз. Енді buffer 
ағымынан мəліметтерді оқу үшін əдеттегі ажыратқыштарды жəне >> операторын 
қолдануға болады. Код сəл күрделірек болады, өйткені біз buffer ағымынан 
мəліметтерді оқуға тырысамыз жəне ол  бос болған жағдайда ғана оны толтыра-
мыз:

Punct_stream& Punct_stream::operator>>(string& s)
{

while (!(buffer>>s)) { // buffer ағымынан мəліметтерді
                       // оқуға талпыныс

if (buffer.bad()||!source.good()) return *this;
buffer.clear();

string line;
getline(source,line);  // source ағымынан line 
                       // тіркесін оқимыз

// қажет болса, символдарды алмастырамыз: 
for (int i=0; i<line.size(); ++i) 
    if (is_whitespace(line[i]))
        line[i]= ''; // бос орын белгісіне
    else if(!sensitive)
        line[i] = tolower(line[i]); // төменгі регистрге

    buffer.str(line); // тіркесті ағымға жазамыз
}
return *this;

}

Бұл кодтың əрбір қадамын жеке қарастырамыз. Алдымен əдеттегіден тыс өрнекке 
көңіл аударайық:
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while (!(buffer>>s)) {

Егер istringstream класының buffer ағымында символдар бар болса, онда 
buffer>>s нұсқауы орындалады жəне s объектісі ажыратқыштармен бөлінген 
сөзді қабылдайды; ол басқа əрекеттерді орындамайды. Бұл нұсқау buffer 
объектісінде енгізілетін символдар аяқталғанша орындалатын болады. Алайда, 
buffer>>s нұсқауы өз жұмысын атқара алмаған кезде, яғни !(buffer>>s) шар-
ты орындалса, онда біз buffer объектісін source ағымынан алынған символ-
дармен толтыруымыз керек. buffer>>s нұс қауы ның циклде орындалатынына 
назар аударыңыз; buffer объектісін толтыруға талпынғаннан кейін біз қайтадан 
енгізуді орындауға тырысуымыз керек:

while(!(buffer>>s)) { // буферден символдар оқууға тырысу 
if(buffer.bad()||!source.good()) return *this; 
buffer.clear();

// buffer объектісін толтырамыз
}

Егер buffer объектісі bad() күйінде болса немесе мəліметтер көздеріне байланы-
сты қиындықтар туындаса, жұмыс тоқтатылады; кері жағдайда  buffer объектісі 
тазартылады жəне жаңа талпыныс орын алады. Біз buffer объектісін тазарту-
ымыз керек, өйткені «толтыру цикліне» тек енгізу талпынысы сəтсіз аяқталған 
жағдайда ғана ауысамыз. Əдетте бұл buffer объектісі үшін eof() функциясы 
шақырылған жағдайда орындалады; басқаша айтқанда, buffer объектісінде оқу 
үшін символдар қалмаған кезде орындалады. Ағымның күйлерін өңдеу əрқашан 
шатасқан түрде болады жəне көп жағдайда жалықтыратын жөндеп түзетуді талап 
ететін жасырын қателерді тудырады. Бағымызға орай, толтыру циклінің қалған 
бөлігі айтарлықтай айқын:  

string line;
getline(source,line); // source ағымынан line тіркесін 
                      // енгіземіз

// қажет болса, сиволдарды алмастырамыз 
for (int i=0; i<line.size(); ++i) 

if (is_whitespace(line[i]))
    line[i] = ' '; // бос орын белгісіне
else if (!sensitive)
    line[i] = tolower(line[i]); // төменгі регистрге 

buffer.str(line); // тіркесті ағымға енгіземіз

Тіркесті buffer объектісіне оқимыз, содан кейін тіркестің əрбір символын 
алмастыруға үміткерлерді іздей отырып, қарап шығамыз. is_whitespace() 

29–1084
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функциясы Punct_stream класының мүшесі болып табылады, біз оған кейінірек 
анықтама береміз. tolower() функциясы – бұл стандартты кітапханалық функ-
ция, ол айқын тапсырмаларды орындайды, мысалы A символын a символына 
түрлендіреді (11.6-бөлімді қ.).

line тіркесі дұрыс өңделгеннен кейін, оны istringstream ағымына жазу 
қажет. Бұл əрекетті buffer.str(line) функциясы орындайды; бұл бұйрықты 
келесідей оқуға болады: «тіркесті stringstream класының buffer объектісінен 
line объектісіне орналастыру». 

Көңіл аударыңыз, біз getline() функциясының көмегімен мəліметтерді 
оқығаннан кейін source объектісінің күйін тексеруді «ұмыттық». Бұл міндетті 
емес, өйткені циклдің басында !source.good() шартын тексеру орындалады. 

Əдеттегідей, >> операторы *this ағымына (17.10-бөлімді қ.) сілтемені 
қайтарады.

Ажыратқыштарды тексеру оңай; біз символды ажыратқыштар жазылған 
тіркестегі əрбір символмен салыстырамыз:

bool Punct_stream::is_whitespace(char c)
{

for (int i = 0; i<white.size(); ++i) if (c==white[i]) 
return true; 

return false;
}

Естеріңізге салайық, istringstream ағымы үйреншікті ажы рат қыш тарды (мы-
салы, жаңа жолға көшу символдарын немесе бос орын белгілерін) əдеттегідей 
өңдейді, сондықтан қандай да бір ерекше əрекеттерді орындаудың қажеті жоқ.  

Енді бір ғана жұмбақ функция қалды:

Punct_stream::operator bool()
{

return !(source.fail()||source.bad())&& source.good();
}

istream ағымының əдеттегі қолданылуы >> операторының нəтижесін тексеруге 
жинақталады. Мысалы: 

while (ps>>s) { /*...*/ }

Бұл бізге бульдік мəн түрінде берілген ps>>s нұсқауының орындалу нəтижесін 
тексеруге арналған тəсіл керек екендігін білдіреді. ps>>s нұс қауының нəтижесі 
Punct_stream класының объектісі болып табылады, сон дық тан бізге Punct_
stream класын bool типіне айқын емес түрде түр лен діру тəсілі қажет. Бұл 
мəселені Punct_stream класындағы operator bool() функциясы шешеді. 
operator bool() функция-мүшесі Punct_stream класының bool ти пі не 
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түрлендірілуін анықтайды. Егер Punct_stream класымен орындалған бұл опера-
ция сəтті өтсе, онда функция true мəнін қайтарады. 

Енді программамызды жазуымызға болады. 

int main()
// мəтінді енгізу жəне тыныс белгілері мен 
// регистрлерді ескермей жəне алынған нəтижеден 
// дубликаттарды жоя отырып, берілген мəтіннің барлық 
// сөздерінің реттелген тізімін құру 

{
Punct_stream ps(cin);
ps.whitespace(";:,.?!()\"{}<>/&$@#%^*|~"); // \" белгісі
                              // тіркесте " білдіреді
ps.case_sensitive(false);

cout << "Сөздер енгізіңіз\n"; 
vector<string> vs; 
string word;
while (ps>>word) vs.push_back(word); // сөздерді енгізу

sort(vs.begin(),vs.end()); // лексикографиялық ретпен 
                           // сұрыптау 
for (int i=0; i<vs.size(); ++i) // сөздікке жазу

if (i==0 || vs[i]!=vs[i-1]) cout << vs[i] << endl;
}

Бұл код енгізілген сөздердің реттелген тізімін құрады. 

if (i==0 || vs[i]!=vs[i-1]) 

нұсқауы дубликаттарды жояды. Егер программаға келесі сөздерді енгізетін болсақ: 

There are only two kinds of languages: languages that people 
complain about, and languages that people don't use.

онда оның жұмыс істеу нəтижесі келесі түрде болады:

about
and
are
complain 
don't
kind
languages 
of
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only
people
that
there
two
use

Біз неліктен dont нəтижесінің орнына don't сөзін алдық? Себебі апостроф 
белгісін whitespace() ажыратқыштар тізімінің аясынан тыс қалдырып қойдық. 

Назар аударыңыз: Punct_stream класы көп қырынан istream класына ұқсас, 
бірақ шын мəнінде одан өзгеше болып келеді. Мысалы, біз оның күйін rdstate() 
функциясының көмегімен тексере алмаймыз, eof() функциясы анықталмаған 
жəне бүтін сандарды енгізетін >> операторы жоқ. Біз Punct_stream класының 
объектісін istream ағымын күтетін функцияға аргумент ретінде бере алмайтыны-
мызды ескерте кеткен маңызды. istream класының əрекеттерін дəл қайталайтын 
Punct_istream класын анықтауға болады ма? Болады, бірақ сіздің əзірше 
жеткілікті программалау тəжірибеңіз жоқ, сіз əзірше жобалау негіздерін меңгерген 
жоқсыз жəне тілдің барлық мүмкіндіктерін білмейсіз (егер сіз кейіннен осы 
мəселеге қайтып оралсаңыз, онда ағымдар буферлерін кəсіби маман деңгейінде 
жүзеге асыра аласыз).

Punct_stream класының анықтамасын оқу оңай ма? Сізге түсініктемелер 
ұғымды ма? Сіз осындай программаны өз күшіңізбен жаза алатын ба едіңіз? Осы-
дан бірнеше күн бұрын сіз тəжірибесіз оқырман болдыңыз жəне адал түрде «Жоқ, 
жоқ! Ешқашан!» немесе «Жоқ, жоқ! Сіз ақылыңыздан адастыңыз ба? Бұл сұраққа 
теріс жауап беретінім анық.» деп айқай салатын едіңіз. Біздің мысал келесі 
мақсаттарды көздейді:

• Шынайы есепті жəне оны шешу тəсілін көрсету

• Бұл шешімді қолжетімді құралдар көмегімен табуға болатынын дəлелдеу

• Қарапайым есептің оңай шешімін сипаттау

• Интерфейс пен жүзеге асыру арасындағы айырмашылықты көрсету

Программалаушы болу үшін сіз программаларды оқуыңыз керек жəне олар тек 
жаттығатын программалар болмауы тиіс. Берілген мысал дəл осындай есептер 
қатарына жатады. Бірнеше күннен немесе аптадан кейін сіз оны оңай түсініп, 
шешімін жақсарта алатын боласыз.

Бұл мысалды шетелдіктерге арналған ағылшын тілінің оқытушысы сөз 
орамдарының бояуы мен жандылығын көрсету үшін, оны слэнгте айтатын 
сабақпен салыстыруға болады.

11.8 Жəне басқа да қызықты ақпарат
Енгізу/шығарудың егжей-тегжейлерін шексіз сипаттай беруге болады. Бұл үрдіс 
тек тыңдармандардың төзімімен шектеледі. Мысалы, біз табиғи тілдермен байла-
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нысты қиындықтарды қарастырмадық. Ағылшын тілінде 12.35 түрінде жазыла-
тын сан еуропалық тілдердің басым бөлігінде 12,35 санын білдіреді. Əрине, C++ 
тілінің стандартты кітапханасы осы жəне көптеген басқа да мəселелерді шешу 
мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Ал қытай иероглифтерін қалай жазуға болады? 
Малайя тілінің символдарымен жазылған тіркестерді қалай салыстыруға болады? 
Бұл сұрақтардың жауаптары бар, бірақ олар біздің кітаптың баяндау шеңберінен 
тыс. Егер сізге толығырақ ақпарат қажет болса, əлдеқайда мамандандырылған 
кітаптарды (мысалы, Langer, Standard C++ IOStreams and Locales жəне Stroustrup, 
The C++ Programming Language), сонымен қатар кітапханалық жəне жүйелік 
құжаттамаларды  қарастыруыңызға болады. Locale (жергілікті ерекшелік) кілттік 
сөзін іздеңіз; бұл термин əдетте табиғи тілдер арасындағы айырмашылықтарды 
өңдеуге арналған функционалдық мүмкіндіктерге қатысты қолданылады. 

Қиындықтардың туындауының тағы бір себебі буферлеу болып табыла-
ды; iostream стандартты кітапханалық ағымдары streambuf деп аталатын 
тұжырымдамаға негізделген. iostream ағымдарымен байланысты күрделі 
есептерді шешуде өнімділік немесе функционалдылық маңызды болған кез-
де istreambuf класының объектілерінсіз амалдау мүмкін емес. Егер өзіңіздің 
iostream класыңызды анықтауды немесе iostream класының объектілерін 
жаңа мəліметтер көздеріне қатысты баптауды қаласаңыз, Страуструптың The 
C++ Programming Language кітабының 21-тарауын немесе жүйелік құжаттаманы 
қараңыз.

C++ тілінде программалау кезінде сіз С тілінде анықталған printf()/
scanf() стандартты енгізу/шығару функцияларын кездестіруіңіз мүмкін. Бұл 
жағдайда 27.6, B.10.2-бөлімдерін немесе Керниган мен Ритчидің (Kernighan 
and Ritchie) The C Programming Language атты кітабын немесе вебтегі көптеген 
ақпарат көздерінің бірін оқып шығыңыз. Əрбір тілдің өзіндік енгізу/шығару 
құралдары бар; олардың барлығы өзгереді жəне 10-ші,  11-тарауларда баяндалған 
негізгі идеяларды кейде дұрыс емес, бірақ басым жағдайларда дұрыс (мүлдем 
əртүрлі) бейнелейді.  

Стандартты енгізу/шығару кітапханасы В қосымшасында, ал онымен байла-
нысты графикалық қолданушы интерфейстері 12–16-тарауларда сипатталады.   

Тапсырма

1. Test_output.cpp атты программа жазыңыз. birth_year бүтін сандық 
айнымалысын жариялап, оған өзіңіздің туған жылыңызды меншіктеңіз. 

2. birth_year айнымалысын ондық, он алтылық жəне сегіздік форматтар-
да шығарыңыз. 

3. Əрбір сан үшін санау жүйесінің негізін шығарыңыз.
4. Сіз нəтижелерді табуляция символының көмегімен бағандар бойынша 

тураладыңыз ба? Егер тураламаған болсаңыз, оны қазір орындаңыз. 
5. Енді өзіңіздің туған жылыңызды енгізіңіз.
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6. Қандай да бір қиындықтар болды ма? Нəтиже қандай болды? Шығарылған 
мəліметтерді ондық түрге ауыстырыңыз.

7. 2-жаттығуға қайтып келіп, əрбір сан үшін санау жүйесінің негізін 
шығарыңыз.

8. Мəліметтерді сегіздік, он алтылық жəне т.с.с. түрде оқып көріңіз: 

cin >> a >> oct >> b >> hex >> с >> d;
cout << а << '\t' << b << '\t' << с << '\t'<< d << '\n';

Программаны келесі кіріс мəліметтермен орындауға жіберіңіз:

1234 1234 1234 1234

Нəтижелерді түсіндіріңіз.
9. 1234567.89 үш рет – алдымен general, содан кейін fi xed, соңынан 

scientifi c форматында басып шығаратын программа жазыңыз. 
Бейнелеудің қай тəсілі ең жақсы дəлдікті қамтамасыз етеді? Неліктен?

10. Сіздің, кем дегенде, бес досыңыздың тегі, есімі, телефон нөмірі жəне 
электрондық пошта адресі жазылған қарапайым кестені құрыңыз. 
Өрістердің қолайлы енін тапқанға дейін, енге əртүрлі мəн беріп көріңіз. 

Бақылау сұрақтары
1. Неліктен енгізу/шығару программалаушы үшін қиын мəселе болып та-

былады?
2. << hex өрнегі қандай мағына береді? 
3. Компьютерлік ғылымдарда қандай он алтылық сандар қолданылады? 

Неліктен?
4. Сіз бүтін сандарды шығаруды форматтау кезінде жүзеге асырғыңыз 

келетін бірнеше мүмкіндіктерді атаңыз.
5. Манипулятор деген не?
6. Ондық, сегіздік жəне он алтылық сандардың префикстерін атаңыз.
7. Жылжымалы нүктелі сандарды шығаруда келісім бойынша қандай фор-

мат қолданылады?
8. Шығару өрісі дегеніміз не?
9. setprecision() жəне setw() функциялары қандай қызмет атқа ра ты-

нын түсіндіріңіз.
10. Файлдарды ашу кезінде əртүрлі тəртіптер не үшін қажет?
11. Келесі манипуляторлардың ішінде инертті болмайтындарын атаңыз: hex, 

scientifi c, setprecision, showbase, setw?
12. Символдық жəне екілік түрде енгізудің арасындағы айырмашылық неде?
13. Мəтіндік файлдың орнына екілік файлды қолданудың артық шы лы ғын 

көрсететін мысал келтіріңіз.
14. stringstream класы пайдалы болатын екі мысал келтіріңіз.
15. Файлдағы позиция деген не?
16. Егер файлдағы позиция оның аясынан тыс тағайындалса, не болады?
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17. Қай кезде типке бағдарланған енгізуге қарағанда тіркестерді енгізу 
артықшылықты болады? 

18. isalnum(c) функциясы не істейді?

Терминдер
fi xed     бейрегулярлық     сегіздік
general      екілік      символдарды жіктеу
scientifi c     манипулятор     стандартты емес ажы ратқыш
setprecision       он алтылық          тіркестік енгізу
noshowbase       ондық             файлды позициялау
showbase        регулярлық                      шығаруды форматтау
   

Жаттығулар
1. Мəтіндік файлды енгізетін жəне оның құрамындағы мəліметтерді төменгі 

регистрді пайдалана отырып, жаңа файлға жазатын программа құрыңыз. 
2. Файлдан барлық дауысты əріптерді өшіретін программа жазыңыз. 

Мысалы, Once upon a time! сөйлемі nc pn tm! түріне келеді. 
Таңқаларлықтай жиі кездері нəтиже оқуға қолайлы түр сақтайды; мұны 
достарыңыз арқылы тексеріп көріңіз.

3. Қолданушыға 0 жəне 0x суффикстерін қолдана отырып, бірнеше бүтін 
сегіздік, ондық жəне он алтылық сандарды кез келген үйлесімде енгізуді 
ұсынатын multi_input.cpp атты программа жазыңыз; бұл сандарды 
дұрыс түсініп, ондық түрін көрсетіңіз. Сіздің программаңыз экранға 
келесіге ұқсас нəтижелер шығару керек:

он алтылық 0x4  ондық 67 санына түрлендіріледі
сегіздік   0123 ондық 83 санына түрлендіріледі 
ондық      65   ондық 65 санына түрлендіріледі

4. Тіркестерді оқып, 11.6-бөлімде сипатталған жіктеу ережелеріне сəйкес 
əрбір символдың категорияларын шығаратын программа жазыңыз. Бір 
символдың өзі бірнеше категорияға жатуы мүмкін екенін есте сақтаңыз 
(мысалы, x – бұл əріптік те, əріптік-цифрлік те символ болады). 

5. Пунктуация белгілерін бос орындармен алмастыратын программа 
жазыңыз. Мысалы, " – don't use the as-if rule." тіркесі " dont 
use the asif rule " түріне келеді. 

6. 5-жаттығудағы программаны қысқартылған don't сөзін do not 
тіркесімен, can't сөзін cannot сөзімен жəне т.с.с. алмастыратындай етіп 
өзгертіңіз; сөздер ішіндегі дефистерге тиіспеңіз (осылайша, біз " do not 
use the as-if rule " тіркесін аламыз); барлық символдарды төменгі 
регистрге ауыстырыңыз.  
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7. 6-жаттығудағы программаны сөздікті құру үшін (11.7-бөлімде сипат-
талған тəсілге альтернатива ретінде) пайдаланыңыз. Оны көп беттер-
ден тұратын мəтіндік файлға қолданыңыз, нəтижені талдап, əлдеқайда 
сапалы сөздікті алу үшін осы программаны жетілдіру мүмкіндіктерін 
қарастырыңыз.

8. 11.3.2-бөлімдегі енгізу/шығару программаларын екі бөлікке бөліңіз: бір 
программа кəдімгі мəтіндік файлды екілік файлға, ал екінші программа 
екілік файлды оқып, оны мəтіндік файлға түрлендіретін болсын. Екілік 
файлға түрлендіруге дейінгі жəне түрлендіруден кейінгі мəтіндік файл-
дарды салыстыру арқылы осы программаларды тексеріңіз.

9. s аргументінің бос орын белгілерімен ажыратылған ішкі тіркестерінің 
векторын қайтаратын vector<string> split(const string& s) 
функциясын жазыңыз.

10. Ажыратқыштар ретінде бос орын белгісімен қатар, w тіркесінің сим-
волдары да қолданылуы мүмкін деген шарт орындалған жағ дайда s 
аргументінің ажы рат қыш тармен бөлінген ішкі тіркестерінің векторын 
қайтаратын vector<string> split(const string& s, const 
string& w) функциясын жазыңыз.

11. Мəтіндік файлдағы символдардың орналасу реттілігін керісінше 
өзгертіңіз. Мысалы, asdfghjkl тіркесі lkjhgfdsa түріне өзгереді. 
Көмекші мəлімет: файлдарды ашу тəртіптері туралы еске түсіріңіз. 

12. Сөздердің (бос орындармен бөлінген тіркестер түрінде анықталған) орна-
ласу реттілігін керісінше өзгертіңіз. Мысалы, Norwegian Blue parrot 
тіркесі parrot Blue Norwegian түріне өзгереді. Файлдың барлық 
тіркестері жадыда бір мезгілде орналаса алады деп тұжырымдауыңызға 
болады.

13. Мəтіндік файлды оқып, əрбір категориядағы символдар санын басқа 
файлға жазатын программа құрыңыз (11.6-бөлімді қ.).

14. Файлдан бос орын белгілерімен ажыратылған сандарды оқитын жəне 
ғылыми формат пен сегізге тең дəлдікті пайдаланып, бір қатарға жиыр-
ма символдан жаза отырып, сандарды басқа файлға төрт өріске бөліп 
шығаратын программа құрыңыз. 

15. Файлдан бос орын белгілерімен ажыратылған сандарды оқитын жəне 
оларды өсу ретімен бір қатарға бір саннан жаза отырып шығаратын про-
грамма құрыңыз. Əрбір сан бір рет қана жазылуы тиіс, егер оның дубли-
каты табылса, онда тіркестегі осындай дубликаттар санын шығару керек. 
Мысалы, "7 5 5 7 3 117 5" тіркесі келесі түрде шығарылады:

3 
5   3
7   2
117
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Соңғы сөз

Енгізу мен шығару күрделі операциялар болып табылады, себебі адамдардың тал-
ғамдары əртүрлі болады жəне стандарттауға, математика заңдарына бағынбайды. 
Біз программалаушылар ретінде қолданушыларға өзіміздің көзқарастарымызды 
ұсына алатын жағдайлар сирек кездеседі, ал бізге таңдау еркі берілгенде 
сабырлылық танытып, уақыт сынынан өте алатын қарапайым альтернативаларды 
ұсынуға тырысуымыз керек. Олай болса, біз енгізу мен шығарудың белгілі бір 
ыңғайсыздықтарына көніп, біздің программалар мүмкіндігінше қарапайым бо-
лып, бірақ тым жадағай болып кетпеуіне талпынуымыз керек. 
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Экранға шығару

«Əлем алдымен қара болған, сонан соң ақ болды. 
Ал 1930-жылдарда басқа түстер пайда болды.»

– Кальвиннің əкесі (Calvin’s dad)1

Бұл тарауда дисплейдің экранына шығару моделі (графикалық 

қолданушы интерфейсінің ақпаратты шығару үшін жауап беретін 

бөлігі) сипатталған, оның қолданылу мысалдары келтірілген, сонымен 

қатар, экран координаталары, сызықтар жəне түс тəрізді негізгі түсініктер 

қалыптастырылды. Shape класының ішкі кластары болып табылатын 

Line, Lines, Polygon, Axis жəне Text кластары қарастырылған. Shape 
класының объектісі жадыда сақталады, экранда бейнеленеді жəне өзімен 

əртүрлі əрекеттер орындауға мүмкіндік береді. Келесі екі тарауда біз осы 

кластарды толығырақ зерттейміз. 13-тарауда біз олардың жүзеге асырылу-

ын, 14-тарауда жобалауға байланысты мəселелерді қарастырамыз.

1Кальвиннің əкесі – АҚШ-тағы əйгілі «Calvin and Hobbes» комиксінің кейіпкері - 
Аудармашыдан 
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12.1 Неліктен графика?

Біз неліктен төрт тарауды графикаға жəне бір тарауды графикалық қолданушы 
интерфейстеріне (graphical user interface – CUI) арнаймыз? Қалай айтқанда да, бұл 
кітап графика тақырыбына емес, программалауға арналған емес пе. Программала-
умен байланысты тақырыптардың ішінде біз талқыламайтын қызықты мəселелер 
көп жəне əрі кетсе, графикаға қатысты сұрақтарды тек қысқаша шолып өте ала-
мыз. Сонымен, неліктен графика? Негізгі себебі: графика – бұл программалық 
жабдықтаманы жобалауға, программалауға, сонымен қатар программалау құрал-
дарына қатысты маңызды мəселелерді зерттеуге мүмкіндік беретін пəн. 

• Графика пайдалы. Программалау тақырып ретінде графикадан əлдеқайда 
кең, ал программалық жабдықтама графикалық қолданушы интерфейсінің 
көмегімен кодпен əртүрлі əрекеттерді орындау мəселелеріне қарағанда 
əлдеқайда мзмұнды болады. Алайда көптеген салаларда жақсы гра-
фика айтарлықтай немесе өте маңызды орын алады. Мысалы, бізде 
мəліметтерді графиканың көмегімен бейнелеу мүмкіндігі болмағанда, біз 
ғылыми есептеулермен, мəліметтерді талдаумен немесе жай ғана сандық 
зерттеулермен байланысты мəселелерді зерделеу туралы ойлай да алмай-
тын едік. Мəліметтерді бейнелеу үшін графиканы қолданудың қарапайым 
(бірақ мазмұнды) мысалдары 15-тарауда берілген.

• Графика көркем. Бұл код үзіндісін орындау нəтижесі көрнекі əрі жағымды 
(қателерді түзетуден кейін) болуы талап етілетін есептеулермен бай-
ланысты сирек қызмет салаларының бірі. Графика айтарлықтай пайда 
əкелмеген күннің өзінде, онымен жұмыс істеген ұнамды болады!

12.1 Неліктен графика?

12.2 Дисплейге шығару

12.3 Алғашқы мысал

12.4 Графикалық қолданушы 

интерфейсінің кітапханасын 

қолдану

12.5 Координаталар

12.6 Shape класы

12.7 Қарапайым графикалық 

элементтерді қолдану

12.7.1 Графикалық тақы рып тық файл-

дар жəне main функциясы

12.7.2 Бос дерлік терезе

12.7.3 Координаталар өстері

12.7.4 Функцияның графигі

12.7.5 Көпбұрыштар

12.7.6 Тіктөртбұрыш

12.7.7 Толтыру

12.7.8 Мəтін

12.7.9 Суреттер

12.7.10 Жəне басқа да ақпарат

12.8 Программаны іске қосу

12.8.1 Бастапқы файлдар
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• Графикалық программалар өте қызықты. Программалауды оқып үйрену 
барысында жақсы код туралы түсінік алу үшін көптеген программалар-
ды оқу қажет. Дəл осылай, ағылшын тілін жақсы меңгеру үшін көптеген 
кітаптарды, журналдарды жəне газеттерді оқу керек. Біздің экранда 
көретін бейнелеріміз бен программада жазылған мəтін арасында тікелей 
тəуелділік бар, соның арқасында қарапайым графикалық код күрделілігі 
бойынша онымен пара-пар көптеген программаларға қарағанда түсіну 
үшін оңай болады. Бұл тарауда біз графикалық кодтарды енгізуден кейін 
бірден оқуды үйренеміз, ал 13-тарауда бұл кодтарды бірнеше сағаттың 
ішінде қалай жазуға болатынын көрсетеміз. 

• Графика – жобалаумен байланысты мысалдардың берекетті көзі. 
Жақсы графика мен графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасын 
құру жəне жүзеге асыру қиын. Графика – жобалық шешімдер мен жоба-
лау əдістерінің нақты əрі тəжірибелік мысалдарының өте берекетті көзі. 
Кластар мен функцияларды жобалаудың, программалық жабдықтаманы 
(абстракциялық) қабаттарға бөлудің жəне кітапханаларды құрудың ба-
рынша пайдалы кейбір əдістерін мəліметтерді графикалық шығаруды 
жəне графикалық қолданушы интерфейсін жүзеге асыратын айтарлықтай 
аз программалардың көмегімен бейнелеуге болады.  

• Графика объектіге бағытталған программалау мен оны сүйемелдеудің 
тілдік құралдарына кіріспе жасау үшін ыңғайлы. Кері тұжырымның бо-
луына қарамастан, объектіге бағытталған програм малау графикалық про-
граммалармен жұмыс істеуге арналып ойлап табылған жоқ (бұл туралы 
толығырақ 22-тарауда айтылады), бірақ бұл тəсіл бірден графиканы жүзеге 
асыру үшін қолданылды, графика объектіге бағытталған жобалаудың 
артықшылықтарын көрсететін барынша жарқын мысалдардың біріне ай-
налды. 

• Графикамен байланысты кейбір ұғымдар қарапайым болып табылмай-
ды. Сондықтан олар тиянақты баяндауға лайық болады. Бұл сұрақтарды 
оқырмандардың ізденгіштігі мен төзімділігіне сеніп, өз жөнімен 
қалдыруға болмайды. Егер графикалық программалардың қалай жұмыс 
істейтінін көрсетпесек, онда оқырмандар оларды "қара жəшік" ретінде 
қабылдай бастайды, ал бұл біздің кітаптың мақсаттарына қайшы келеді. 

12.2 Дисплейге шығару

Енгізу/шығару кітапханасы символдар ағымдарын оқуға жəне жазуға бағдарланған. 
Графикалық позиция түсінігімен тікелей байланысты символдарға жаңа қатарға 
көшу жəне табуляция символдары жатады. Оның үстіне, бірөлшемді символдар 
ағымына түс жəне екіөлшемді позициялар түсініктерін енгізуге болады. Troff, 
Tex, Word, HTTP жəне XML тəрізді белгілеу тілдері (жəне олармен байланысты 
графикалық пакеттер) дəл осылай жабдықталған. Мысал қарастырайық:



442

<hr>
<h2>
Ұйым
</h2>
Бұл тізім үш бөліктен тұрады:
<ul>

<li><b>Ұсыныстар</b> нөмірленген: EPddd, ... </li> 
<li><b>Тармақтар</b> нөмірленген: Elddd, ... </li> 
<li><b>Болжамдар</b> нөмірленген: ESddd, ... </li>

</ul>
<р>Біз келесі əрекеттерді орындауға талпынудамыз . . .
<p>

HTML тілінде жазылған бұл код үзіндісінде тақырып (<h2>...</h2>), тармақтары 
(<li>...</li>) бар тізім (<ul>...</ul>) жəне параграфтар (<p>) көрсетілген. 
Біз мəтіннің бір бөлігін тастап кеттік, себебі ол мұнда маңызды емес. Бастысы, 
біз белгілеу туралы өзіміздің ойымызды қарапайым мəтінде өрнектей аламыз, ал 
символдардың жазылуы мен олардың экрандағы бейнеленуінің арасындағы бай-
ланыстар жанама болып табылады жəне белгілеу бұйрықтарын түсіндіретін про-
граммамен басқарылады. Мұндай əдіс өте жеңіл əрі аса пайдалы (сіз қазір оқып 
отырғанның барлығы осының көмегімен құрылған) болып келеді, бірақ оның 
бірқатар шектеулері бар. 

Осы жəне келесі төрт тарауда біз альтернативті тəсілді сипаттаймыз: компьютер 
экранымен тікелей байланысты графика жəне графикалық қолданушы интерфейсі 
түсінігі. Негізгі тұжырымдамалар – координаталар, сызықтар, тіктөртбұрыштар 
жəне дөңгелектер – негізінде графикалық болып табылады (жəне екіөлшемді, 
себебі олар компьютердің тікбұрышты экранына бейімделген). Программалау 
тұрғысынан, бұл түсініктердің мақсаты жады объектілері мен экрандағы бейнелер 
арасында тікелей тəуелділік құруда жатыр.

Негізгі модель келесідей болады: біз объектілерді графикалық жүйенің 
ұсынатын элементар объектілерінен, мысалы сызықтардан құрамыз. Содан кейін 
осы графикалық объектілерді негізгі объектінің экранымен байла ныс тырамыз, 
ол физикалық экран болып табылады. Содан соң дисплей, дисплей драйвері, 
графикалық кітапхана, графикалық интерфейс кітапханасы жəне тіпті экранның 
арғы жағында орналасқан шағын гномдар (əзіл) ретінде интерпретациялауға бола-
тын программа біздің терезеде қосқан объек тіле рі мізді қабылдап, оларды экранда 
сурет түрінде шығарады.

Дисплей драйвері экранда сызықтар сызады, мəтіндік тіркестерді орналасты-
рады, экран аймақтарын бояйды жəне т.б. Графикалық қолданушы интерфейсі 
кітапханасының жай ғана объектілерді салудан əлдеқайда көп мүмкіндіктері 
бар болуына қарамастан, дисплей драйверін белгілеудің жеңілдігі үшін біз 
«графикалық кітапхана» жəне тіпті, «жүйе» сөздерін қолданамыз. Біздің код 
графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасына біз үшін жұмыстың басым 
бөлігін жасауға мəжбүрлегені тəрізді, кітапхананың өзі тапсырмаларының басым 
бөлігін операциялық жүйеге жүктейді. 
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12.3 Алғашқы мысал

Біздің міндетіміз – экранға шығаруға арналған объектілерді құратын кластарды 
анықтау. Мысалы, біздің графикті сынық сызық түрінде салуымызға болады. Осы 
əрекетті орындайтын кішігірім программа төменде берілген:

#include "Simple_window.h" // терезелік кітапханаға қол
                           // жетімділікті ашады 
#include "Graph.h" // графикалық кітапханаға қол 
                     // жетімділікті ашады 

int main ()
{

using namespace Graph_lib; // біздің графикалық  
// құралдар Graph_lib атаулар кеңістігінде орналасқан

Point tl(100,100);   // экранның сол жақ жоғарғы бұрышын 
                     // көрсетеміз

Simple_window win(tl,600,400,"Canvas"); // қарапайым 
                                     // терезе құрамыз

Polygon poly; // фигура (көпбұрыш) құрамыз

poly.add(Point(300,200));   // нүктені қосамыз
poly.add(Point(350,100));   // тағы бір нүкте қосамыз
poly.add(Point(400,200));   // үшінші нүктені қосамыз

poly.set_color(Color::red); // poly объектісінің 
                            // қасиеттерін нақтылаймыз
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win.attach(poly);      // poly объектісін тереземен 
                       // байланыстырамыз

win.wait_for_button(); // басқаруды дисплейдің 
                       // драйверіне береміз 

}

Осы программаны орындалуға жіберіп, төмендегіге ұқсас бейнені тамашалаймыз:

Программаның жолдарын қарап шығып, оның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Ал-
дымен программаға біздің графикалық интерфейс кітап хана сы ның тақырыптық 
файлдарын кірістіреміз:

#include "Simple_window.h" // терезелік кітапханаға қол
                           // жетімділікті ашады 
#include "Graph.h"       // графикалық кітапханаға қол 
                           // жетімділікті ашады 

Содан кейін main() функциясында компьютерге біздің графикалық кітапхана 
құралдарының Graph_lib атаулар кеңістігінде орналасқанын хабарлаймыз:

 
using namespace Graph_lib; // біздің графикалық  
// құралдар Graph_lib атаулар кеңістігінде орналасқан
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Содан соң біздің тереземіздің сол жақ жоғарғы бұрышының координатасы ретінде 
алынатын нүктені анықтаймыз: 

Point tl(100,100);   // экранның сол жақ жоғарғы бұрышын 
                     // көрсетеміз

Содан кейін экранда терезе құрамыз:

Simple_window win(tl,600,400,"Canvas"); // қарапайым 
                                        // терезе құрамыз

Бұл үшін біздің Graph_lib кітапханасында терезені білдіретін Simple_window 
класын қолданамыз. Simple_window класының нақты объектісі win деген 
атауға ие болды; басқаша айтқанда, win – бұл Simple_window класының ай-
нымалысы. win объектісінің инициалдау тізімі сол жақ жоғарғы бұрыш ретінде 
қолданылатын tl нүктесінен басталады, оның соңынан 600 жəне 400 санда-
ры беріледі. Олар, сəйкесінше, терезенің пиксельмен өлшенген ені мен биіктігін 
береді. Біз олардың мағынасын кейінірек түсіндіріп жатармыз, ал əзірше тек олар 
берілген ені мен биіктігі бар тіктөртбұрышты құруға мүмкіндік беретінін айта 
кетеміз. Canvas тіркесі терезені белгілеу үшін қолданылады. Байқап қарасаңыз, 
терезе жақтауының сол жақ жоғарғы бұрышында Canvas сөзін көре аласыз.

Осыдан кейін терезеге қандай да бір объектіні орналастырамыз:

Polygon poly; // фигура (көпбұрыш) құрамыз

poly.add(Point(300,200));    // нүктені қосамыз
poly.add(Point(350,100));    // тағы бір нүкте қосамыз
poly.add(Point(400,200));    // үшінші нүктені қосамыз

Біз poly көпбұрышын анықтап, оған нүктелер қостық. Біздің графикалық 
кітапханада көпбұрыш бос күйінде салынады да, біз оған қалағанымызша 
нүктелер қоса аламыз. Үш нүкте қосқаннан кейін үшбұрыш алынады. Нүкте – 
бұл жай ғана терезедегі х жəне у (горизонталь жəне вертикаль) координаталарын 
беретін мəндер жұбы.  

Содан кейін біз көрнекілік үшін көпбұрыштың қабырғаларын қызылға 
бояймыз:

poly.set_color(Color::red);  // poly объектісінің 
                             // қасиеттерін нақтылаймыз

Соңында, біз poly көпбұрышын win терезесіне орналастырамыз:

win.attach(poly);            // poly объектісін тереземен 
                             // байланыстырамыз

30–1084
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Егер программа сондай шапшаң болмағанда, сіз экранға айтарлықтай ешнəрсе 
болмағанын байқайтын едіңіз: мұнда ештеңе жоқ. Біз терезені (дəлірек айтқанда, 
Simple_window класының объектісін) құрдық, көпбұрыш (poly деп аталатын) 
салдық, оны қызыл түске (Color::red) боядық жəне тереземен (win деп аталатын) 
байланыстырдық, бірақ əлі осы терезенің экранда көріну керектігін белгілемедік. 
Бұл əрекет программаның соңғы қатарының көмегімен орындалады:

 win.wait_for_button();       // басқаруды дисплейдің 
                             // драйверіне береміз 

Графикалық қолданушы интерфейсінің объектілерді экранда бейне леуіне 
мүмкіндік беру үшін сіз «жүйеге» басқаруды беруіңіз керек. Біздің wait_for_
button() осыны орындайды жəне ол əрекет етуді бастаудан бұрын сіздің 
Simple_window терезесіндегі “Next” батырмасын шерт ке ніңізді күтеді. Осы 
арқылы сіз программа аяқталып, терезе жоғалып кеткенге дейін ондағы бейнені 
көруге мүмкіндік аласыз. Сіз батырманы басқан кезде программа терезені жауып, 
жұмысын аяқтайды. 

Жеке алып көрсететін болсақ, біздің программа төмендегідей болады:

Көңіл аударыңыз, біз кішігірім айлаға бардық. Ал Next батырмасы қайдан шықты? 
Біз оны Simple_window класында кірістірдік. 16-тарауда біз Simple_window 
класынан жасырын мүмкіндіктері жоқ қарапайым Window класына көшеміз жəне 
тереземен əрекеттесуді басқаруға мүмкіндік беретін өзіндік кодты қалай жазуға 
болатынын көрсетеміз. 

Келесі үш тарауда біз Next батырмасын қандай да бір үрдістің əртүрлі 
кезеңдерімен байланысты ақпаратты (“кадр соңынан кадрды”) бейнелеу 
мақсатында бір терезеден екіншісіне ауысу үшін пайдаланатын боламыз.  
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Сіздер операциялық жүйе əрбір терезенің сыртынан жақтау сызатыны-
на үйреніп қалғандарыңыз соншалықты, оны тіпті байқамайсыз да. Осы жəне 
келесі тарауларда суреттер Microsoft Windows жүйесінің көмегімен құрыл ған, 
сондықтан əрбір терезенің оң жақ жоғарғы бұрышында үш батырма орналасқан. 
Егер сіздің программаңыз тығырыққа тірелген болса (жөндеп түзету барысын-
да мұндай жағдайлар орын алып тұрады), осы батыр ма лар дың пайдасы болуы 
мүмкін, сіз × белгісі бар батырманы шерту арқылы программаның орындалуын 
тоқтата аласыз. Егер сіз программаны басқа операциялық жүйеде орындасаңыз, 
жақтау сызығы өзгереді. Жақтау сызығын безендіруге біздің қосқан үлесіміз тек 
белгіні құрғанымызда (бұл жерде Canvas). 

12.4 Графикалық қолданушы интерфейсінің 
кітапханасын қолдану

Бұл кітапта біз нақты операциялық жүйелердің графикасының жəне графикалық 
қолданушылық интерфейсінің мүмкіндіктерін тікелей қол дан баймыз. Бұл 
біздің программаларымыздың қолданысын бір операциялық жүйемен шектеп, 
көптеген шатасқан мұқияттылықтарды ескеруге мəжбүр ететін еді. Мəтіндерді 
енгізу/шығару жағдайындағы тəрізді, біздің програм ма мызды жеңілдету үшін 
операциялық жүйелердің, енгізу/шығару құ рыл ғыларының жəне т.б. арасындағы 
айырмашылықтарды тегістейтін кітап хананы пайдаланатын боламыз. Өкінішке 
орай, C++ тілінде ен гі зу/шы ға рудың стандартты ағымдарының кітапханасы тəрізді 
графикалық қолданушы интерфейсінің стандартты кітапханасы жоқ, сондықтан 
біз көптеген қол же тімді кітапханалардың бірін қолданамыз. Біз бұл кітап ха на-
лардың еш қай сысымен тығыз байланысып, олардың құрамының ерекшеліктеріне 
терең бойлағымыз келмегендіктен, қарапайым интерфейстік кластар жиынын 
бөліп алдық, оларды бірнеше жүздеген код қатарларының көмегімен жүзеге 
асыруға болады жəне графикалық қолданушы интерфейсінің кез келген дерлік 
кітапханасынан табуға болады. 

Біз кітапта қолданатын графикалық қолданушы интерфейсін құруға арналған 
жабдықтар жиыны FLTK (Fast Light Tool Kit, “full tick� деп айтылады) деп аталады 
жəне ол www.fl tk.org адресі бойынша орналасқан. Біздің кодымызды кітапхананың 
коды орындалатын барлық жерлерде (Windows, Unix, Mac, Linux жəне т.б. 
операциялық жүйелердің басқаруымен) атқаруға болады. Біздің интерфейстік 
кластарды басқа кітапхананың көмегімен де орындауға болатын еді, сонда біздің 
программалардың мобильділігі артатын еді.  

Біздің интерфейстік кластарда көрсетілген программалау моделі кəдімгі 
құрал-саймандар жиыны ұсынатын модельден əлдеқайда қарапайым. Мысалы, 
біздің графикалық құралдар мен графикалық қолданушы интерфейсінің толық 
кітапханасында C++ тілінде жазылған 600 қатар код бар, ал FLTK кітапханасының 
аса сөзшең емес құжаттамасы 370 беттен тұрады. Сіз оны www.fl tk.org веб-
сайтынан жүктей аласыз, бірақ оны жүктеуді əзірше ұсынбаймыз. Тіпті бұл 
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құжаттаманың көмегінсіз жұмыс жасауға болады. Кез келген əйгілі графикалық 
қолданушы интерфейсін құру үшін 12-16 тарауларда баяндалған идеяларды 
пайдалануға болады. Əрине, біздің интерфейстік кластар FLTK кітапханасымен 
қалай байланысты екенін түсіндіретін боламыз, сондықтан, қаласаңыз, ақырында 
бұл кітапхананы тікелей қолдана аласыз.   

Біздің “графика əлемінің” бөліктерін былайша бейнелеуге болады:

Біздің интерфейстік кластарымыз түстерді сүйемелдеуі шектеулі екіөлшемді 
фигураларды құрудың қарапайым əрі кеңейтілетін негізін құрады. Бұл кластар-
ды басқару үшін экранда орналасқан батырмалармен жəне басқа да басқару 
элементтерімен іске қосылатын кері шақыру функцияларына (олар 16-тарау-
да толығырақ қарастырылады) негізделген қарапайым графикалық қолданушы 
интерфейсінің механизмін пайдалануды ұсынамыз. 

12.5 Координаталар

Компьютердің экраны – бұл пиксельдерден құралған тіктөртбұрышты аймақ. 
Пиксель – бұл түске боялған шағын нүкте. Басым жағдайларда программада 
экран пиксельдерден тұратын тіктөртбұрыш ретінде үлгіленеді. Əрбір пиксельдің 
көлденең (горизонталь) х жəне тік (вертикаль) у координаталары болады. 
Бастапқы х координатасы нөлге тең жəне сол жақтағы ең шеткі пиксельге сəйкес 
келеді. х осі оң жақтағы шеткі пиксельге  қарай бағытталған. Бастапқы у коор-
динатасы нөлге тең жəне ең жоғарғы пиксельге сəйкес келеді. у осі ең төменгі 
пиксельге бағытталады:
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У координаталары төмен қарай артатынына назар аударыңыз. Математиктер үшін 
бұл жағдай оғаш болып көрінеді, бірақ экрандардың (жəне экранда пайда бола-
тын терезелердің) өлшемдері əртүрлі болуы мүмкін жəне олар үшін жалғыз ортақ 
қасиет – сол жақ жоғарғы нүкте.   

Пиксельдер саны экранға байланысты: 1024×768, 1280×1024, 1450×1050 жəне 
1600×1200 өлшемдері барынша кең таралған. 

Компьютермен əрекеттесу контекстінде терезе белгілі бір мақсаттарға 
арналған жəне программамен басқарылатын экранның тіктөртбұрышты аймағы 
ретінде қарастырылады. Терезе дəл экран тəрізді белгіленеді. Негізінде терезені 
шағын экран ретінде қабылдауға болады. Мысалы, егер программада 

Simple_window win(tl,600,400,"Canvas");

нұсқауы бар болса, онда бұл біздің ені 600 пиксельге, ал биіктігі 400 пиксель-
ге тең болатын тіктөртбұрышты аймақ құрғымыз келетінін білдіреді, біз оны 
солдан оңға қарай 0 жəне 599 аралығында, жоғарыдан төмен қарай 0 жəне 399 
аралығында адрестейміз. Экранда бейнелеуге болатын терезенің аймағы канва 
(canvas) деп аталады. 600×400 аймағы терезенің ішкі аймағы болып, яғни жүйелік 
кадрда орналасқан аймақ болып есептеледі; мұнда тақырып жолы, шығу батыр-
малары жəне т.с.с. болмайды.

12.6 Shape класы

Экранда сурет салуға арналған біздің негізгі құрал-саймандар жиынымыз он екі 
кластан тұрады.

Класс қажет болған кездер де ғана қолданыла алады. Мысалы, Polygon кла-
сы Shape класы қажет болған жерде қолданылуы мүмкін; басқаша айтқанда, 
Polygon класы Shape класының бір түрі болып табылады. 
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Алдымен төмендегі кластардың қолданылуын сипаттаймыз:

• Simple_window, Window

• Shape, Text, Polygon, Line, Lines, Rectangle, Function жəне т.б. 

• Color, Line_style, Point

• Axis 

Кейіннен (16-тарауда) біз графикалық қолданушы интерфейсінің 
(қолданушылармен өзара əрекеттесу) кластарын қосамыз:

• Button, In_box, Menu жəне т.б.

Бұл жиынға басқа да көптеген кластарды айтарлықтай оңай қосуға болатын еді, 
мысалы:

• Spline, Grid, Block_chart, Pie_chart жəне т.б.

Алайда графикалық қолданушы интерфейсін, барлық мүмкіндіктерін қамти оты-
рып, құруға арналған құралдар жиынын толық сипаттау біздің кітаптың қарастыру 
аясынан тыс. 

12.7 Қарапайым графикалық элементтерді қолдану

Бұл бөлімде біз графикалық кітапхананың кейбір қарапайым элемент терін 
қарастырамыз, олар: Simple_window, Window, Shape, Text, Polygon, Line, 
Lines, Rectangle, Color, Line_style, Point, Axis. Бұл шолудың мақсаты 
– бұл кластардың жүзеге асырылу ерекшеліктерін терең қарастырмай-ақ, осы 
құралдардың көмегімен не жасауға болатыны туралы оқырмандарға түсінік беру. 
Бұл кластардың əрқайсысы келесі тарауларда толық қарастырылатын болады. 

Қарапайым программадан бастап, оның əр қатарын біртіндеп түсіндіре оты-
рып, оның жұмысының нəтижесін экранда бейнелейміз. Сіз осы программаны 
орындалуға жіберген кезде, жаңа фигураларды қосу жəне терезеде орналасқан 
ескі фигураларды жетілдіру нəтижесінде суреттің қалай өзгеретінін көресіз. 
Негізінде мұндай талдау анимацияны еске салады.
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12.7.1 Графикалық тақырыптық файлдар жəне main 
функциясы

Біріншіден, графикалық кластар жəне графикалық қолданушы интерфейсінің кла-
сы анықталған тақырыптық файлдарды қосамыз:

#include "Window.h"       // кəдімгі терезе
#include "Graph.h"

немесе

#include "Simple_window.h" // бізге “Next" батырмасы 
                           // қажет болған жағдайда 
#include "Graph.h"

Window.h файлында терезелермен байланысты құралдар, ал Graph.h файлын-
да терезеде фигураларды (сонымен қатар, мəтіндерді де) салумен байланы-
сты сайманар бар екенін аңғарған боларсыздар. Бұл құралдар Graph_lib атау-
лар кеңістігінде анықталған. Graph_lib кеңістігіндегі атау лар ға қол жеткізу 
мақсатында белгілерді қарапайым жасау үшін using namespace директивасы 
қолданылады:

using namespace Graph_lib;

Əдеттегідей, main() функциясында біз (тікелей немесе жанама түрде) атқарғымыз 
келетін код, сонымен қатар аластамалы жағдайларды өңдеу бар:

int main() 
try 
{

//... мұнда сіздің кодыңыз орналасады ...
}
catch(exception& е) {

// қателер туралы хабарламалар 
return 1;

}
catch(...) {

// басқа да қателер туралы хабарламалар 
return 2;

}

Бұл main() функциясын компиляциядан өткізу үшін бізде аластама анықталған 
болу керек. Ол үшін біз əдеттегідей std_lib_facilities.h кітапханасын 
қосуымыз керек немесе біз стандартты тақырыптармен тікелей жұмыс істеп, 
<stdexcept> кодын қоса аламыз. 
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12.7.2 Бос дерлік терезе
Мұнда біз қателерді өңдеуді (5-тарауды, атап айтқанда 5.6.3-бөлімді қ.) 
қарастырмай, бірден main() функциясында графиканы сипаттауға көшеміз:

Point tl(100,100); // терезенің сол жақ жоғарғы бұрышы 
               
Simple_window win(tl,600,400,"Canvas"); 

// tl терезесінің координаталары сол жақ жоғарғы 
// бұрыштың орнын тағайындайды
// терезенің өлшемі: 600*400 
// тақырыбы: Canvas

win.wait_for_button(); // көрсету! 

Бұл программа үзіндісі Simple_window класының объектісін, яғни “Next� ба-
тырмасы бар терезені құрады жəне оны экранға шығарады. Simple_window 
класының объектісін құру үшін бізге #include директивасы қажет екендігі 
анық, ол программаға window.h тақырыптық файлын емес, Simple_window.h 
тақырыптық файлын қосады. Мұнда біз терезе экранның қай жерінде көрінуі 
керектігін белгілейміз: оның сол жақ жоғарғы бұрышы Point(100,100) 
нүктесінде орналасу керек. Бұл экранның сол жақ жоғарғы бөлігіне жақын. Point 
– бұл бүтін сандар жұбын қабылдап, оларды (х, у) координаталар жұбы ретінде 
түсінеді. Бұл нұсқауды келесі түрде жазуға болатын еді: 

Simple_window win(Point(100,100),600,400,"Canvas");

Алайда біз (100,100) нүктесін бірнеше рет қолданғымыз келеді, сондықтан оған 
шартты атау беруіміз керек. 600 саны терезенің енін, 400 саны биіктігін білдіреді, 
ал “Canvas” тіркесі – бұл біздің терезенің жақтауында орналастырғымыз келетін 
белгі.  

Терезе шынымен де экранда салынуы үшін біз басқаруды графикалық 
қолданушы интерфейсіне беруіміз керек. Бұл үшін біз win.wait_for_button() 
функциясын шақырамыз. Нəтижесі төменде суретте көрсетілген.

Тереземіздің фонында біз ноутбуктың экранын (артық пик то грам ма лар дан 
тазартылған) көріп отырмыз. Іске қатысы жоқ тиянақтылыққа көңіл бөлетін əуес 
адамдар үшін бұл фотосуретті мен Антиб қаласындағы Пикассо кітапханасының 
жанында тұрып жəне Ницца қаласына шығанақтан қарап тұрып жасағанымды 
хабарлаймын. Біздің тереземен жарым-жартылай жасырынған қара консольдік 
терезе біздің программаның іске қосылуы кезінде автоматты түрде ашылады. 
Консольдік терезе көріксіз болып көрінеді, бірақ ол программаны жөндеп түзету 
кезінде біз шексіз циклге түсіп, программадан əдеттегі жолмен шыға алмаған 
жағдайда біздің тереземізді нəтижелі түрде жабуға мүмкіндік береді. Егер зер 
салып қарасақ, біз Microsoft C++ компиляторын қолданғанымызды байқауға бо-
лады, бірақ оның орнына басқа компиляторды (мысалы, Borland немесе GNU) 
қолдануға болатын еді. 
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Одан əрі біз программамызды көрсету үшін экранда терезенің өзін ғана қалдырып, 
артық нəрсенің барлығын өшіріп тастадық:

Экранның шынайы өлшемдері (дюйммен берілген) сіздің экраныңыздың шешуші 
қабілетіне байланысты. Оның үстіне, кейбір экрандарда пиксельдердің өлшемі 
басқа экрандарға қарағанда үлкен болады.
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12.7.3 Координаталар өстері
Бос дерлік терезе қызықты болмайды, сондықтан оған қандай да бір ақпарат қосуға 
талпынамыз. Біз нені бейнелегіміз келеді? Графика – бұл тек ойын-сауық емес 
екенін еске түсіріп, маңызды əрі күрделі бір нəрсе, мысалы координаталар өстерін 
құрайық. Əдетте, координаталар өстері жоқ график жағым сыз көрінеді. Координа-
та өстерін қолданбай қандай мəліметтерді бейнелеуге болатынын елестету мүмкін 
емес. Мүмкін, сіз мұны программаға қолданыста ақтай аларсыз, бірақ координата 
өстерін қосқан дұрыс болады; адамдар көп жағдайда түсініктемелерді оқымайды, 
ал жақсы графикалық бейне түсі нік те ме лер ді қажет етпейді. Сонымен, бізге коор-
дината өстері қажет:

 Axis ха(Axis::х,Point(20,300),280,10,"х осі"); // Axis 
                                   // объектісін құрамыз 
           // Axis класы — Shape класының бір түрі 
           // Axis::x горизонталь өсті білдіреді
           // өстің басы — (20,300) нүктесі
           // өстің ұзындығы — 280 пиксель
           // 10 "бөлік"  
           // "х осі" — өс белгісі
win attach(ха);             // ха объектісін win терезесімен 
                            // байланыстырамыз
win set_label("Canvas #2"); // win терезесінің белгісін 
                            // өзгертеміз
wait_for_button();        // көрсету!

Əрекеттер тізбегі келесідей болмақ: Axis класының объектісін құрамыз, оны те-
резеде қосамыз жəне экранға шығарамыз:
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Көріп отырғанымыздай, Axis::x параметрі көлденең сызықты береді. Оның 
үстіне, өстің қажетті бөліктер саны (10) жəне “х осі” белгісі бар. Əдетте, белгі өстің 
жəне оның бөліктерінің мағынасын түсіндіреді. Əрине, х осін терезенің төменгі 
бөлігіне жақын таңдаған жөн. Шынайы программада «терезенің төменгі бөлігіне 
жақын» тіркесіне нақты мағына беру үшін терезенің ені мен биіктігін қандай 
да бір символдық константалармен белгілейтін едік, мысалы y_max-bottom_
margin нұсқауы түрінде өрнектеуге болатын еді жəне 300 тəрізді “сиқырлы кон-
станталарды” қолданбайтын едік (4.3.1 жəне 15.6.2 бөлімдерін қ.)  

Нəтижелерді анықтау үшін біз Window класының set_label() функция-
мүшесінің көмегімен экранның белгісін Canvas #2 тіркесіне өзгерттік. 

Енді у осін қосамыз:

Axis ya(Axis::y,Point(20,300),280,10,"у осі");
уа.set_color(Color::cyan);           // түс таңдаймыз
уа.label.set_color(Color::dark_red); // мəтін түсін таңдаймыз
win.attach(уа);
win.set_label("Canvas #3");
win.wait_for_button();           // көрсету!

Кейбір мүмкіндіктерді көрсету үшін біз у осін көгілдір түске (cyan), ал белгіні қою 
қызыл түске боядық:

Шын мəнінде, біз х жəне у өстеріне əртүрлі түстерді меншіктеу идеясын сəтті деп 
ойламаймыз. Біз жай ғана фигура мен оның жеке элементтеріне түсті қалай бе-
руге болатынын көрсеткіміз келді. Көптеген түстерді пайдалану əрқашан ақтала 
бермейді. Жеке жағдайда, тəжірибесіз программалаушылар асқан құлшынысы 
мен талғамының жетіспеушілігін көрсете отырып, графиктерге бояуларды артық 
пайдаланады.  
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12.7.4 Функцияның графигі
Одан əрі не істейміз? Қазір бізде координата өстерімен терезе бар жəне онда 
функцияның графигін салу табиғи жағдай болып көрінеді. Синустың графигін 
бейнелейтін фигураны құрамыз да, оны тереземен бай ла ныс ты рамыз:

Function sine(sin,0,100,Point(20,150),1000,50,50); //синус 
                                                // графигі 
// sin() фигурасын [0:100) аралығында (0,0) нүктесінен 
// (20,150) нүктесіне дейін 1000 нүктені қолданып сызамыз;   
// масштабтау мақсатында координаталар 50 есе арттырылады

win.attach(sine);
win.set_label("Canvas #4");
win.wait_for_button();

Мұнда Function класының sine атты объектісі стандартты кітапханалық sin() 
функциясын қолдана отырып, синустың графигін салады. Функ ция лар дың 
графиктерін құру тиянақтылықтары 15.3-бөлімде баяндалады. Ал əзірше, осын-
дай графикті тұрғызу үшін жіберілу нүктесін (Point класының объектісі), кіріс 
мəндердің өзгеру аралығын таңдау керек, сонымен қатар график терезеде орнала-
су (масштабтау) үшін қажетті ақпаратты көрсету керек:

Енді қисық сызық терезенің шетінде аяқталатын болады. Терезеден тыс бейне-
ленген нүктелер графикалық қолданушы интерфейсінің жүйесімен еске ріл мейді 
жəне жасырын қалады. 
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12.7.5 Көпбұрыштар
Функцияның графигі мəліметтерді бейнелеудің мысалы болып табылады. Бұл 
тақырып толығырақ 15-тарауда зерттеледі. Алайда терезеде басқа да объектілерді, 
мысалы геометриялық фигураларды салуға болады. Бұл фигуралар графикалық 
бейнелерді құру үшін, қолданушы интерфейсінің элементтерін (мысалы, батыр-
маларды) салу үшін жəне жай ғана программаның жұмыс нəтижелерін безендіру 
үшін қолданылады. Polygon класының объектісі сызықтармен біріктірілген 
нүктелер тізбегімен беріледі. Бірінші сызық бірінші нүктені екіншісімен, екінші 
сызық екінші нүктені үшіншісімен, ал соңғы сызық соңғы нүктені алғашқы 
нүктемен біріктіреді: 

sine.set_color(Color::blue); // біз синус графигінің түсін 
                             // өзгерттік

Polygon poly;     // Polygon класы – Shape класының бір түрі 
poly.add(Point(300,200));    // үш нүкте үшбұрыш құрады 
poly.add(Point(350,100)); 
poly.add(Point(400,200));

poly.set_color(Color::red); 
poly.set_style(Line_style::dash); 
win.attach(poly); 
win.set_label("Canvas #5"); 
win.wait_for_button();
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Бұл жолы біз синус (sine) графигінің түсін жай ғана бұл қалай орындалаты-
нын көрсету үшін жасадық. Содан кейін 12.3-бөлімде берілген мысалдағыдай, 
көпбұрыштың бір түрі болып табылатын үшбұрышты қостық. Мұнда біз, сондай-
ақ түс пен стильді тағайындадық. Polygon класындағы сызықтардың стилі бола-
ды. Келісім бойынша олар тұтас, бірақ оларды үзік сызықпен, нүктелі сызықпен 
жəне т.б. бейнелеуге болады (бұл туралы толығырақ 13.5-бөлімді қ.). Сонымен, 
біз келесі нəтижені аламыз:

12.7.6 Тіктөртбұрыш
Экран – бұл тіктөртбұрыш, терезе – бұл тіктөртбұрыш жəне қағаз парағы да 
тіктөртбұрыш. Көптеген фигуралар тіктөртбұрыштар (немесе бұрыштары 
дөңгелектенген тіктөртбұрыштар) болып табылады, себебі ол ең қарапайым фи-
гура. Мысалы, оны сипаттау оңай (сол жақ жоғарғы бұрышының координаталары, 
ені мен биіктігі немесе сол жақ жоғарғы жəне оң жақ төменгі бұрыштарының 
координаталары), оның ішінде де, одан тыс та нүктенің орнын тағайындау қиын 
емес. Оның үстіне, оны экранда оңай əрі жылдам бейнелеуге болады. Осы се-
бептен көптеген жоғарғы деңгейлі графикалық кітапханалар кез келген басқа 
тұйық фигураларға қарағанда, тіктөртбұрыштармен тиімді жұмыс жасайды. Яғни 
тіктөртбұрышты жеке Rectangle класының көмегімен, оны Polygon класынан 
бөліп алып сипаттаған жөн. Rectangle класы сол жақ жоғарғы бұрышының ко-
ординаталарымен, ені мен биіктігімен сипатталады:

Rectangle r(Point(200,200),100,50); // сол жақ жоғарғы 
                                    // бұрыш, ені,  биіктігі
win.attach(r);
win.set_label("Canvas #6");
win.wait_for_button();

Rectangle класының объектісін құру үшін төрт нүктені қосатын қисық сызықты 
салу жеткіліксіз екендігіне көңіл аударыңыз. Экранда Rectangle класының 
объектісіне ұқсас болатын Closed_polyline класының объектісін құру оңай 
(тіпті дəл осылай бейнеленетін Open_polyline класының объектісін құруға бо-
лады); мысалы:

Closed_polyline poly_rect;
poly_rect.add(Point(100,50)); 
poly_rect.add(Point(200,50)); 
poly_rect.add(Point(200,100)); 
poly_rect.add(Point(100,100));
win.attach(poly_rect);

Төменде осы операциялардың нəтижелері бейнеленген:
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Closed_polyline класының объектісін құру экранда келесі терезені ашады:

poly_rect объектісінің экрандағы бейнесі (image) шынымен де тіктөртбұрыш 
болып табылады. Алайда poly_rect класының объектісі жадыда Rectangle 
класының объектісі болмайды жəне тіктөртбұрыштар туралы ешнəрсе "білмейді". 
Мұны жаңа нүкте қосуға тырысу арқылы оңай дəлелдеуге болады:
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poly_rect.add(Point(50,75));

Тіктөртбұрышта бес нүктенің болуы мүмкін емес:

Rectangle класының объектісі тек экранда тіктөртбұрыш тəрізді көрінбей, со-
нымен қатар оның геометриялық қасиеттеріне ие болуы тиіс. Біздің программа 
Rectangle класының объектісінің шын мəнінде тіктөртбұрыш болу жағдайын 
барынша пайдаланады.

12.7.7 Толтыру
Осыған дейін біздің фигуралар сұлба түрінде салынып келді. Оларды түспен 
толтыруға болады:

r.set_fi ll_color(Color::yellow); // тіктөртбұрыш ішіндегі түс
poly.set_style(Line_style(Line_style::dash,4));
poly_rect.set_style(Line_style(Line_style::dash,2));
poly_rect.set_fi ll_color(Color::green);
win.set_label("Canvas #7");
win.wait_for_button();

Біз, сонымен қатар, үшбұрышымыздағы (poly) бұрынғы стиль бізге ұнамсыз деп 
шештік жəне оны қарайтылған үзік сызыққа (кəдімгі үзік сызықтан төрт есе жуан) 
алмастырдық. Дəл осылай, біз poly_rect  объектісінің стилін өзгерттік (енді ол 
тіктөртбұрыш тəрізді көрінбейді).
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Егер poly_rect объектісіне зер салып қарасақ, ол толтыру сыртынан сызылаты-
нын байқауға болады. 

Кез келген тұйық фигураны түспен (бояумен) толтыруға болады (13.9-бөлім-
ді қ.). Ал тіктөртбұрыштар толтыруға өте ыңғайлы болып келеді.

12.7.8 Мəтін
Қорытындылай келе, графикалық бейнелерді сызатын ешбір жүйе мəтінді кəдімгі 
тəсілмен шығара алмаса толық болып саналмайтынын айта кетейік – əрбір сим-
волды сызықтар жиынының көмегімен салып отыру есепке алынбайды. Біз те-
резеге белгі береміз, өстердің де белгілері болуы мүмкін, бірақ бұдан бөлек, біз 
Text класының объектісін қолдана отырып, терезенің кез келген жеріне мəтінді 
шығара аламыз:

Text t(Point(150,150),"Hello, graphical world! ");
win.attach(t);
win.set_label("Canvas #8");
win.wait_for_button ();

Төмендегі терезеде көрсетілген элементар графикалық элементтерден қа-
лауыңызға сай күрделі əрі сəнді фигураларды құруға болады. Əзірше біз жай 
ғана бұл тараудағы кодтың ерекшелігін айта кетеміз: онда циклдер де, шартты 
құрылымдар да жоқ, ал ондағы барлық мəліметтер кірістірілген. Шығыс ақпарат 
қарапайым құралдардан оңай құрастырылған. Біз осы қарапайым элементтерден 
мəліметтер мен алгоритмдердің көмегімен күрделі фигураларды құра бастаған 
кезде барлығы қызығырақ бола түседі. 

31–1084
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Біз мəтіннің түсін қалай басқаруға болатынын көрдік: өстің белгісі (12.7.3-бөлім-
ді қ.) жай ғана Text класының объектісі болып табылады. Оның үстіне, біз қаріпті 
жəне символдардың өлшемдерін таңдай аламыз:

t.set_font(Font::times_bold); 
t.set_font_size(20); 
win.set_label("Canvas #9"); 
win.wait_for_button ();
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Бұл жерде біз “Hello, graphical world!� ("Сəлем, графика əлемі!") тіркесіндегі 
əріптерді 20 пунктқа дейін үлкейтіп, қарайтылған Times қарпін таңдадық. 

12.7.9 Бейнелер
Біз суреттерді файлдардан жүктей аламыз:

Image ii(Point(100,50),"image.jpg"); // 400x212 пиксель,
                                 // jpg форматындағы сурет
win.attach(ii) ;
win.set_label("Canvas #10");
win.wait_for_button();

image.jpg файлы – бұл дыбыстық кедергіден өтіп бара жатқан екі ұшақтың 
фотосуреті:

Бұл сурет айтарлықтай үлкен жəне біздің мəтін мен фигуралардың үстіне орнала-
сады. Сонымен, суретті біршама жақсарту керек. Ол үшін фотосуретті сəл орны-
нан жылжытайық:

ii.move(100,200);
win.set_label("Canvas #11");
win.wait_for_button();
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Көңіл аударыңыз, терезеге орналаспай қалған фотосурет бөліктері экранда 
көрсетілмеген, себебі оның шекарасынан тыс бейнелер қиылып тасталады.

12.7.10 Жəне басқа да қызықты ақпарат
Алдын-ала түсініктемелерсіз тағы бір код үзіндісін келтірейік:

Circle с(Point(100,200),50);
Ellipse е(Point(100,200),75,25); 
е.set_color(Color::dark_red);
Mark m(Point(100,200),'x');

ostringstream oss;
oss << "screen size: " << x_max() << "*" << y_max()
    << "; window size: " << win.x_max() << "*" 
    << win.y_max(); 
Text sizes(Point(100,20),oss.str());

Image cal(Point(225,225),"snow_cpp.gif"); // 320*240 пиксель,
                                         // gif форматы
cal.set_mask(Point(40,40),200,150); // суретті ортаға шығару

win.attach(с); 
win.attach(m); 
win.attach(e);
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win.attach(sizes); 
win.attach(cal);
win.set_label("Canvas #12"); 
win.wait_for_button();

Бұл код үзіндісінің не жасайтыны туралы ойларыңыз бар ма? 

Код пен суретте көрсетілген экрандағы бейне арасында тікелей байланыс бар. 
Егер сізге бұл код көрсетілген нəтижелерге қалай алып келетіні əзірше түсініксіз 
болса да, жақын арада барлығы айқындалады. Көңіл аударыңыз, өлшемдері ту-
ралы ақпарат бар мəтіндік объектілерді форматтау үшін біз stringstream 
(11.4 -бөлімді қ.) ағымын пайдаландық. 

12.8 Программаны іске қосу
Біз терезені құрып, онда əртүрлі фигураларды қалай салуға болатынын көрсеттік. 
Келесі тарауларда біз Shape класы жəне оның ішкі кластары қалай анықталғанын 
жəне оларды қалай қолдануға болатынын көрсетеміз. 

Бұл программаны орындау үшін осыған дейін сипатталған басқа програм-
малар үшін жасалған əрекеттер жеткіліксіз. main() функциясының кодынан 
бөлек, бізге интерфейстік кітапхананың кодын компиляциядан өткізіп, біздің 
программамен байланыстыру керек, бірақ осының өзінде де біздің компьютерде 
FLTK кітапханасы (немесе графикалық қолданушы интерфейсінің басқа жүйесі) 
орнатылғанға дейін программа жұмыс істемейді.
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Сонымен, біздің программа төрт бөліктен тұрады:

• Біздің программаның коды (main() жəне т.б.)

• Біздің интерфейстік кітапхана (Window, Shape, Polygon жəне т.б.)

• FLTK кітапханасы

• C++ тілінің стандартты кітапханасы

Сонымен қатар, біз айқын емес түрде операциялық жүйені қолданамыз. 
Операциялық жүйе мен стандартты кітапхананы шетке қоя тұрып, біз графикалық 
программаның ұйымдастырылуын төмендегідей бейнелей аламыз:

Бұл құрылымның біркелкі жұмыс жасауына қалай қол жеткізуге болатыны D 
қосымшасында түсіндіріледі.
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12.8.1 Бастапқы файлдар
Біздің графика мен графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасы тек бес 
тақырыптық жəне үш бастапқы файлдан тұрады:

• Тақырыптар:

• Point.h 

• Window.h 

• Simple_window.h 

• Graph.h 

• GUI.h

• Бастапқы файлдар:
• Window.срр

• Graph.срр 

• GUI.срр 

16-тарауға дейін біз графикалық қолданушы интерфейсінің файлдарын есепке 
алмасақ та болады.  

Тапсырма

Бұл тапсырма "Сəлем, əлем!" программасын еске салады. Оның мақсаты – сізді 
барынша қарапайым графикалық құралдармен таныстыру. 

1. Өлшемдері 600×400 пиксель болатын жəне "Менің терезем" белгісі 
бар Simple_window класының бос объектісін құратын программа 
жазыңыз, оны компиляциядан өткізіңіз, байланыстарын түзетіңіз жəне 
орындаңыз. Еске сақтаңыз, сіз кодыңызда D қосымшасында сипатталған 
FLTK кітапханасын қосуыңыз керек; #include Graph.h жəне Simple_
window.h директиваларын орындауыңыз керек; сонымен қатар жобаға 
Graph.cpp жəне Window.cpp файлдарын қосуыңыз қажет. 

2. 12.7-бөлімдегі мысалдарды біртіндеп, бір-бірімен салыстыра отырып 
қосыңыз. 

3. Əрбір мысалға кішігірім өзгерістер енгізе отырып (мысалы, фигуралардың 
түстерін, орналасуын немесе нүктелер санын өзгертіңіз), программаны 
орындаңыз. 

Бақылау сұрақтары
1. Графика не үшін қажет?
2. Неліктен графикасыз жұмыс істеу мүмкін емес?
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3. Графика программалаушыға несімен қызықты?
4. Терезе деген не?
5. Біздің графикалық интерфейстің кластары (біздің графикалық кітапхана) 

қандай атаулар кеңістігінде орналасады?
6. Біздің кітапхананың графикалық құралдарын қолдану үшін қандай 

графикалық файлдар қажет?
7. Қарапайым терезе деген не?
8. Ең кіші терезе деген не?
9. Терезенің белгісі деген не?
10. Терезенің белгісін қалай тағайындауға болады?
11. Экрандық, терезелік жəне математикалық координаталар нені білдіреді?
12. Экранда бейнелеуге болатын қарапайым фигураларға мысалдар 

келтіріңіздер.
13. Фигураны тереземен қандай бұйрықтар көмегімен байланыстыруға бо-

лады?
14. Алтыбұрышты салу үшін қандай негізгі фигураларды пайдалануға бола-

ды?
15. Терезеде мəтінді қалай шығаруға болады?
16. Терезеде сіздің ең жақын досыңыздың суретін қалай орналастыруға бола-

ды? Өзіңіздің программаңызды жазыңыз.
17. Сіз Window класының объектісін құрдыңыз, бірақ экранда ешнəрсе 

көрінбеді деп елестетіңіз. Осының мүмкін себептерін атаңыз. 
18. Сіз Shape класының объектісін құрдыңыз, бірақ экранда ешнəрсе 

көрінбеді деп елестетіңіз. Осының мүмкін себептерін атаңыз.

Терминдер
FLTK         графикалық қол да ну шы         программалық жаб дық та ма -
HTML          интерфейсі                  ның қа баты 
JPEG         графикалық қол дану шы         терезе
XML          интер фей сінің кі тап ха насы        түс
бейне     дисплей            түспен толтыру
графика     координаталар           сызықтың стилі

Жаттығулар
Төменде берілген жаттығуларды орындау үшін Simple_window класын қолдануға 
кеңес береміз.

1. Тіктөртбұрышты Rectangle класының объектісі ретінде жəне Polygon 
класының объектісі ретінде сызыңыз. Polygon класы объектісінің 
сызықтарын қызыл, ал Rectangle класы объектісінің сызықтарын көк 
түске бояңыз. 
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2. Өлшемдері 100×300 болатын Rectangle класының объектісін сызып, 
оның ішіне "Сəлем!" сөзін орналастырыңыз.

3. Өзіңіздің инициалдарыңызды 150 пиксель биіктікпен салыңыз. Жуан 
сызықтарды пайдаланыңыз. Əрбір инициалды жеке түспен бояңыз. 

4. Ақ жəне қызыл шаршыларды кезектестіре отырып, 8×8 өлшемді шахмат 
тақтасын салыңыз.

5. Биіктігі сіздің экраныңыздың биіктігінің төрттен үш бөлігін, ал ені 
экраныңыздың енінің үштен екі бөлігін алатын тіктөртбұрышты жағалай 
қалыңдығы бір дюйм болатын қызыл жақтау сызығын салыңыз. 

6. Сіз терезеге сыймайтын фигура салсаңыз, не болады? Егер сіз экранға 
сыймайтын терезе салсаңыз, не болады? Осы əсерлерді көрсететін екі 
программа жазыңыз.

7. Үйдің бейнесін балалар салатындай түрде, екіөлшемді етіп, қарсы ал-
дынан салыңыз, оның есігі, екі терезесі жəне түтін трубасы бар шатыры 
болсын. Ұсақ-түйектерін қалауыңыз бойынша таңдаңыз, тіпті трубасы-
нан шығып жатқан түтін салуыңызға болады.  

8. Олимпиадалық бес сақина салыңыз. Егер түстері есіңізде болса, онда 
оларды бояңыз. 

9. Экранға досыңыздың суретін шығарыңыз. Терезе тақырыбында жəне 
терезенің ішіндегі тақырыпта оның есімін жазыңыз. 

10. 12.8-бөлімдегі файлдар диаграммасын салыңыз.
11. Бір-біріне кірістірілген дұрыс көпбұрыштар қатарын салыңыз. Барын-

ша терең кірістірілген көпбұрыш теңқабырғалы үшбұрыш болуы тиіс 
жəне ол шаршыға, шаршы бесбұрышқа жəне т.с.с. кірістірілген болу ке-
рек. Математиканы ұнататындар үшін: əрбір N-ші көпбұрыштың барлық 
нүктелері (N+1)-ші көпбұрыштың қабырғаларында жататын болсын. 

12. Суперэллипс – бұл келесі өрнекпен анықталған екіөлшемді фигура:

1;���� , 0.
m nx y m n

a b
+ = >

Суперэллипсті өзіңізге жақсылап елестете алу үшін вебтен ол тура-
лы ақпарат іздеңіз. Суперэллипсте жататын нүктелерді қоса отырып, 
жұлдызша тəрізді шаблондарды салатын программа жазыңыз. a, b, m, 
n жəне N параметрлері аргументтер ретінде енгізілетін болсын. a, b, m 
жəне n параметрлерімен анықталған суперэллипсте N нүкте таңдаңыз. 
Бұл нүктелер арасындағы қашықтық бірдей болсын. Осы N нүктелердің 
əрқайсысын бір немесе бірнеше басқа нүктелермен қосыңыз (қаласаңыз, 
мұндай нүктелер санын қосымша аргументтің көмегімен бере аласыз не-
месе N-1 санын, яғни барлық басқа нүктелерді қолдансаңыз болады). 

13. 12-жаттығудағы суперэллипсті бояудың амалын табыңыз. Əртүрлі 
сызықтарды əртүрлі түстермен бояңыз. 
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Соңғы сөз

Мінсіз жобада əрбір маңыз программада тікелей көрсетіледі. Көп жағдайда біз 
идеяларымызды кластар түрінде, шынайы нəрселерді класс объектілері түрінде, 
ал əрекеттер мен есептеулерді функциялар түрінде өрнектейміз. Осы ой анық 
жүзеге асырылған сала – бұл графика. Бізде ұғымдар бар, мысалы шеңбер жəне 
көпбұрыштар, жəне біз оларды программада кластар түрінде өрнектейміз, мыса-
лы Circle жəне Polygon. Графиканың басқа қосымшалардан айырмашылығы 
– графикалық программаларды  құра отырып, программалаушы кластардың 
объектілерін экранда лезде көре алады. Басқаша айтқанда, мұндай программаның 
күйі бақылауға тікелей қолжетімді – көптеген қосымшаларда бізде осындай 
мүмкіндік жоқ. Идеялар, код жəне шығыс нəтиже арасындағы тікелей үйлесімдік 
графиканы программалауды ұнамды етеді. Алайда есіңізде болсын, графика – бұл 
тек негізгі түсініктерді код түрінде өрнектеу үшін кластарды қолданудың жалпы 
идеясының бейнесі. Бұл идея айтарлықтай жалпы сипатта: біздің барлық идеяла-
рымыз кодта класс түрінде, кластың объектісі түрінде немесе кластардың жиыны 
түрінде өрнектеледі.  
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ГРАФИКАЛЫҚ КЛАСТАР

«Сіздің ойлау қабілетіңізді өзгертпейтін тілді 
үйренудің  қажеті жоқ»

- Жалпы пікір

12-тарауда графика жəне қарапайым интерфейстік кластар жиыны 

көмегімен не істеуге болатыны жəне қалай істеуге бола тыны жайлы 

айтылған. Бұл  тарауда сол кластардың көбісі қарас тырылады. Ол Point, 
Color, Polygon жəне Open_Poly line сияқты индивидуалды интерфейстік 

кластарды қолдану, жобалау жəне жүзеге асыруға арналған, сонымен қатар 

соларды қолдану əдістері айтылады. Келесі тарауда байланысқан кластар-

ды жобалау туралы баяндалады жəне оларды жүзеге асырудың басқа да 

əдістері сипатталады.
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13.1 Графикалық кластарға шолу

13.2 Point жəне Line кластары

13.3 Lines класы

13.4 Color класы

13.5 Line_style класы

13.6 Open_polyline класы

13.7 Closed_polyline класы

13.8 Polygon класы

13.9 Rectangle класы

13.10 Аты жоқ объектілерді басқару

13.11 Text класы

13.12 Circle класы

13.13 Ellipse класы

13.14 Marked_polyline класы

13.15 Marks класы

13.16 Mark класы

13.17 Image класы

13.1 Графикалық кластарға шолу

Графиканың кітапханалары жəне графикалық қолданушы интерфейсінің кітап-
ханалары өте көптеген мүмкіндіктер береді. «Көптеген» деген сөз əрқайсысы 
ондаған фунциялардан тұратын  жүздеген кластар дегенді білдіреді. Олардың 
си  паттамалары, анықтамалық құралдары жəне құжаттамалары ботаника оқу лық-
тары сияқты, іштерінде бұрынғы жіктеу ережелеріне сəйкес реттеліп орналасқан 
мыңдаған өсімдіктер келтірілген кітаптарды еске түсіреді. Бұл таң қалдырады! 
Жетілдірілген графика жəне графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханалары 
мүмкіндіктеріне шолу жасау қызықты іс болуы мүмкін. Ол оқырманға кондитер 
дүңгіршегіне кіріп кеткен жас баланы еске түсіреді, яғни неден бастарын білмейді 
жəне таңдап алған заты оған ұнай ма, ұнамай ма, ол жағы да белгісіз болады.

Біздің интерфейстік кітапхананың мақсаты – графикалық кітапхана мен 
қолданушының графикалық интерфейсі арқылы келген қиындықтарды жеңу. 
Біз тек қана аздаған оперцияларымен жиырмаға жуық кластарды сипаттап жаза-
мыз. Соның өзінде олар пайдалы графикалық қосымшалар құруға көмектеседі. 
Тағы да бұл кластар графиканың жəне қолданушының графикалық интерфейсінің 
түйінді түсініктерін енгізу мүмкіндігін береді. Солардың көмегімен оқырмандар 
өздерінің жұмыс нəтижелерін қарапайым графиктер түрінде бейнелей алады. 
Бұл тарауды оқып болғаннан кейін сіз өз қосымшаларыңыздың спектрін кеңей-
тіп, жоғары талап тарыңызды қанағаттандыра аласыз. 14-тарауды да оқып шық-

қан соң, сіз графи калық кітапханалармен тереңірек танысып, бұрынғыдан да 
күр делі қосым шаларды құратын жобалаудың негізгі түсініктері мен идеяла-
рын меңгересіз. Өз програм маңызға осы жерде суреттелген кластарды қоса 
оты  рып немесе басқа графика кітапханаларын жəне қолданушының гра   фи  калық 
интерфейсін өз жұмысы ңызға бейімдей келе көп жетістіктерге қол жет   кі зе аласыз.

Негізгі интерфейстік кластар келесі кестеде көрсетілген.
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Интерфейстік графикалық кластар

Color Сызықтар мен мəтін құру үшін жəне фигуралар ішін 
толтыру үшін қолданылады

Line_style Сызықтар салу үшін қолданылады

Point Экранда жəне Window класының объектісінің ішінде 
орын тағайындау үшін қолданылады

Line Экранда бейнеленетін Point класының екі объекті сі-
мен анықталған сызықтың кесіндісі

Open_polyline Point класының объектілері тізбегімен анықталған, 
бір- бірімен байланысқан сызықтар кесінділерінің 
тізбегі

Closed_polyline Open_polyline класына ұқсас, айырмашылығы тек  
Point класының соңғы объектісін біріншісімен сызық 
кесіндісі арқылы байланыстырады

Polygon Ешқандай екі кесінді ешқашанда бір-бірімен қиылыс-
пайтын Closed_polyline класы

Text Символдар тіркесі

Lines Point класының екі объектісі арқылы анықталған 
сызық кесінділерінің жиыны

Rectangle Тез əрі ыңғайлы түрде бейнелеуге ықшамдалған фи-
гура

Circle Центрі жəне радиусы арқылы берілген шеңбер

Ellipse Центрі жəне екі өсімен анықталып берілген эллипс

Function Белгілі бір кесінді арқылы берілген бір айнымалы 
функциясы

Axis Координаталардың белгіленген өсі

Mark Символмен белгіленген нүкте (мысалы, х немесе о)

Marks Символдармен белгіленген нүктелер тізбегі (х неме-
се о)

Marked_polyline Символдармен белгіленген  Open_polyline нүктелі 
класы

Image Суреті бар файл мазмұны

Function жəне Axis кластары 15-тарауда сипатталады. 16-тарауда негізгі 
интерфейстік кластар қарастырылады.
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Қолданушының графикалық интерфейсінің класы

Window Графикалық объектілер көрсетілетін экран аймағы

Simple_window «Ары қарай» деген батырмасы бар терезе

Button Үстін шерту арқылы функциялардың біреуін шақыруға 
бо латын, көбінесе белгіленген терезедегі тіктөртбұрыш

In_box Қолданушы сөз тіркесін енгізе алатын, көбінесе 
белгіленген терезедегі аймақ

Out_box Қосымша сөз тіркесін шығара алатын, көбінесе 
белгіленген терезедегі аймақ

Menu Button класы объектілерінің векторы

Бастапқы код келесі файлдардан тұрады:

Бастапқы интерфейстік графикалық файлдар

Point.h Point класы

Graph.h Графикалық интерфейстің қалған барлық кла стары

Window.h Window класы

Simple_window.h Simple_window класы

GUI.h Button Графикалық қолданушы интерфейсінің қалған 
барлық кла стары

Graph.cpp Graph.h файлындағы функция анықтамалары

Window.cpp Window.h файлындағы функция анықтамалары

GUI.cpp GUI.h файлындағы функция анықтамалары

Гафикалық файлдардан бөлек біз Shape жəне Widget кластарының объектілері 
коллекциялары үшін пайдалы болатын кластарды сипаттаймыз.

Shape немесе Widget кластарының объектілері контейнері

Vector_ref Аты жоқ объектілерді ыңғайлы түрде сақтауды 
қамтамасыз ететін интерфейсі бар вектор

Келесі бөлімдерді оқу кезінде асықпаңыз. Олар осылардың жалғасы тəрізді, бірақ 
бұл тараудың мақсаты – бірнеше əдемі суреттерді көрсету ғана емес – өз компью-
теріңіздің немесе теледидардың экранынан сіз одан да жақсы суреттерді көре ала-
сыз. Бұл тараудың негізгі мақсаттары төменде көрсетілген.
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• Код пен құрылған сурет арасындағы байланысты көрсету.

• Сізді программаны оқуға жəне олардың қалай жұмыс жасайтындығы 
жайлы ойлануға үйрету.

• Сізді программаларды жобалауға үйрету, анығын айтсақ, түсініктерді 
класс ретінде өрнектеуге үйрету. Неге бұл кластар басқаша емес, осы-
лай құрыл ған? Оларды тағы да қалайша жазуға болады? Сіз көптеген 
жобалық шешімдер қабылдай аласыз, көбінесе олардың біздің жобалар-
дан аз ғана айырмасы болады, тек кейде ғана мүлдем бөлекше болады.

Сонымен, сіздерге өтініш, асықпаңыздар, кері жағдайда маңызды бір нəрселерді 
жіберіп алып, жаттығуларды орындай алмай қаласыз.

13.2 Point жəне Line кластары

Кез келген графикалық жүйенің негізгі бөлігі нүкте болып есептеледі. Бұл түсінікті 
анықтағаннан кейін сіз өзіңіздің барлық геометриялық кеңістігіңізді анық тайсыз. 
Осы кітапта біз бүтін типтегі (х, у) координаталар жұбымен берілген компьютерге 
бейімделген екіөлшемді түрде нүктелерді бейнелеуді қарастырамыз. 12.5-бөлімде 
көрсетілгендей х координаталары нөлден (экранның сол жақ шеті) max_x() 
(экранның оң жақ шеті) мəніне дейін, ал у координаталары нөлден (экранның 
жоғарғы шеті)  max_y() (экранның төменгі шеті) мəніне дейін өзгереді.

Point.h файлында анықталғандай, Point класы бұл – int  типінде берілген 
екі сан (координаталар).

struct Point {
int x,y;
Point(int xx, int yy):x(xx),y(yy) { }
Point():x(0), y(0) { }

};

bool operator==(Point a,Point b) { return a.x==b.x && a.y==b.y }
bool operator != (Point a, Point b {return !(a==b);}

Graph.h файлында, сонымен қатар 14-тарауда сипатталған Shape жəне де Line 
класы да анықталған:

struct Line:Shape {       // Line класы – бұл екі нүктемен 
                         // анықталған Shape класы

Line(Point p1,Point p2); // Points класының екі объектісінен
};        // Line класының объектісін құрамыз

Line класы Shape класының бір түрі. ":Shape" жолы осыны көрсетіп тұр. 
Shape класын Line класының базалық (base class) класы деп атайды. Негі-
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зінде, Shape класында Line класының анықтамасын жеңілдету мүмкіндігі бар. 
Нақты фигуралармен кездескен шақта, мысалы, Line жəне Open_poyline 
сияқтылармен, оның не екенін түсіне бастаймыз (14-тарауды қ.).

Line класы Point класының екі объектісімен анықталады. «Ормандарды» 
(12.3-бөлімде сипатталған include директивасы жəне басқа егжей-тегжейлері) 
шетте қалдыра отырып, біз сызық сызып, оны экранда көрсете аламыз:

// екі сызық сызамыз

Simple_window win1(Point(100,100),600,400, "екі сызық");

Line horizontal(Point(100,100),Point(200,100)); // көлденең
                                                //сызық
Line vertical(Point(150,50),Point (150,150));   // вертикаль 
                                                //сызық

win1.attach(horizontal);   // оларды экранмен байланыстыру 
win1.attach(vertical);

win1.wait_for_button();   // бейнелеу!

Кодтың осы фрагментін орындап болған соң, біз экранда келесі суретті аламыз. 

Қолданушы интерфейсі жұмысты жеңілдетуге арналған жəне Line класы бұл 
тап сырманы жақсы атқарады. Келесі нұсқауды түсіну үшін, Эйнштейн болудың 
қажеті жоқ, ол: 
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Line vertical(Point(150,50),Point(150,150));

(150, 50) жəне (150, 150) нүктелерін қосатын (тік) сызық салатынын аңғару қиын 
емес. Əрине, оны жүзеге асыру тəсілдері бар, бірақ сызықтар салу үшін, сізге оны 
білудің керегі жоқ. Line класының конструкторын жүзеге асыру онша қиын емес.   

Line::Line(Point p1, Point p2); // 2 нүкте арқылы сызық сызу
{
 add(p1); // p1 нүктесін қосамыз
 add(p2); // p2 нүктесін қосамыз
}

Басқаша айтқанда, конструктор жай ғана екі  нүктені қосады. Қайда қосады? Line 
объектісі терезеде қалай сызылады? Жауабы Shape класында жатыр.  14-тара-
уда сипат талатындай, Shape класы сызықтарды анықтайтын нүктелерді сақтай 
алады, бірнеше қос-қос нүктелермен анықталған сызықтарды қалай салатынын 
біледі жəне де Shape класының объектісіне объектілерді қосу мүмкіндігін беретін  
add() функциясы бар. Line класының анықталуы қарапайым екендігі негізгі 
мə селе болып табылады. Жүзеге асыру жұмысының негізгі бөлігі жүйе арқылы  
орындалады, сондықтан программалаушы қолдануы жеңіл кластарды құру мəсе-
лесіне назар аударса болады.

Осы кезден бастап Sіmple_window класының анықтамасы мен attach() 
функ циясын шақыруды қарастыруды қоя тұрамыз. Олар программаны аяқтауға 
қажет «ормандар» тəрізді, бірақ Shape класының спецификасына ештеңе 
қоспайды.

13.3 Lines класы

Байқап қарасақ, біз жеке сызықты сирек сызады екенбіз. Көбінесе, біз бірнеше 
сызықтардан тұратын объектілермен жұмыс істейміз, мысалы үшбұрыштар, 
көпбұрыштар, граф тар, лабиринттер, торлар, диаграммалар, математикалық 
фун к циялардың график тері, т.б. Осындай құрамалы графикалық объектілердің 
ең қарапайым компонент терінің бірі Lines класының объектілері болып табы-
лады:

struct Lines:Shape {
void_draw_lines() const; // бір-бірімен байланысқан 
                         // сызықтар

void add(Point p1, Point p2); // екі нүктемен берілген 
                              // сызық қосамыз

};

32–1084
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Lines класының объектісі, əрқайсысы Point класы объектілерінің жұбымен 
анықталған сызықтар жиынтығын білдіреді. Мысалы, егер біз 13.2-тарау мысалын-
дағы екі сызықты жеке графикалық объектінің бөлігі ретінде қарастырсақ, онда 
келесідей анықтама берер едік:

Lines x;
x.add(Point(100,100),Point(200,100));  // бірінші сызық: 
       // көлденең
x.add(Point(150,50),Point(150,150);    // екінші сызық: тік

Мұнда біз дəл Line класы нұсқасындағыдай нəтиже алар едік (соңғы пиксельге 
дейін).

Бұл нұсқаларды ажыратудың жалғыз əдісі – жеке терезе құрып, оған басқа белгі 
қою болып табылады.

Line класы объектілері жиыны мен Lines класы объектісіндегі сызықтар 
жиынының арасындағы айырмашылық тек қана біздің не болатыны жайлы 
көзқарасымыға байланысты болады. Lines класын қолдану арқылы біз өз ойы-
мызды білдіреміз, яғни екі сызық бір бүтінді құрайды жəне олар бір мезетте 
өңделуі керек. Мысалы, біз Lines объектісінің бөлігі болып табылатын барлық 
сызықтардың түсін бір ғана командамен өзгерте аламыз. Басқа жағынан алғанда, 
біз Line класының жеке объектісі болып саналатын əр сызыққа əр түрлі түс 
меншіктей аламыз. Нақты мысал ретінде торды қарастырайық. Тор бір-бірінен 
бірдей қашықтықта орналасқан көптеген көлденең жəне тік сызықтардан тұрады. 
Бірақ біз торды бір бүтін деп санаймыз, сондықтан оның сызықтарын grid деп 
аталатын Lines класының обектілерінің бөлігі ретінде қарастырамыз.
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int x_size = win3.x_max();   // тереземіздің көлемін анықтаймыз 
int y_size = win3.y_max(); 
int x_grid = 80; 
int y_grid = 40;

Lines grid; 
for (int x=x_grid; x<x_size; x+=x_grid) 

grid.add(Point(x,0),Point(x,y_size)); // тік сызық
for (int у=y_grid; y<y_size; y+=y_grid) 
    grid.add(Point(0,y),Point(x_size,y)); // көлденең сызық

Тереземіздің көлемін x_max() жəне  y_max() функцияларының көмегімен өзгер-
т кенімізге назар аударыңыз. Бұл біздің экранға шығатын объектіні есептейтін 
бірінші кодымыз. Егер тордың құрамындағы əр сызыққа атауы бар бір-бір 
айныма лыдан енгізетін болсақ, ол қиынға соғар еді. Жоғарыдағы берілген фраг-
мент келесі терезені шығарады.

Lines класына қайтып оралайық. Lines класының функция-мүшелері қалай 
жүзеге асырылған? Lines класы тек екі операция орындайды. Add() функциясы 
екі нүктемен анықталған сызықты бұрынғы сызықтар жиынына қосады да, нəти-
жесін экранға шығарады:

void Lines::add(Point p1, Point p2)
{

Shape::add(p1);
Shape::add(p2);

}
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draw_lines() функциясы add() функциясының көмегімен анықталған сызық-
тар салады.

void Lines::draw_lines() const
{

if (color().visibility())
    for (int i=1; i<number_of_points(); i+=2)
        fl _line(point(i-1).x,point(i-1).y, 
           point(i).x,point(i).y);

}

Басқаша айтқанда, Lines::draw_lines() функциясы циклдің əр қадамында 
екі нүкте алады (0 жəне 1 нүктелерінен бастап) жəне fl _draw() кітапханалық 
функциясының көмегімен осы нүктелерді қосатын сызық сызады. Көрінгіштік 
(visibility) – бұл Color (13.4-бөлім) класы объектісінің қасиеті, сондықтан 
сызық салмастан бұрын біз олардың көрініп тұрғанын тексеріп шығуымыз керек.  

14-тарауда көрсетілетіндей draw_lines() функциясы жүйе арқылы шақы-
рылады. Біз нүктелердің саны жұп екендігін тексермейміз, өйткені  Lines 
класының add() функциясы тек қана сандары жұп боп келетін нүктелерді қоса 
алады. number_of_points() жəне point() функциялары Shape класында 
анықталған жəне олардың мағыналары да түсінікті. Бұл екі функция тек қана 
оқу үшін Shape класының объектісі нүктелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
draw_lines()функция-мүшесі const ретінде анықталған (9.7.4-тарауды қара-
ңыз), өйткені ол фигураны өзгертпейді.

Біз lines класында конструктор қарастырмадық, өйткені бастапқы кезде 
біздің модельдің, кейіннен add() функциясы арқылы қосылатын нүктелері бол-
майды. Бұл конструкторды қолданғанға қарағанда əлдеқайда ыңғайлырақ. Біз 
кон структорларды жай класс ішінде (мысалы, бір, екі немесе үш сызық үшін) кез 
кел ген сызықтар саны үшін қарастырсақ болар еді, бірақ бұл бізге қажет емес 
секілді. Егер күмəндансаңыз, класқа функционалдық мүмкіндікті қоспаңыз. Егер 
оның қажет болып қалғандығы білініп жатса, сіз оны кейіннен əрқашанда қоса 
аласыз, алайда оны кодтан өшіру əлдеқайда қиын болады. 

13.4 Color класы
Color бұл – түсті сипаттайтын тип. Оны мынадай түрде қолдансақ болады:

grid.set_color(Color::red);

Бұл нұсқау grid объектісінде анықталған сызықтарды қызыл түске бояйды. 
Нəтижесінде келесідей сурет шығады:



481

Color класы түс түсінігін анықтайды жəне бірнеше кең таралған түстерге 
симоликалық атаулар тағайындайды:

struct Color {
enum Color_type {

red=FL_RED,
blue=FL_BLUE,
green=FL_GREEN,
yellow=FL_YELLOW,
white=FL_WHITE,
black=FL_BLACK,
magenta=FL_MAGENTA,
cyan=FL_CYAN,
dark_red=FL_DARK_RED,
dark_green=FL_DARK_GREEN,
dark_yellow=FL_DARK_YELLOW,
dark_blue=FL_DARK_BLUE,
dark_magenta=FL_DARK_MAGENTA,
dark_cyan=FL_DARK_CYAN

};

enum Transparency { invisible = 0,visible=255 };

Color(Color_type cc):c(Fl_Color(cc)),v(visible){}
Color(Color_type cc,Transparency vv)
    :c(FL_Color(cc)),v(vv){}
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Color(int cc) :c(Fl_Color(cc)), v(visible) {}
Color(Transparency vv):c(Fl_Color()),v(vv){} // үнсіз 
                               // келісім бойынша түс

int as_() const { return c;}

char visibility() const { return v; }
void set_visibility(Transparency vv) { v=vv; }

private:
char v;       // көрінетін немесе көрінбейтін
Fl_Color c;

}

Color класының атқаратын қызметі келесідей:

• FLTK  кітапханасынан Fl_Color класындағы түсті жүзеге асыруды жа-
сыру.

• Əр түрлі түске сəйкес келетін константаларды тағайындау.

• Мөлдірліктің қарапайым түрде жүзеге асырылуын қамтамасыз ету 
(көрінетін немесе көрінбейтін).

Түсті келесідей түрде таңдауға болады

• Константаны тізімнен таңдап алу, мысалы Color::dark_blue

• Түсті көптеген программалар экранға шығаратын шағын палитрадан 
таңдап алу (оларға 0-255 дейінгі диапазондағы мəндер сəйкес келеді, 
мысалы Color(99) өрнегі қою жасыл түсті білдіреді). Осындай 
программаның мысалы 13.9-тарауда көрсетілген. 

• RGB (Red, Green, Blue – қызыл, жасыл, көк)  жүйесінен бір мəн 
таңдау, оларды мұнда қарастырмаймыз. Қажет болса, оқырмандар өздері 
оқып алады. Негізінде, "RGB color" сұранысын іздеу машинасына 
енгізуге бо лады. Басқалардың ішінен сіз мынадай сілтемелерді ала ала-
сыз:  www.hyper solu tions.org/rgb.html жəне www.pitt.edu/-nisg/cis/web/cgi/
rgb.html. 13 жəне 14 жаттығуларды қараңыз.

Color_type типті объектілерден де, int типті жай сандардан да объектілерді 
құра алатын Color класының конструкторына назар аударыңыз. Əр конструктор 
с мүшесін инициалдайды. Сіз с айнымалысы өте қысқа əрі түсініксіз аталған деп 
пікір айтуыңыз мүмкін, бірақ ол Color класының өте шағын бөлігінде қолданы-
латындықтан жəне кең қолдануға арналмағандықтан, ол кемшілік бола ал майды. 
Біз с мүшесін қолданушылардың тікелей пайдалануынан сақтау үшін жабық 
бөлімге орналастырдық. с мүшесін бейнелеу үшін біз FLTK кітапханасында анық-
талған  Fl_color типін қолданушылардан жасырын ұстап, қолдануға тыры-
самыз. Бірақ бұл тип көбінесе RGB мəнінің бүтін көрсеткіші ретінде интерпре-
тация ланатындықтан, біз осындай жағдайлар үшін as_int() функция сын 
қарас тыр дық. as_int() функциясы константалық функция-мүше болып та была-
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тынына назар аударыңыз, өйткені ол оны қолданатын Color класының объектісін 
өзгертпейді.

Мөлдірлік Transparency::visible жəне Transparency::invisi ble 
мəндерін қабылдай алатын v мүшесімен беріледі. Сіз «көрінбейтін түс не үшін 
қажет?» деп таң қалуыңыз мүмкін. Алайда, ол экрандағы фигураның бір бөлігін 
жасыру үшін өте пайдалы бола алады екен.

13.5 Line_style класы

Экранға бірнеше сызық салып, біз оларды түсі, стилі немесе қатарынан осы екі 
сипаты бойынша ажырата аламыз. Сызық стилі – бұл оның сыртқы түрін беретін 
шаблон. Line_style класы шамамен былай қолданылуы мүмкін:

grid.set_style(Line_style::dot);

Бұл нұсқау  экранға grid объектісінде берілген сызықтарды шығарады, бірақ 
олар үздіксіз сызық емес, нүктелер тізбегі түрінде шығарылады.

Бұл торды көрінбейтіндей түрде, жіңішкерек сызықтар арқылы бейнелейді. Сызық 
енін (жуандығын) өзгерте отырып, торға қажет етілгендей түр бере аламыз.

Line_style класы төмендегідей түрде болады:

struct Line_style {
enum Line_style_type {

solid=FL_SOLID,           // -----------
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dash=FL_DASH,             // - - - - - - 
dot=FL_DOT,               // ...........
dashdot=FL_DASHDOT,       // -·-·-·-·-·-
dashdotdot=FL_DASHDOTDOT, // -··-··-··-··

};

Line_style(Line_style_type ss):s(ss),w(0) {}
Line_style(Line_style_type lst,int ww):s(lst),w(ww) {} 
Line_style(int ss):s(ss),w(0) {}
int width() const { return w;} 
int style() const { return s;} 

private:
int s;
int w;

};

Line_style класы үшін қолданылған программалау əдістерінің Color класын-
да қолданылған əдістерден ешқандай айырмасы жоқ. Біз бұл жерде сызықтар 
стилін бейнелеу үшін FLTK кітапханасының int типін пайдаланғанын жасы-
рып отыр мыз. Бұл мəліметті неге жасыру керек? Өйткені бұл бейнелеу əдістері 
кітапхананы ауыстырғанда, өзгеріп кетуі мүмкін. FLTK кітапханасының келесі 
нұсқасында Fl_line_style типі пайда болуы мүмкін, оған қоса, біз өзіміз де 
интерфейсімізді басқа кітапханаға ыңғайлауымыз мүмкін. Кез келген жағдайда, өз 
кодымызды int типіндегі айнымалымен бүлдірмеуіміз керек, себебі біз олардың 
сызық стильдерін қалай беретінін білеміз.  

Көбінесе біз стиль жағын тіпті қарастырмаймыз да; біз тек үнсіз келісім бой-
ынша берілген параметрлерді пайдаланамыз (ені келісім бойынша берілген түзу 
сызықтар). Егер біз сызықтың енін анық көрсетпесек, оны конструктор тағайын-
дайды. Үнсіз келісім бойынша мəн беру – конструктордың атқаратын қызмет-
терінің бірі, ал келісім бойынша дұрыс таңдалған мəндер қолданушылардың 
жұмы сын айтарлықтай жеңілдете алады.

Line_style класы екі «компоненттен» тұрады: стильдер сипаттамасы (мы-
салы, пунктир немесе үздіксіз сызықтар) жəне ені (сызық қалыңдығы). Сызық 
ені бүтін санмен өлшенеді. Келісім бойынша ені бірге тең. Егер бізге қалыңырақ 
сызық қажет болса, оның мөлшерін келесідей түрде бере аламыз:

grid.set_style(Line_style::dash,2));

Берілген фигураның түсі мен стилі оны құрап тұрған барлық сызықтарға қатысты 
екендігіне назар аударыңыз. Бұл бірнеше сызықтарды бір графикалық объектіге 
біріктірудің артықшылықтарының бірі, мысалы Lines, Open_polyline немесе 
Polygon:
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Егер біз сызықтың  түсі мен стилін жеке-жеке басқарғымыз келсе, онда оларды 
Line класының жеке объектілері ретінде беру қажет. Мысал қарас ты райық:

horizontal.set_color(Color::red);
vertical.set_color(Color::green);

Экранда төменде көрсетілген терезе ашылады:
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13.6 Open_polyline класы

Open_polyline класы бір-бірімен байланысқан сызықтар кесінділерінен тұратын 
жəне нүктелердің тізбегімен берілген фигураны анықтайды. Poly сөзі грек тілінен 
аударғанда «көп» деген мағынаны, ал polyline бұл – көптеген сызықтардан 
тұратын фигура үшін ыңғайлы атау. Мысал қарастырайық: 

Open_polyline opl;
opl.add(Point(100,100)); 
opl.add(Point(150,200)); 
opl.add(Point(250,250)); 
opl.add(Point(300,200)); 

Бұл код фрагменті келесі нүктелерді біріктіре отырып салуға болатын фигу раны 
құрады.

Негізінде, Open_polyline – бұл біздің "Connect the Dots"  (нүктелерді біріктір) 
деген балалар ойынынан алып, ойдан шығарған сөзіміз. 

Open_polyline  класы келесідей түрде анықталады:

struct Open_polyline:Shape { // сызықтардың ашық тізбегі
void add(Point p) { Shape::add(p); }

}

Иə, мұның бəрі анықтама. Онда класс атын анықтау мен оның Shape класының 
мұрагері екендігінен басқа ештеңе жоқ. Open_polyline  класының add() функ-
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циясы қолданушыларға Shape класынан add() функциясына қол жеткізуге 
мүм кін дік береді (яғни, Shape::add()). Бізге тіпті draw_lines() функция-
сын анықтаудың да керегі жоқ, өйткені Shape класы келісім бойынша қосылған 
нүктелерді бір-бірімен байланысқан сызықтар тізбегі ретінде қабылдайды.

13.7 Closed_polyline класы

Closed_polyline класы Open_polyline класына ұқсас, мұның айырмашы-
лығы тек соңғы нүкте бастапқы нүктемен байланысады. Мысалы, 13.6-бөлімдегі 
нүктелерден Open_polyline класының объектісі құрылғаны тəрізді мұнда да сол 
нүктелерден Closed_polyline класының объектісін құруға бо лады:

Closed_polyline cpl;
cpl.add(Point(100,100));
cpl.add(Point(150,200));
cpl.add(Point(250,250));
cpl.add(Point(300,200));

Өзіміз ойлағандай, нəтижесі 13.6-бөлімдегі секілді, айырмашылығы тек соңғы 
кесіндіде болады.

Closed_polyline класының анықтамасы төменде көрсетілген.
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struct Closed_polyline:Open_polyline { // сызықтардың тұйық 
                                       // тізбегі

void draw_lines() const;
}

void Closed_polyline::draw_lines() const
{

Open_ polyline::draw_lines(); // алдымен "ашық көпбұрыш 
   // бөлігін" саламыз, содан кейін сызықпен тұйықтаймыз:

if (color().visibility())
    fl _line(point(number_of_points()-1).x,
      point(number_of_points()-1).y,
          point(0).x,
          point(0).y);

}

Closed_polyline класында соңғы нүктені біріншісімен қоса отырып, тұйық-
тау сызығын салатын жеке draw_lines() функциясы қажет. Қуанышқа орай, ол 
үшін Closed_polyline класын Shape класынан айыратын шағын ғана бөлікті 
жүзеге асыру қажет. Осы бір маңызды тəсілді кейде «айырмашылықтарды про-
граммалау» («programming by difference») деп те атайды. Бізге тек туынды 
класты (Closed_polyline) базалық кластан (Open_polyline) айы рып тұрған 
нəрсені ғана программалау керек.

Сонымен, тұйық сызықты қалай саламыз? FLTK кітапханасындағы fl _line 
функциясын қолданайық. Ол төрт нүкте беретін int типіндегі төрт аргументті 
қабылдайды. Осы жерде бізге тағы да графикалық кітапхана қажет болады. Бірақ, 
басқа да көптеген жағдайлардағыдай, бұл жерде де FLTK кітапханасы қолдану-
шылардан жасырын күйде пайдаланылған. Қолданушы программасында fl _line 
функциясына ешқандай сілтеме жоқ жəне оған нүктелерді бүтін сандар жұбы 
ретінде жанамалы түрде көрсету белгісіз болып келеді. Қажет болса, біз FLTK 
кітапханасын басқа қолданушының графикалық интерфейсінің кітапхана сымен 
ауыстыра алар едік, ал пайдаланушылар оны байқамай да қалар еді. 

13.8 Polygon класы

Polygon класы Closed_polyline класына өте ұқсас. Жалғыз айырмашылығы 
Polygon класында сызықтар бір-бірімен қиылыспайды. Мысалы, жоғарыда көр-
се   тіл ген Closed_polyline класының объектісі көпбұрыш болған, бірақ оған 
тағы бір нүкте қоссақ, жағдай өзгереді: 

cpl.add(Point(100,250));
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Нəтижесі төменде көрсетілген:

Классикалық анықтамаларға сəйкес Closed_polyline класының объектісі 
көп бұрыш емес. Геометрия ережелерін бұзбайтындай түрде Polygon класының 
Closed_polyline класымен байланысын қалай дұрыс көрсетіп анықтауға бо-
лады? Бұған берілетін көмек алдыңғы сипаттауда тұр. Polygon класы – бұл сы-
зық тары қиылыспайтын Closed_polyline класы. Басқаша айтанда, нүкте лерден 
фигура құру тəсілін атап өтіп, Polygon класы – бұл Point класының объектісін 
қосуға болмайтын  Closed_polyline класы  деп айтуымызға болады. Мұндағы 
Point класы  Polygon класының объектісінде орналасқан сызықтардың бірімен 
қиылысатын сызық кесіндісін анықтайды.

Осы идея Polygon класын келесідей түрде сипаттау мүмкіндігін береді.

struct Polygon:Closed_polyline { // қиылыспайтын сызықтардың
                                 // тұйық тізбегі 

void add(Point p);
void draw_lines() const;

};
void Polygon::add(Point p)
{ 

// жаңа сызықтың бұрынғы сызықтарды қиып өтпейтінін тексеру
Shape::add(p);

}

Бұл жерде біз күшімізді үнемдеп жəне кодтарды қайталауды болдырмай, Closed_
polyline класынан draw_lines() функциясының анықтамасын мұ ра   лап 
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алдық. Өкінішке орай, біз add() функциясының əрбір шақыруын тексе руі міз 
керек. Бұлай істеу күрделілігі N санының квадратымен бағаланатын тиімсіз ал-
горитмге алып келеді, мұндағы N нүктеден тұратын Polygon класы объекті сінің 
анықтамасы intersect() функциясын N*(N-1)/2 рет шақыруды қажет етеді. 
Негізінде, біз Polygon класы мұнан аз нүктеден тұратын көпбұ рыштарды құру 
үшін қолданылады деп пайымдаған едік. Мысалы, 24 нүктеден тұратын Polygon 
класының объектісін құру үшін intersect() функциясын 24*(24-1)/2==276 рет 
шақыру қажет етіледі. Мүмкін бұлай істеуге болатын шығар, ал бірақ бізге 2000 
нүктеден тұратын көпбұрыш салу керек болса, онда функцияны 2 000 000 рет 
шақыруға мəжбүр бола мыз. Яғни, бізге бұдан гөрі тиімді алгоритм іздеу керек, ол 
бізден интерфейсті де толықтыруды талап етуі мүмкін. 

Кез келген жағдайда да келесідей көпбұрыш сала аламыз:

Polygon poly;
poly.add(Point(100,100));
poly.add(Point(150,200));
poly.add(Point(250,250));
poly.add(Point(300,200));

Əрине, бұл фрагмент бастапқы Closed_polyline класының объектісімен бірдей 
(соңғы пикселіне дейін бірдей) Polygon класының объектісін құратыны түсінікті.

Polygon класы шынында да көпбұрышты бейнелейтінін тексеру қиын жұмыс 
болып келеді. Polygon::add() функциясында жүзеге асырылған қиылы суларды 
тексеру барлық графикалық кітапханадағы ең күрделі əрекет болып табылады. 
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Егер сізді координаталармен орындалатын геометриялық іс-əрекеттер қызық-
тырса, кодқа көз салыңыз. Бұл да əлі түк емес. Polygon класының объек тісін 
тек қана екі нүктеден ғана тұрғызуға тырысқанда, не болатынын көрейік. Мұндай 
əрекеттерден қорғануды қарастырған жақсырақ болады:

void Polygon::draw_lines() const
{

if (number_of_points()<3) 
    error("3 нүктеден аз енгізуге болмайды");
Closed_polyline::draw_lines();

} 

Мəселе мынада, «нүктелер көпбұрышты құрайды» деген Polygon класының 
ин вариантын, барлық нүктелер анықталмағанша, тексеру мүмкін емес. Басқаша 
айтқанда, көптеген ұсыныстарға байланысты біз Polygon класының конструкто-
рында инвариантты тексеруді бермейміз. Дегенмен, Polygon::draw_lines() 
класындағы «үш нүкте жайлы ескерту» - іске асыруға болмайтын айла-шарғы (18 
жаттығуды қ.). 

13.9 Rectangle класы
Экрандағы фигуралардың көбісі тіктөртбұрыштар болып табылады. Бұл құбы-
лыстың себебі мəдени дəстүрлермен (көптеген есіктер, терезе, сурет, кітап сөрелері, 
парақтар, т.б. тіктөрбұрыш болып келеді) жəне техникалық ерекшеліктерімен 
(тік төртбұрыш координаталарын беру басқа фигураларға қарағанда оңайырақ 
болып келеді) түсіндіріледі. Қандай болған жағдайда да, тіктөртбұрыш өте кең 
таралған жəне қолданушының графикалық интерфейсінде ол төрт тік бұрышы 
бар көпбұрыш сияқты емес, бірден тікелей өңделеді: 

struct Rectangle:Shape {
Rectangle(Point xy, int hh, int ww);
Rectangle(Point x, Point y);
void draw_lines() const;

int height() const { return h;}
int width() const { return w;}

private: 
int h;      // биіктігі
int w;      // ені

}

Біз тіктөртбұрышты екі нүктемен (сол жақ жоғарғы жəне оң жақ төменгі) немесе 
биіктігі мен енін көрсетіп, бір нүкте арқылы бере аламыз. Бұл кластың конструк-
торлары келесідей түрде бола алады: 
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Rectangle::Rectangle(Point xy, int ww, int hh)
:w(ww),h(hh)

{     
if (h<=0 || w<=0) 
    error("Қате: қабырғасы теріс шама");
add(xy);

}

Rectangle::Rectangle(Point x, Point у)
:w(y.x-x.x),h(y.y-x.y)

{
if (h<=0 || w<=0)
    error("Қате: ені немесе ұзындығы теріс");
add(x);

}

Əр конструктор сəйкесінше h жəне w мүшелерін инициалдайды (инициалдау 
тізі мінің синтиаксисін қолдану арқылы; 9.4.4-бөлімді қ.) жəне сол жақ жоғарғы 
нүктені Shapе базалық класында жеке сақтайды (add() функциясын қолдану 
арқылы). Сонымен қатар, конструкторлар төртбұрыштың ені мен ұзындығын 
тексереді – олар теріс болмауы керек. 

Кейбір графика жүйелері мен қолданушының графикалық интерфейсінің 
тіктөрт бұрышты жеке фигура ретінде қарастыруының бір себебі, тіктөртбұрыш 
ішіне түсетін пиксельдерді анықтау алгортимі Polygon жəне Circle сияқты 
басқа фигуралар алгоритміне қарағанда өте қарапайым, сондықтан жылдамырақ 
орындалатын болып келеді. Осы себептермен «түспен толтыру» түсінігі, яғни, 
тіктөрт бұрыш ішіндегі кеңістікті бояу – басқа фигураларға қарағанда тіктөрт бұ-
рыштарға жиі қолданылады. Түспен толтыруды конструкторда немесе set_fi ll_
co lor() функциясымен жүзеге асыруға болады (түспен жұмыс жасауға арналған 
басқа құралдармен бірге Shape класында қарастырылған).

Rectangle rect00(Point(150,100),200,100);
Rectangle rect11(Point(50,50),Point(250,150)); 
Rectangle rect12(Point(50,150),Point(250,250)); //rect11 төмен
Rectangle rect21(Point(250,50),200,100);  // rect11 оң жақта
Rectangle rect22(Point(250,150),200,100); // rect21 төмен

rect00.set_fi ll_color(Color::yellow);
rect11.set_fi ll_color(Color::blue);
rect12.set_fi ll_color(Color::red);
rect21.set_fi ll_color(Color::green);

Нəтижесінде келесі суретті аламыз:
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Егер түспен толтыру қажет болмаса, тіктөртбұрыш мөлдір деп есептелінеді; осы 
себеппен сіз rect00 объектісінің сары бұрышын көріп отырсыз.

Фигураларды терезеде жылжытуға болады (14.2.3-бөлімді қ.). Мысал қарас-
тырайық:

rect11.move(400,0);   // rect21-ден оңға қарай
rect11.set_fi ll_color(Color::white);
win12.set_label("тіктөртбұрыштар 2");

33–1084
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Ақ түсті rect11 тіктөртбұрышының шағын бөлігі ғана экранға сыйып тұрғанына 
назар аударыңыз. Тіктөртбұрыштың терезе сыртына шығып кеткен бөлігі «қиы-
лады», яғни ол бөлік экранда көрсетілмейді.

Фигуралардың бір-бірінің үстіне қойылатынына назар аударыңыз. Олар үс-
тел үстіндегі бірінің үстіне бірі қойылған қағаз парақтары сияқты бейнеленеді. 
Бірінші парақ ең астында қалады. Біздің Window класымыз (Д.3-бөлім) фигу ра-
лардың бірінің үстіне бірі қойылуын жүзеге асырады (Window::put_on_top() 
функ циясын қолдану арқылы). Мысал қарастырайық:

win12.put_on_top(rect00); 
win12.set_label("тіктөртбұрыштар 3"); 

Нəтижесінде келесі суретті аламыз: 

Біз тіктөртбұрыш боялып тұрса да, оны құрайтын сызықтарды да көре аламыз. 
Егер мұндай сурет бізге ұнамаса, онда сызықтарды өшіруге болады:

rect00.set_color(Color::invisible);
rect11.set_color(Color::invisible);
rect12.set_color(Color::invisible);
rect21.set_color(Color::invisible);
rect22.set_color(Color::invisible);

Бұл келесі нəтижеге алып келеді:
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Толтыру түсі мен сызық түстері invisible параметрімен берілгеніне назар 
аударыңыз, сондықтан rect22  тіктөртбұрышы экранда көрінбей тұр.

Біз сызық түсімен де жəне толтыру түсімен де жұмыс жасауымыз керек 
болған дықтан, Rectangle класының draw_lines() функция-мүшесі аздап ша-
тасып кетеді. 

void Rectangle::draw_lines() const
{
    if (fi ll_color().visisbility()) {  // толтыру
        fl _color(fi ll_color().as_int));
        fl _rectf(point(0).x,point(0).y,w,h);
}

    if (color().visibility()) {  // толтыру үстіндегі сызықтар
        fl _color(color().as_int));
        fl _rect(point(0).x,point(0).y,w,h);
    }
}

Көріп отырғанымыздай, FLTK кітапханасы құрамында толтырылған (fl _rec-
tf()) жəне бос (fl _rect()) тіктөртбұрыштарды салуға арналған фун к циялар 
бар. Келісім бойынша, осы тіктөртбұрыштардың екі түрі де салынады (бос жəне 
толтырылған төртбұрыштар).
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13.10 Атауы жоқ объектілерді басқару

Осыған дейін біз барлық графикалық объектілерге атау бердік. Объектілер көп 
болған сайын, оның бəріне атау меншіктеу қиынға соғады. Мысал ретінде, кітап-
хана палитрасында қарастырылған 256 түстен тұратын түрлі түсті қарапайым 
диаграмма салайық, басқаша айтқанда, 256 шаршыны бояп, оны 16×16 мөлшерлі 
матрицада орналастырайық.Бізде сонда төмендегі сурет шығады:

Осы 256 шаршыға атау беру қиын болуымен қатар, қисынсыз да болар еді. Əрине, 
матрицаның сол жақ жоғарғы шаршысының «атауы»  өзінің орнына байланысты 
(0,0) нүктесі болатыны анық, ал қалған барлық басқа шаршыларды да дəл осы-
лайша (i,j) координаталар жұбымен белгілеуге болады. Сонымен, бізге объек-
тілер матрицасының эквиваленті қажет. Алдымен біз vector<Rectangle> век-
торы жайлы ойладық, бірақ ол ойдағыдай икемді болмады. Мысалы, барлығының 
типтері бірдей емес атаулары жоқ объектілер (элементтер) бар болса жаман 
болмас еді. Икемділік мəселесін біз 14.3-бөлімде қарастырамыз, ал мұнда біз өз 
шеші мімізді: атаулы жəне атаусыз объектілерді сақтайтын векторлық типті қарас-
тырайық:

template<class T> class Vector_ref {
public:

// ...
void push_back(T&);   // атаулы объектіні қосады
void push_back(T*);   // атаусыз объектіні қосады
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T& operator[](int i); // индекстеу: оқу жəне жазу үшін
        // қатынасу

const T& operator[](int i) const;

int size() const;
};

Біздің анықтама стандартты кітапханадағы vector типінің анықтамасына өте 
ұқсас:

Vector_ref<Rectangle> rect;
Rectangle x(Point(100,200),Point(200,300));
rect.push_back(x);      // аталған объектілерді қосамыз

// атаусыз объектілерді қосамыз:
rect.push_back(new Rectangle(Point(50,60),Point(80,90)));

// rect объектісін қолданамыз:
for (int i=0; i<rect.size(); ++i) rect[i].move(10,10);

new операторы 17-тарауда, ал Vector_ref класының жүзеге асырылуы Д 
қосым шасында сипатталған. Əзірге біз оны атауы жоқ объетілерді сақтау үшін 
қолданатынымызды білу жеткілікті. new операторынан кейін тип аты жазы-
лады (мұнда Rectangle) жəне инициалдау тізімін жазу міндетті емес (мұнда  
(Point(50,60),Point(80,90))).

Тəжірибелі программалаушылар бұл берілген мысалда біз жадының кемуін 
бол дырмайтынымызды көре алады. Rectangle жəне Vector_tef кластарының 
көмегімен біз түстерге тəжірибе жасай аламыз. Мысалы, 256 түстен тұратын 
қарапайым диаграмма сала аламыз:

Vector_ref<Rectangle> vr;

for (int i=0; i<16; ++i)
    for (int j=0; i<16; ++j) {
        vr.push_back(new Rectangle(Point(i*20,j*20),20,20));
        vr[vr.size()-1].set_fi ll_color(i*16+j);
        win20.attach(vr[vr.size()-1]);
}

Біз Window класының объектісінде 16×16 матрицасы түрінде ұйымдастырылған, 
Rectangle класының 256 объектісінен тұратын Vector_ref  класының объек-
тісін құрдық. Біз Rectangle класының объектілеріне 0, 1, 2, 3, 4, т.б. түстерді 
тағайындадық. Осы типтегі объектілерден олардың əрқайсысын құрғаннан кейін, 
олар экранға шығарылады:
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13.11 Text класы

Бізге экранға мəтін шығару қажет. Мысалға біз, 13.8-бөлімдегі Closed_polyline 
класының «бір түрлі» объектісін былайша белгілесек болады.

Text t(Point(200,200),"Тұйық сызық əлі көпбұрыш емес");
t.set color(Color::blue);
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Text класының объектісі Point класының объектісімен берілген нүктеден баста-
латын мəтін жолын анықтайды. Бұл Point класының объектісі мəтіннің сол жақ 
төменгі бұрышында орналасқан. Біз бір ғана жолмен шектелеміз, өйткені програм-
мамыздың көптеген компьютерлерде жұмыс жасағанын қалаймыз. Терезеге келесі 
жолға көшу символын қоюға тырыспай-ақ қойыңыз. Text класының объек тіле-
ріндегі (12.7.7- жəне 12.7.8-бөлімдеріндегі мысалдарды қ.) экранға шығару керек 
болатын string класының объектілерін құру үшін тіркестік ағымдар өте пайдалы 
(11.4-бөлімді қ.) болып табылады:

struct Text:Shape {
// нүкте бірінші əріптің сол жақ төменгі бұрышында 
Text(Point x, const string& s)
    :lab(s),fnt(fl _font()),fnt_sz(fl _size())
    { add(x); }

void draw_lines() const;
void set_label(const string& s) { lab = s; }
string label() const { return lab;}

void set_font(Font f) { fnt = f; }
Font font() const { return Font(fnt);}

void set_font_size(int s) { fnt_sz = s; }
int font_size() const { return fnt_sz;}

private:
string lab;        // label
Font fnt;
int fnt_sz;

};  

Text класының өзінің жеке draw_lines() функция-мүшесі бар, өйткені тіркестің 
қалай сақталатынын тек қана сол біледі:

void Text::draw_lines() const 
{
    fl _draw(lab.c_str(),point(0).x,point(0).y);
}

Символдар түсі дəл сызықтардан тұратын фигуралардағыдай анықталады (мыса-
лы, Opеn_polyline жəне Circle), сондықтан жаңа түсті set_color() функци-
ясы арқылы таңдай аламыз, ал ағымдағы түсті color() функциясымен анықтай 
ала мыз. Символдар мөлшері мен қаріп түрі де дəл осылай таңдалады. Класта ал-
дын ала анықталған бірсыпыра қаріп түрлері бар: 

class Font {  // символ қарпі
public:
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enum Font_type {
helvetica=FL_HELVETICA,
helvetica_bold=FL_HELVETICA_BOLD,
helvetica_italic=FL_HELVETICA_ITALIC,
helvetica_bold_italic=FL_HELVETICA_BOLD_ITALIC,
courier=FL_COURIER, 
courier_bold=FL_COURIER_BOLD,
courier_italic =FL_COURIER_ITALIC,
courier_bold_italic =FL_COURIER_BOLD_ITALIC,
times=FL_TIMES, 
times_bold=FL_TIMES_BOLD, 
times_italic=FL_TIMES_ITALIC,
times_bold_italic=FL_TIMES_BOLD_ITALIC, 
symbol=FL_SYMBOL,
screen=FL_SCREEN,
screen_bold=FL_SCREEN_BOLD,
zapf_dingbats=FL_ZAPF_DINGBATS

   };

Font(Font_type ff):f(ff) { }
Font(int ff):f(ff) { }

int as_int() const { return f; }
private:
    int f;
};

Font класын анықтау стилі Color (13.4-бөлімді қ.) жəне Line_Style класта-
рының анықтау стилдерімен бірдей (13.5-бөлімді қ.) болып табылады.

13.12 Circle класы

Əлемдегі барлық фигуралар тіктөртбұрыш емес екендігін көрсету үшін біз Circle 
жəне Ellipse кластарын құрдық. Circle класының объектісі оның центрі жəне 
радиусымен анықталады:

struct Circle:Shape {
Circle(Point p,int rr);   // центрі мен радиусы

void draw_lines() const;

Point center() const;
int radius() const { return r; }
void set_radius(int rr) { r=rr; }



501

{
set_point(0,Point(center().x-rr,center(),y-rr));
r = rr;
}

private:
  int r;
};
  

Circle класын келесідей түрде қолдануға болады:

Circle c1(Point(100,200),50);
Circle c2(Point(150,200),100);
Circle c3(Point(200,200),150);

Бұл нұсқаулар центрі көлденең сызықта жататын радиустары əртүрлі болып 
келетін шеңберлер сызады.

Circle класын жүзеге асырудың негізгі ерекшелігі онда центр емес, шеңберді 
сырттай сызылған шаршының сол жақ жоғарғы бұрышының нүктесі сақталады. 
Шеңбердің центрін де сақтауға да болатын еді, бірақ біз FLTK кітапханасындағы 
шеңберді салу процесін тиімді ететін нұсқаны таңдап алдық. Бұл түсініктердің 
оларды жүзеге асыруға арналған класс арқылы басқа бір бейнелену түрін құруға 
болатындығының тағы бір мысалы болып табылады:

Circle::Circle(Point p,int rr)   // центр мен радиус
      :r(rr)
{
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    add(Point(p.x-r,p.y-r));  // сол жақ жоғарғы бұрышты сақтау
}

Point Circle::center() const
{
    return Point(point(0).x+r,point(0).y+r);
}

void Circle::draw_lines() const
{
    if(color().visibility())
    fl _arc(point(0).x,point(0).y,r+r,r+r,0,360);
} 

Шеңбер салатын fl _arc() функциясының қолданылуына назар аударыңыз. 
Алғашқы екі аргумент шеңберді сырттай сызылған ең кіші тіктөртбұрыштың 
сол жақ жоғарғы бұрышын береді, ал қалған екеуі – тіктөртбұрыштың ені мен 
биіктігін, ал соңғы екі аргумент бастапқы жəне соңғы бұрыштарды береді. 
Шеңбер салу үшін оның центрін 360 градус бойынша айналып шығу керек, бірақ 
fl _arc() функ циясының көмегімен шеңбердің тек жартысын ғана салса болады 
(жəне эллипстің де жартысын); 1-жаттығуды қараңыз.

13.13 Ellipse класы

Эллипс шеңберге ұқсас, бірақ ол радиуспен емес үлкен жəне кіші өстермен анық-
талады. Басқаша айтқанда, бізге эллипсті анықтау үшін оның центрінің коор-
динатасын, сонымен қатар центрден эллипстің х өсіне дейінгі нүктесіне жəне 
цен трден оның у өсіне дейінгі нүктесіне дейінгі арақашықтықтарды беру керек:

struct Ellipse:Shape {
// центр, центрден минималды жəне максималды қашықтық:
Ellipse(Point p,int w,int h);

void draw_lines() const;

Point center() const;
Point focus1() const;
Point focus2() const;

void set_major(int ww) {w=ww; }
{

set_point(0,Point(center().x-ww,center(),y-h));
w = ww;

}
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int major() const { return w; }

void set_minor(int hh) 
{

set_point(0,Point(center().x-w,center(),y-hh));
h = hh;

}
int minor() const { return h; }

private:
int w;
int h;

};

Ellipse класын келесідей түрде пайдалануға болады: 

 Ellipse e1(Point 200,200),50,50);
 Ellipse e2(Point 200,200),100,50);
 Ellipse e3(Point 200,200),100,150);

Бұл программа фрагменті центрі бір нүктеде орналасқан, өстері əртүрлі үш эл-
липс салады.

Ellipse класының объектісі үшін major()==minor() шарты орындалатын бол-
са, ол шеңбер сияқты болып көрінеді. 

Эллипсті, сонымен қатар, екі фокус жəне нүктеден фокусқа дейінгі арақа-
шықтықтар қосындысымен де беруге болады. Ellipse класының объектісі 
белгілі болса, фокусты есептеп шығаруға болады. Мысал қарастырайық:
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Point focus1() const 
{
    if (h<=w)   // фокусты х осіне беру
        return Point(center().x + int(sqrt(double(w*w-h*h)), 
            center().y);
    else       // фокусты у осіне беру
        return Point(center().x, center().y + 
            int(sqrt(double(h*h-w*w))));
}

Неліктен Circle класы Ellipse класының мұрагері емес? Геометриялық тұрғыдан 
алып қарағанда, əрбір шеңбер эллипс болып табылады, бірақ əрбір эллипс шеңбер 
емес. Негізінде, шеңбер – бұл екі фокусы да бірдей болып келетін эллипс. Біз 
Circle класын Ellipse класының бір түрі ретінде анықтадық делік. Мұн дайда 
бізге оны бейнелеу үшін қосымша шамалар беру керек болады (шеңбер центр жəне 
радиуспен анықталады; эллипсті анықтау үшін центр жəне екі өстердің ұзындығы 
қажет). Біз қажетсіз жерде компьютер жадын артық пайдаланбаймыз, бірақ  Circle 
класының Ellipse класына мұрагер болмауының негізгі себебі біз set_major() 
жəне set_minor() функцияларын бұғаттамайынша, оны анықтай алмаймыз. 
Сонымен қатар, егер біз set_major() функциясын major()!=mi nor() шартын 
орындау үшін қолдансақ, фигура онда шеңбер бол мас еді. Бізге кейде бір типке 
жататын (major()!=minor() жағдайы), ал кейде басқа (major()==minor() 
жағдайы) типке жататын объект қажет емес. Бізге кейде шеңбер сияқты болып 
көрінетін (Ellipse класы) объект керек. Басқа жағынан, Circle класы тең емес 
екі өстерімен ешқашан да эллипске айналмайды.

Класты құру кезінде абай болуымыз керек: қатты білгішсінбеу жəне интуи-
цияға да қатты сенбеу керек. Жəне керісінше, біздің класс жай ғана мəліметтер 
жиынтығы жəне функция-мүше ғана емес, қандай да бір мағыналы түсінік екен-
дігіне сенуіміз керек. Код фрагменттерін олардың идеялары мен түсініктеріне зер 
салмай, меха никалық түрде біріктіре салу – хакерлік іс-əрекет болып табылады. 
Ол автордың қатысуынсыз түсінуге жəне пайдалануға болмайтын программаларға 
алып келеді. Егер сіз альтруист болмасаңыз, бірнеше айдан соң, ештеңе түсінбейтін 
қолданушы рөлінде өзіңіз болып қалуыңыз мүмкін екендігін естен шығармаңыз. 
Оның үстіне, мұндай программаларды жөндеп түзету қиын.

13.14 Marked_polyline класы

Графиктердің нүктелерін белгілеу жиі-жиі керек болып жатады. Графикті сынық 
сызықтар түрінде салуға болады, сондықтан бізге нүктелерінің белгілеулері бар 
сынық сызықтар керек. Ол үшін Marked_polyline класы қолданылады. Мысал 
қарастырайық:
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Marked_polyline mpl("1234");
mpl.add(Point(100,100));
mpl.add(Point(150,200));
mpl.add(Point(250,250));
mpl.add(Point(300,200));

Программаның осы фрагментін орындағаннан кейін біз келесідей нəтижені аламыз:

Marked_polyline класының анықтамасы келесідей болады:

struct Marked_polyline:Open_polyline {
    Marked_polyline(const string& m):mark(m) {
        if (m=="") mark="*";}
  void draw_lines() const;  
private:
  string mark;
}

Бұл класс Open_polyline класының мұрагері болғандықтан, біз Point класы-
ның объектілерін еркін өңдей аламыз жəне ол үшін бізге тек қана белгілеулерді 
қою жеткілікті. Негізінде, draw_lines() функциясы келесідей түрде болады:

void Marked_polyline::draw_lines() const
{
    Open_polyline::draw_lines();
  for (int i=0; i<number_of_points(); ++i)
        draw_mark(point(i), mark[i%mark.size()]);
}
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Open_polyline::draw_lines() класы сызықтар салады, сондықтан тек қана 
белгілеулерді қосу ғана қалады. Бұл белгілеулер белгілі бір ретпен қолданылатын 
символдар тіркесін көрсетеді: mark[i%mark.size()] командасы Marked_po-
ly line класының объектісінде сақталатын символдарды циклді түрде біртіндеп 
таңдай отырып, келесі қолданылуы керек болатын символы таңдайды. % опера-
торы модуль бойынша бөлу (қалдықты алу) дегенді білдіреді. Берілген нүктеде 
əріпті шығару үшін draw_lines() функциясы шағын көлемдегі draw_mark() 
кө мек ші функциясын пайдаланады:

void draw_mark(Point xy, char c)
{

static const int dx=4;
static const int dy=4;

string m(1,c);
fl _draw(m.c_str(),xy.x-dx,xy.y+dy);

}

dx жəне dy константалары əріпті берілген нүктеге қатысты центрлеу үшін қолда-
нылады. Кластың m объектісі жалғыз с символын сақтайды.

13.15 Marks класы

Кейде белгілеулерді сызықтан бөлек шығару керек болады. Ол үшін Marks 
класы қолданылады. Мысалы, біздің алдыңғы мысалымыздағы төрт нүктені 
сызықтармен байланыстырмай, белгілеп шығуымызға болады: 

Marks pp("x");
pp.add(Point(100,100));
pp.add(Point(150,200));
pp.add(Point(250,250));
pp.add(Point(300,200));

Marks класын сынық сызық арқылы көрсету ыңғайсыз, дискретті (үзік-үзік) 
мəліметтерді көрсету үшін қолдануға болатыны белгілі. Мысал ретінде, адамдар 
тобын сипаттайтын, екі-екіден жұпталған (бойы, салмағы) мəліметтерді көрсетсек 
болады.

Marks класы – бұл көрінбейтін сызықтары бар Marked_polyline класының 
бір түрі:

struct Marks:Marked_polyline {
    Marks(const string& m):Marked_polyline(m)
    {
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        set_color(Color(Color::invisible));
    }
};

:Marked_polyline(m) тіркесі Marks объектісінің  Marked_polyline бөлі гін 
инициалдау үшін қолданылады. Мұндай тіркес мүшені инициалдау үшін қолда-
нылатын синтаксистің бір нұсқасы (9.4.4-бөлім).  

13.16 Mark класы

Point класының объектісі Window класының объектісінде координаталар береді. 
Кейде біз оларды көрсетеміз, кейде көрсетпейміз. Егер жеке нүктені белгілеу қа-
жет тігі туындаса, біз оны көру үшін 13.2-бөлімдегідей қиылысқан екі сызықша 
– «көбейту» (х) белгісімен көрсетсек болады немесе Marks класын қолдана ала-
мыз. Бұлай түсін діру көп сөзділеу болып келгендіктен, нүкте жəне символмен 
инициал данған Marks класының қарапайым объектісін қарастырайық. Мысалы, 
біз 13.2-бөлімде көрсетілген шеңберлердің центрлерін келесідей түрде белгілей 
алар едік:

Mark m1(Point(100,200),'x');
Mark m2(Point(150,200),'y');
Mark m3(Point(200,200),'z');
c1.set_color(Color::blue);
c2.set_color(Color::red);
c3.set_color(Color::green);
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Нəтижесінде төменде көрсетілген суретті аламыз.

Mark класы – бұл Marks класының бір түрі, мұнда объектіні құрған кезде бірден 
бастапқы нүкте (көбінесе жалғыз) беріледі:

struct Mark:Marks {
    Mark(Point xy, char c):Marks(string(1,c))
    {
        add(xy);
  }
};

string(1,c) функциясы – бұл жалғыз с символы бар тіркесті инициалдайтын 
string класының конструкторы. 

Mark класы тек қана жалғыз символмен белгіленген, жалғыз нүктелі Marks 
класының объектісін жеңіл құру мүмкіндігін береді. Мұндай класты анықтау үшін 
күш жұмасудың қажеті бар ма еді? Немесе ол «күрделілік пен түсінбеушіліктерге 
жалған ұмтылудың» салдары ма еді? Бұл сұрақтың бір мəнді жəне логикалық жау-
абы жоқ. Біз бұл туралы көп ойлана келіп, соңында  қолданушылар үшін бұл класс 
пайдалы болар деп шештік, ал оны анықтаудың еш қиындығы жоқ.

Неге белгі ретінде символ қолданылады? Кез келген кішкене бір фигураны 
сала салсақ та болар еді. Бірақ символдар көрнекі, əрі қарапайым болып келеді. 
Олар бір нүктелер жиынын екінші бір жиыннан айыру мүмкіндігін береді. Соны-
мен қатар, х, о, + жəне * сияқты символдардың орталық симметриялы қасиеті 
бар.
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13.17 Image класы

Қалыптағы дербес компьютердегі файлдар мыңдаған суреттерден тұрады. Оған 
қоса, веб желісінде қолдануға болатын миллиондаған суреттер бар. Əрине, біз осы 
файлдардың мазмұнын экранға қарапайым программалар көмегімен шығарғымыз 
келеді. Мысалы, төменде Мексика шығанағынан келген «Рита» дауылдық циклоны-
ның жолын көрсететін сурет (rita_path.gif) бейнеленген. 

Біз осы суреттің бір бөлігін алып, оған ғарыштан түсірілген циклон суретін қоса 
аламыз (rita.jpg):

Image rita(Point(0,0), "rita.jpg");
Image path(Point(0,0), "rita_path.gif");
path.set_mask(Point(50,250),600,400); // қажетті аймақты 
                                      // таңдаймыз

win.attach(path);
win.attach(rita);

34–1084
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set_mask() операциясы экранға шығару керек болатын суреттің белгілі бір 
бөлігін таңдайды. Мұндағы жағдайда біз rita_path.gif файлынан алынған 
(path ретінде жүктелген) 600×400 пиксел көлеміндегі суретті таңдап алып, оны 
сол жақ жоғарғы бұрышы (50, 600) координатасы бар аймақта көрсеттік. Суреттің 
белгілі бір бөлігін таңдап алу кең таралған тəсіл, сондықтан біз ол үшін жеке опе-
рация қарастырдық. 

Фигуралар экранға шығару реттілігі бойынша бірінің үстіне бірі қағаз 
парақтары сияқты түрде орналасады. Осындай себеппен path объектісі ең төменгі 
«деңгейде» орналасқан, өйткені ол тереземен rita объектісіне дейін байланысқан 
болатын. 

Суреттердің көптеген форматтары (кодталуы бойынша) бар. Бұл жерде біз 
олардың тек екі түрін ғана пайдаланамыз: JPEG жəне GIF: 

struct Suffi x {
    enum Encoding { none,jpg,gif }
};

Біздің графикалық интерфейс кітапханасындағы суреттер компьютер жадында 
Image класының объектісі ретінде сақталады: 

struct Image:Shape {
Image(Point xy, string fi le_name, 
    Suffi x::Encoding e = Suffi x::none);
~Image() { delete p; }
void draw_lines() const;
void set_mask(Point xy, int ww, int hh)
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    { w=ww; h=hh; cx=xy.x; cy=xy.y; }
private:

int w,h; // (cx,cy) позицияларына қатысты сурет ішінде 
         // "бет перделік терезе" анықтаймыз
int cx,cy;
Fl_Image* p;
Text fn;

};

Image класының конструкторы аты көрсетілген файлды ашып, содан кейін 
қосымша аргументте немесе файлдың жұрнағында (суффиксінде) көрсетілген 
кодты қолданып, сурет бейнелеуге тырысады. Егер суретті экранға шығару 
мүмкін болмаса (мысалы, файл табылмағандықтан), онда Image класы экранға 
Bad_ima ge объектісін шығарады. Bad_image класының анықтамасы келесідей 
түрде болады:

struct Bad_image:Fl_Image {
Bad_image(int h,int w):Fl_Image(h,w,0) { }
void draw(int x,int y,int,int,int,int) { draw_empty(x,y);} 

};

Графикалық кітапханада суреттермен жұмыс жасау қиын, бірақ Image класының 
негізгі қиындығы оның конструкторы өңдейтін файлда болып табылады.

// күрделірек конструктор, өйткені графикалық
// файлдармен байланысты қателерді табу қиын
Image:Image(Point xy, string s, Suffi x::Encoding e)   
    :w(0),h(0), fn(xy,"")
{
    add(xy);

    if (!can_open(s)) { // s файлын ашуға бола ма?
        fn.set_label("\"+s+'"' файлын ашуға болмады”);
        p = new Bad_image(30,20); // графика қатесі
        return;
    }

    if (e == Suffi x::none) e = get_encoding(s);

    switch(e) {         // кодтауды тексеру
    case Suffi x::jpg:
      p = new Fl_JPEG_Image(s.c_str());
      break;
    case Suffi x::gif:
      p = new Fl_GIF_Image(s.c_str());
      break;
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    default:       // кодтау қате
      fn.set_label("\"+s+'"' файлының типі қате");
      p = new Bad_image(30,20); // графика қатесі
    }
};

Файлдың жұрнағы, яғни суффиксі суретті (Fl_JPEG немесе Fl_GIF_Ima ge) 
сақтау үшін құрылып жатқан объектінің түрін анықтау үшін қолданылады. Бұл 
объект new операторы көмегімен құрылады жəне нұсқауышпен байланысады. 
Оның жүзеге асырылу тəсілдері (17-тарауда new операторы жəне нұсқауыштар 
қарас тырылады) FLTK кітапханасымен байланысты жəне біз үшін аса маңызды 
емес. 

Енді can_open() функциясын жүзеге асыру уақыты келді, ол файлды оқу 
үшін ашуға болатындығын тексереді.

bool can_open(const string& s)
    // s файлының бар екендігін жəне оны оқу үшін ашуға 
    // болатындығын тексеру
{
  ifstream ff(s.c_str());
  return ff;
}

Файлды ашып, содан кейін қайта жабу өте қарапайым тəсіл, бірақ бұл əрекет файл-
ды ашу мүмкіндігінің жоқтығына байланысты қателерді, мəліметтерді қолайсыз 
форматталудан сақтайтын қателерден бөліп алуға мүмкіндік беретін  тиімді тек-
серу əдісі болар еді.

Егер қаласаңыз, get_encoding() функциясының анықтамасын қарап 
шығуыңызға болады; ол тек қана жұрнақты (суффиксті) талдап шығады да, 
оның кестедегі алдын ала берілген жұрнақтармен сəйкестігін іздейді. Бұл кесте 
стандар т ты mар типінің көмегімен жүзеге асырылған (бұл жайлы толығырақ – 
21.6-бөлімде). 

Тапсырма

1. Көлемі 800×1000 пиксель болатын Simple_window класының объектісін 
құрыңыз.

2. Мөлшері 8×8 торды көлемі 800-де 800 пиксель болатын терезенің 
сол жағы на орналастырыңыз (тордың əр шаршысы 100×100 пиксель 
мөлшерінде болатындай түрде).

3. Сол жақ жоғарғы бұрыштан бастап, диагональ бойынша орналасқан сегіз 
қызыл шаршы салыңыз (Rectangle класын пайдаланыңыз).
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4. Мөлшері 200×200 пиксель болатын бір суретті таңдап алып (JPEG немесе 
GIF форматында), оның үш көшірмесін тордың үстінен орналастырыңыз 
(əрбір сурет төрт шаршыны жауып тұратын болсын). Егер сіз мөлшері 
дəл 200 пискельге тең сурет таба алмасаңыз, онда set_mask() функция-
сын пайдалана отырып, үлкенірек суреттің шағын бөлігін қиып алыңыз. 
Қызыл шаршыларды жаппаңыз. 

5. Мөлшері 100×100 пиксельге тең суретті қосыңыз. Оны бір шаршыдан 
екінші шаршыға Next батырмасын шерту арқылы жылжытыңыз. Ол үшін 
waіt_for_button() функциясын шақыруды цикл ішіне орналасты ры-
ңыз, сіздің суретіңіз үшін жаңа шаршы таңдайтын команда ларды да цик-
лге кірістіріңіз.

Бақылау сұрақтары
1. Біз неге қандай да бір коммерциялық немесе тегін берілетін графикалық 

кітапхананы пайдаланбаймыз?
2. Қарапайым графикалық ақпаратты шығару үшін бізге графикалық интер-

фейс кітапханасынан қанша класс қажет болады?
3. Графикалық интерфейстік қолдану үшін қандай тақырыптық файлдар 

қажет?
4. Тұйық фигураларды қандай кластар анықтайды?
5. Біз неге Line класын кез келген фигураны салу үшін қолданбаймыз?
6. Point класы конструкторының аргументтері нені білдіреді?
7. Line_style класының компоненттерін тізіп шығыңыз.
8. Color класының компоненттерін тізіп шығыңыз.
9. RGB жүйесі дегеніміз не?
10. Line класының екі объектісі мен екі сызықтан тұратын Lines объек  тісі-

нің айырмашылығы неде?
11. Shape класының кез келген объектісі үшін қандай қасиеттер беруге бо-

лады?
12. Closed_polyline класы объектісінің қанша жағы Point класының бес 

объектісімен анықталады?
13. Егер біз Shape класының объектісін анықтап, бірақ оны Window класының 

объектісімен байланыстырмасақ, экранда нені көрсеміз?
14. Rectangle класы объектісінің Point класының төрт объектісі 

(бұрыштары бар) бар  Polуgon класының объектісінен қандай айырма-
шы лы ғы бар?

15. Polуgon класы объектісінің Closed_polyline класы объектісінен 
қандай айырмашылығы бар?

16.  Қайсысы жоғарыда орналасады: түспен толтырылған аймақ па əлде 
фигураның жақтаулары ма?

17.  Неге біз Triangle класын анықтамадық (біз Rectangle класын анық-
таған едік қой)?
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18. Shape класының объектісін терезедегі басқа орынға қалай орналастыра-
мыз?

19. Shape класының объектісін мəтін тіркесімен қалай белгілейді?
20. Text класында мəтіндік тіркестің қандай қасиеттерін беруге болады?
21. Қаріп дегеніміз не жəне ол не үшін қажет?
22. Vector_ref класы не үшін қажет жəне оны қалай пайдалануға болады?
23. Circle жəне Ellipse кластарының айырмашылығы неде?
24. Егер біз Image класының объектісін берілген файл атымен бейнелегіміз 

келсе, ал берілген файл атының суреті бар файлға қатысы жоқ болса не 
бо лады?

25. Экранға сурет бөлігін қалайша шығаруға болады?

Терминдер

GIF көрінетін сызық стилі

JPEG қаріп сынық сызық
Vector_ref қаріп мөлшері толтыру
атауы жоқ объект нүкте тұйық фигура
ашық фигура сурет түс
көпбұрыш суретті кодтау эллипс
көрінбейтін сызық 

Жаттығулар
Класты анықтау керек болатын əрбір жаттығу үшін экранға сол кластың бірнеше 
объектісін шығарып, олардың қалай жұмыс жасайтынын көрсетіңіз.

1. Эллипстің бір бөлігін салатын Arc класын анықтаңыз. Көмек: fl _arc().
2. Бұрыштары жұмырланып келген терезе салыңыз. Төрт сызықтан жəне 

төрт доғадан тұратын Box класын анықтаңыз.
3. Бағыттауыш сызық (тілсызық) салатын Arrow класын анықтаңыз.
4. n(), s(), e(), w(), center(), ne(), se(), sw() жəне nw() 

функ цияла рын анықтаңыз. Олардың əрқайсысы Rectangle типіндегі 
аргументті алып, Point типіндегі объект қайтаруы керек. Бұл функци-
ялар тіктөрт бұрыш ішінде жəне шекараларында орналасқан байланыс 
нүктелерін анықтауы керек. Мысалы, nw(r) – бұл аты r болып келген 

Rectangle класы объектісінің сол жақ жоғарғы бұрышы.
5. 4 жаттығудағы функцияларды Circle жəне Ellipse кластары үшін  

анықтаңыз. Байланыс нүктелерін шекараларға жəне осы фигуралардың 
ішіне орналастырыңыз, бірақ оларды сырттай сызылған тіктөртбұрыш 
сыр тында болмауы тиіс. 
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6. 12.6-бөлімде бейнеленген мысалға ұқсас кластар диаграммасын сала-
тын про грамма жазыңыз. Объектісі мəтіндік белгілеуі бар тіктөртбұрыш 
бола тын Box класын анықтаудан бастасаңыз оңайырақ болады.

7. RGB түрлі түсті диаграммасын салыңыз (мысал ретінде www.inten cen tral.
com/rgb-colorchart.html қ.).

8. Hexagon класын анықтаңыз (алты бұрыш – бұл алты жағы бар дұрыс 
көпбұрыш). Конструктор аргументтері ретінде центрді жəне центрден 
бұрыштық нүктеге дейінгі қашықтықты қолданыңыз.

9. Терезенің бір бөлігін Hexagon объектісі ретінде өрнектермен толтырыңыз 
(сегізден кем емес алтыбұрыштарды қолданыңыз).

10. Regular_polygon класын анықтаңыз. Конструктор аргументтері ретінде 
центрді, жақтар санын (екіден кем емес) жəне центрден бұрышқа дейінгі 
қашықтықты қолданыңыз.

11. Мөлшері 300×200 пиксель болатын эллипс салыңыз. Эллипстің центрі 
а рқылы өтетін ұзындығы 400 пиксель болатын х өсін жəне өлшемі 300 
пик сель болатын у  өсін салыңыз. Фокустарын белгілеңіз. Өстердің 
біреуіне де жатпайтын эллипстегі бір нүктені белгілеп алып, осы нүктені 
екі сызық арқылы фокуспен байланыстырыңыз. 

12. Шеңбер салыңыз. Белгі салып, оны шеңбер бойынша жылжытыңыз (сіз 
Next батырмасын шерткен сайын белгі жылжуы тиіс).

13. 13.10-бөлімдегі түрлі түстер матрицасын салыңыз, бірақ əр шаршыны 
қор шайтын сызық сызбаңыз.

14. Тікбұрышты үшбұрыш үшін класс анықтаңыз. Түрлі түсті сегіз 
тікбұрышты үшбұрыштан тұратын сегізбұрыш құрыңыз.

15. Терезені шағын тікбұрышты үшбұрышты өрнектермен толтырыңыз.
16. Терезені кішкентай алтыбұрышты өрнектермен толтырыңыз.
17. Терезені түрлі түсті шағын алтыбұрышты өрнектермен толтырыңыз.
18. Көпбұрыш салуды білдіретін Poly класын анықтаңыз да, оның конструк-

торы шынымен де нүктелердің көпбұрыш құрайтындығын тексеретін 
бол сын. Көмек: сіз конструкторға нүктелер координаталарын беруіңіз 
керек.

19. Star класын анықтаңыз. Оның параметрлерінің бірі ретінде нүктелер 
саны болуы тиіс. Бірнеше жұлдызшалар салыңыз, олардағы нүктелер 
саны, тол тыру түстері əртүрлі болып,  сызықтары да түрлі түстерге боя-
латын болсын.

Соңғы сөз

12-тарауда біз кластарды қолданушылардың рөлін ойнадық. Бұл тарауда біз бір 
деңгейге жоғары көтерілдік: мұнда біз кластарды құрушы жəне программалау құ-
рал дарын қолданушы болдық.
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ГРАФИКАЛЫҚ КЛАСТАРДЫ 
ЖОБАЛАУ

«Пайда, мықтылық, əдемілік»

- Витрувий (Vitruvius)

Графикаға арналған тараулардың екі мақсаты бар: біз ақпаратты бейнелеу 

үшін қолданылатын пайдалы құралдарды сипаттағымыз келеді жəне 

сонымен бірге жобалаудың жалпы əдістері мен прог раммаларды жүзеге 

асыруды бейнелеу үшін графикалық кластар топтамасын қолданғымыз 

келеді. Бұл тарау, интерфейсті жобалаудың кейбір əдістеріне жəне мұралау 

түсінігіне арналған. Сонымен қатар, біз тілдің объектіге бағытталған 

программалауды тікелей сүйемел дейтін қасиеттеріне шағын «саяхат» 

жасауға тиіспіз, олар: кластарды шығару механизмі, виртуалды функциялар 

жəне мəліметтерге қол жеткізуді басқару. Біз кластарды жобалауды оларды 

пайдалану мен жүзеге асырудан бөлек қарастыруға болмайды деп санаймыз, 

сондық тан біздің жобалауға қатысты сұрақтарды талқылауларымыз нақты 

сипатта қарастырылады. Бəлкім, бұл тарауды «Графикалық кластарды 

жобалау жəне жүзеге асыру» деп атау дұрыс болар еді.
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14.1 Жобалау принциптері

14.1.1 Типтер

14.1.2 Операциялар

14.1.3 Атаулар

14.1.4 Өзгергіштік

14.2 Shape класы

14.2.1 Абстрактілі класс

14.2.2 Қол жетімділікті басқару

14.2.3 Фигураларды салу

14.2.4 Көшіру жəне өзгергіштік

14.3 Базалық жəне туынды кластар

14.3.1 Объект сұлбасы

14.3.2 Кластарды шығару жəне 

виртуалды функцияларды 

анықтау

14.3.3 Ауыстыру

14.3.4 Қол жетімділік

14.3.5 Таза фиртуалды 

функциялар

14.4 Объектіге бағытталған 

программалаудың 

артықшылықтары

14.1 Жобалау принциптері

Графикалық интерфейстегі біздің кластарымызды жобалау принциптері қандай? 
Алдымен, қойылған сұрақтың мəнісін анықтап алу керек. «Жобалау принциптері» 
дегеніміз не жəне біз неге əдемі суреттер салып көрсетудің орнына олар жайлы 
айтуымыз керек?

14.1.1 Типтер
Графика – бұл пəндік аймақтың мысалы, сондықтан программалаушы негізгі 
түсініктер мен мүмкіндіктер жиынын графикадан іздеуі керек. Егер пəндік 
аймақтың түсініктері программада анық айтылмай, қайшылықтармен берілсе не-
месе жаман көрсетілсе, онда графиктерді шығару құралдарын жасау күрделілігі 
артып, қиындай түседі. Біз графикалық кластардың қолданушылар жұмысын 
жеңілдетуіне аса көңіл бөлеміз. 

Жобалаудың мақсаты – пəндік аймақтың түсініктерін программа мəтінінде 
көрсету болып табылады. Егер сіз пəндік аймақты терең білетін болсаңыз, онда 
сіз кодты да жеңіл түсінесіз жəне керісінше. Мысал қарастырайық.

• Window – операциялық жүйе арқылы ашылатын терезе.

• Line – сізге экранда көрінетін сызық.

• Point – координаталар жүйесіндегі нүкте.

• Color – экрандағы объект түсі.

• Shape – графиканың біздің моделіміздегі немесе қолданушының 
графикалық интерфейсіндегі барлық фигураларының жалпы қасиеттері.

Соңғы Shape түсінігінің басқалардан айырмашылығы, ол жалпылама ұғым, 
яғни таза абстрактілі түсінік болып табылады. Абстрактілі фигураны бейнелеу 
мүмкін емес; біз əрқашанда экранда нақты фигураны, мысалы, сызықты немесе 
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алтыбұрышты көреміз. Бұл біздің типтердің анықтамасында көрсетіледі: Shape 
класының объектісін құру мүмкіндігін компилятор орындамайды.

Графикалық интерфейстегі біздің кластар жиыны кітапхананы құрайды, 
өйткені осы кластардың барлығы да бірге  немесе бір-бірімен қосылып қатарласа 
да қолданыла береді. Олар басқа графикалық фигураларды жасауда жəне өзге кла-
стар үшін құрау кезінде де құрылыс блоктар рөлін атқарып, үлгі ретінде қолданыла 
алады. Барлық кластар бір-бірімен байланысты болғандықтан, біз əр класқа 
жеке жобалық шешім қабылдай алмаймыз. Барлық осы кластар біріге отырып, 
біздің графика жайлы түсінігімізді бейнелейді. Біздің бұл көзқарасымыз икемді, 
əрі логикалы екендігіне кепілдік беруіміз керек. Кітапхана көлемі шектеулі, ал   
қолданылатын графикалық қосымшалар аймағы шексіз болғандықтан, оның 
толықтығына сенім артпау керек. Сол себепті біз кітапхананың икемділігін жəне 
қарапайымдылығын  пайдалануымыз қажет. 

Шын мəнінде, бірде бір кітапхана пəндік аймақтың барлық аспектілерін мо-
дельдей алмайды. Бұл мүмкін де емес, сонымен қатар мағынасыз да болып са-
налады. Көзіңізге графикалық ақпаратты бейнелейтін кітапхананы елестетіп 
көріңізші. Сіз өсімдіктерді, ұлттық, мемлекеттік немесе басқа да саяси шекара-
ларды, автомобиль жəне темір жолдарын немесе өзендерді көрсеткіңіз келе ме? 
Əлеуметтік жəне экономикалық мəліметтерді көрсету қажет пе? Температураның 
мерзімдік ауытқулары мен ылғалдықты бейнелей аламыз ба? Жел соғу бағыттарын 
көрсетуге бола ма? Авиамаршрутты бейнелеу керек пе? Мек тептің, жылдам 
тамақ даярлайтын мейрамхананың немесе жақын маңдағы сұлулық салонының 
тұрған орындарын белгілеп көрсету қажет пе? «Бəрін  де көрсету керек!» Толық 
географиялық жүйе үшін бұл жақсы жауап болар еді, бірақ біздің қолымызда тек 
қана бір дисплей. Мұндай географиялық жүйелерді сүйемелдейтін кітапхана құру 
кезінде осылай жасауға болар еді, алайда бұл кітапхана арқылы қолмен карта 
салуға, суреттерді өңдеуге, ғылыми диаграммалар сызуға жəне ұшақты басқару 
элементтерін бейнелеу мүмкіндіктердің болуы екі талай нерсе.

Сонымен, əдеттегідей бізге ненің ең маңызды екендігін шешіп алуымыз ке-
рек. Мұнда біз графика түрін жəне қолданушының графикалық интерфейсін 
таңдап алуымыз қажет. Барлығын бірден істей алу жоспарымыз іске аспады. 
Жақсы кітапхана, пəндік аймақты программалық қосымшалардың белгілі бір 
аспектілеріне сүйене отырып (қалғандарына көңіл бөлмей-ақ),  тікелей жəне 
нақты түрде модельдей алады.

Біз сипаттағалы отырған кластар қарапайым графикалық қосымшаларды 
жəне қолданушы интерфейсін құру үшін жасалған. Негізінен, олар есептеу 
программа ларындағы, ғылыми немесе техникалық қосымшалардағы мəліметтер 
мен графикалық нəтижелерді бейнелеп көрсеткісі келген қолданушыларға 
арналған. Біздің кластарды қолдану арқылы сіз өз кластарыңызды да құра аласыз. 
Егер сізге бұл жеткіліксіз болса, біз FLTK кітапханасының ішкі мүмкіндіктерін 
көрсетейік, солар арқылы осындай жəне де басқа бұған ұқсас кітапханаларды өз 
мақсаттарыңыз үшін қалай қолдануға болатыны жайлы айтып береміз. Егер сіз 
осы жолды таңдаса ңыз, асықпаңыз, алдымен 17- жəне 18-тарауларда көрсетілген 
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материал дарды иге ріңіз. Бұл тарауларда көптеген графикалық кітапханаларды 
қолдануға тікелей қатыс ты нұсқауыштар жəне компьютер жадын басқару туралы 
ақпараттар келтірілген. 

Біз бірнеше операциялардан тұратын шағын кластарды пайдалануды дұрыс 
көрдік. Мысалы, біз бір жеке кластың (“polyline” деп атай салуға болатын) орнына 

Open_polyline, Closed_polyline, Polygon, Rectangle, Mar ked_po lyline, 
Marks жəне Mark тəрізді кластар құрдық. Бұл кластарда сынық сызықтардың 
сыртқы түрін көрсететін, тіпті оларды өзгертетін көптеген аргу менттер мен опе-
рациялар қарастырылған. Бұл ойды соңына дейін жеткізетін болсақ, əрбір фигу-
ра үшін жеке-жеке класс құрып, оларды əрқайсысын біртұтас Shape класының 
құрамалы бөліктері ретінде қарастыруға болар еді. Біздің ойымызша, шағын 
көлемді кластарды қолдану арқылы графикалық қосымшалар біз қарастыратын 
аймақты  нақты əрі ыңғайлы түрде толық модельдей алады. «Барлығын» да 
қамти алатын жеке класс қолданушыны түсінуге қиын жəне өнім ділігі де төмен 
мəліметтермен «көміп» тастаған болар еді.

14.1.2 Операциялар
Əрбір класта біз операциялардың ең саны аз мүмкіндіктерін қарастырдық. Біздің 
идеал – ойымыздағы қалағанымызды істеуге мүмкіндік беретін минималды 
түрдегі интерфейс құру. Егер бізге тағы да қосымша мүмкіндіктер қажет болып 
жатса, біз əрқашанда бұл кластың мүшесі болып табылмайтын функцияларды 
қоса аламыз немесе жаңа класс анықтай аламыз. 

Біз кластарымыздағы интерфейстердің ортақ стилін жасауға талпынамыз. 
Мысалы, əртүрлі кластардағы ұқсас операцияларды орындайтын барлық функ-
циялардың атаулары бірдей болады, типтері де бірдей аргументтерді қабылдайды 
жəне мүмкіндігінше, олардың аргументтерінің орналасу реттілігі де ұқсас болып 
келеді. Конструкторлар қарастырайық: егер компьютер жадына бір фигураны 
орналастыру қажет болса, оның бірінші аргументі ретінде Point типті объект 
қабылданады: 

Line ln(Point(100,200),Point(300,400);
Mark m(Point(100,200), 'x';  // жеке нүктені x əрпі түрінде 
                             // бейнелейді
Circle c(Point(200,200),250);

Нүктелермен жұмыс жасайтын барлық функциялар Point класын қолданады. 
Бұл айқын болғанымен, көптеген кітапханалар стильдерді араластырып пайдала-
нады. Мысалы, сызық салатын функцияны алайық. Мұнда біз екі стильді қолдана 
аламыз:

void draw_line(Point p1,Point p2);       // p1-ден р2-ге дейін
                                    //(біздің стиль)
void draw_line(int x1,int y1,int x2,int y2); // (x1,y1)-ден
           // (x2,y2)-ге дейін
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Екі стильді де қолдансақ болар еді, бірақ логиканы қамтамасыз етіп, типтерді 
тексеруді жылдамдату үшін жəне оның оқылуын жеңілдету мақсатында тек қана 
біріншісін қолданамыз. Point класын тізбекті түрде пайдалану берілген коорди-
наталар жұбы мен басқа да бүтін сандар арасындағы айырманы айқындау мүмкін-
дігін де береді: ені мен биіктігін шатастыруды болдырмайды. Мысал қарас-
тырайық:

draw_rectangle(Point(100,200),300,400; // біздің стиль
draw_rectangle(100,200,300,400);        // балама стиль

Бірінші шақыруда функция берілген нүкте, ені жəне биіктігі бойынша тіктөртбұрыш 
салады. Ал екінші шақыру туралы не айтсақ болады? (100, 200) жəне (300,400) 
нүктелері арқылы анықталған төртбұрыш па? Əлде ені 300 жəне биіктігі  400 бо-
латын, (100, 200) нүктесімен анықталған тіктөртбұрыш па? Мүмкін программа-
лаушы мүлдем басқа нəрсе айтқысы келген болар?  Point класын тізбекті түрде 
қолдану арқылы біз осындай түсініспеушіліктерден арыла аламыз.

Кейде, функция ені мен биіктігін талап еткенде, олар дəл осындай реттілікпен 
беріледі (мысалы, х координатасы əрқашан у координатасынан бұрын көрсетіледі). 
Осындай шарттарды тізбекті түрде қолдану программамен жұмыс істеуді 
жеңілдетеді жəне оны орындау кезінде қате жібермеуге көмектеседі. 

Логикалық түрдегі бірдей операциялар бірдей аттармен аталады. Мысалы, 
кез келген фигураға нүкте, сызық жəне басқа да элементтерді қосатын функция 
add() болып, ал кез келген сызық салатын функция draw_lines() болып атала-
ды. Мұндай біркелкілік функцияның қандай қызмет атқаратынын есте сақтауға  
(немесе белгілі бір сипаттары бойынша еске түсіруге) көмектеседі жəне жаңа кла-
старды (ұқсастықтары бойынша) құрастыруды да жеңілдетеді. Кейде бұл тіпті əр 
түрлі типтермен жұмыс жасайтын кодтарды жазуға да мүмкіндік береді, өйткені 
мұндай типтермен операциялар орындаудың ортақ шаблоны (үлгісі) бар. Мұндай 
кодтарды жалпыланған (generic) деп атайды; оларды толығырақ 19-21-тарауларда 
қарастырамыз. 

14.1.3 Атаулар
Логикалық тұрғыдан əртүрлі операциялардың атаулары да əртүрлі болып келеді. 
Мұның түсініктілігіне қарамастан, бірсыпыра сұрақтар туындайды: неге біз 
Shape класының объектісін Window класының объектісімен байланыстырамыз, 
бірақ Line класының объектісін  Shape класының объектісіне қосамыз? Екі 
жағдайда да біз «бір нəрсені екіншісіне қосамыз», ендеше неге осы операциялар-
ды бірдей атаумен атамасқа? Жоқ. Бұл ұқсастықтың артында іргелі айырмашылық 
жатыр. Мысал қарастырайық: 

Open_polyline opl;
opl.add(Point(100,100)); 
opl.add(Point(150,200)); 
opl.add(Point(250,250)); 
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Бұл жерде біз үш нүктені opl объектісіне көшіреміз. opl  фигурасына add() 
функциясын шақырғаннан кейін біздің нүктелермен не болатыны бəрібір; ол бұл 
нүктелердің жеке көшірмесін сақтайды. Негізінде, біз нүктелер көшірмесін си-
рек есте сақтаймыз, оларды көбінесе бірден фигураларға береміз. Басқа жағынан 
алғанда, келесі нұсқауды көрейік:

win.attach(opl); 

Бұл жерде біз win терезесі мен өзіміздің opl фигурасы арасында байланыс  орна-
тамыз; win объектісі opl объектісінің көшірмесін құрмайды, оның орнына оған 
сілтемені есте сақтайды. Сонымен, біз opl объектісінің дұрыстығын қамта масыз 
етуіміз керек, өйткені оны win объектісі пайдаланады. Басқаша айт қанда, win 
терезесі opl фигурасын қолданған кезде, ол оның көріну аймағында орна ласуы 
қажет. Біз opl объектісін жаңарта аламыз, сонда келесі жолы win объектісі opl 
объектісін енгізілген өзгерістер арқылы салады. attach() жəне add() функция-
лары арасындағы айырмашылықты графикалық түрде бейнелеуге болады.

add() функциясы параметрлерді мəн бойынша жіберу (көшірме) механизмін 
қолданады, ал attach() функциясы – параметрлерді сілтеме бойынша жіберу 
(ортақ объектіні пайдаланады) əрекетін пайдаланады. Біз графикалық объектілерді 
Window объектісіне көшіре алар едік. Алайда, ол attach() функциясымен емес 
add() функциясымен анықталатын программалаудың мүлдем басқа моделі бо-
лар еді. Біз мұнда графикалық объектіні жай ғана Window объектісімен байланыс-
тыруды шештік. Бұл шешімнің маңызды нəтижелері бар. Мысалы, біз программа 
жұмысын жалғастырады деп санап,  объект құра алмаймыз, оны байланыстыра 
да, өшіре де алмаймыз:

void f(Simple_window& w)
{

Rectangle r(Point(100,200),50,30);
w.attach(r);

}  // Ой, енді r объектісі жоқ
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int main() 
{

Simple_window win(Point(100,100),600,400,”Менің терезем”);    
//...
f(win);      // проблемалар туындайды
//...
win.wait_for_button(); 

}

Біз f() функциясынан шығып, wait_for_button() функциясына кіріп жатқан 
кезде, r объектісі win объектісі жұмыс істеуін тоқтатты жəне сəйкесінше экранға 
да шығарылмайтын болды. 17-тарауда біз функция ішінде объект құруды жəне 
оны шақырулар арасында қалай сақтау керек екендігін көрсетеміз, ал əзірге біз 
wait_for_button() функциясын шақырғанға дейін жоғалып кеткен объектімен 
байланыс жасамауымыз керек. Ол үшін 14.10-жəне Г.4-бөлімдерде қарасты-
рылатын Vector_ref класын пайдалануға болады. 

Егер біз f() функциясын Window класының объектісіне константалық 
сілтемені алатындай етіп жарияласақ (8.5.6-бөлімде айтылғандай), онда компиля-
тор қатенің алдын алар еді: біз attach(r) функиясын const Window типті аргу-
ментпен шақыруды  орындай алмаймыз, өйткені  attach() функциясы Window 
класының объектісін r объектісімен екеуінің арасындағы байланысты тіркеу үшін 
өзгерту керек.

14.1.4 Өзгергіштік
Кластарды жобалай отырып, жауап беруге керекті негізгі сұрақтар былай 
қойылады: мəліметтерді кім модификациялай алады жəне оны қалай істейді? Біз 
объектінің қалып-күйінің өзгеруі тек қана оның кластарының мүшелерімен ғана 
жүзеге асатынына кепілдік беруіміз керек. public жəне private бөлімдері осы 
əрекетті орындау ісін атқарады, бірақ біз protected түйінді сөзіне негізделген 
одан гөрі икемді əрі ыңғайлы мехнизмді көрсетеміз. Бұл біз бір класқа, айталық, 
string типіндегі label айнымалысын қоса алмайтынымызды білдіреді; біз со-
нымен қатар, объектіні құрғаннан кейін оны өзгерту үшін ашу қажет пе, қажет 
болса, ол қалай орындалады деген сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Сонымен 
қатар, біз бұл кластан басқа кодтың label айнымалысына қол жеткізе алатын-
дығын шешуіміз қажет, егер ол мүмкін болса, қалай орындалар екен? Мысал 
қарастырайық:

struct Circle { 
    // . . .

private: 
    int r; // радиус
}
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Circle c(Point(100,200),50);
c.r = -9;    // OK? Жоқ - компиляция қатесі: Circle::r 
             // айнымалысы жабық 

13-тарауда көрсетілгендей, біз кластың көптеген мəлімет-мүшелеріне тікелей қол 
жеткізуді болдырмаймыз деп шешкен болатынбыз. Бұл бізге «ақылға сыймайтын» 
мəндерді, мысалы,  Circle класы объектілеріндегі радиустардың теріс мəндері 
болуын тексеруге мүмкіндік береді. Іске асыруды жеңілдету үшін біз толық тек-
серу жүргізбейміз, сондықтан сандармен жұмыс істегенде абай болыңыз. Біз код 
көлемін азайту үшін жəне қолданушы «ақылға сыймайтын» мəн енгізер болса,  
алдыңғы берілген мəліметтерге еш зақым келмейтінін түсіне отырып, толық əрі 
тізбекті түрде тексеруден бас тарттық.

Біз экранды тек қана шығару құрылғысы (яғни, Window класының объек тілері 
жиыны ретінде) деп түсінеміз. Біз жаңа объектілерді шығарып, ескілерін өшіре 
аламыз, бірақ суреттің негізі болып табылатын  мəліметтер құрылымынан ала ал-
майтын ақпарат алу үшін жүйеге қол созбаймыз. 

14.2 Shape класы
Shape класы экрандағы Window класының объектісінде не бейнеленетінін 
көрсететін жалпы түсінікті бейнелейді.

• Графикалық объектілерді біздің Window абстракциясымен байланыс-
тыратын түсінікті көрсетеді, ол өз кезегінде операциялық жүйе мен 
физикалық экран арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.

• Сызықты салу кезінде пайдаланылатын түспен жəне стильмен жұмыс 
істейтін класс. Ол үшін ол Line_style  жəне Color кластарының 
мүшелерін сақтайды (сызық салу жəне түстермен толтыру үшін).

• Point класы объектілерінің тізбегін сақтай алады жəне оларды қалай 
салу керектігі жайлы ақпаратты көрсетеді. 

Тəжірибелі жобалаушылар тек қана осы үш қасиеті бар кластар жеткілікті түрде 
жалпы сипатта болатынын байқай алады. Бірақ, біз жалпыдан алыс жатқан 
шешімді сипаттап отырмыз. 

Алдымен толық класты суреттейік, содан кейін оны тиянақты түрде қарасты-
рып шығамыз:

class Shape { // түспен жəне стильмен жұмыс істейді, 
              // нүктелер тізбегін сақтайды 
public:

void draw() const;   // түспен жұмыс істейді, сызықтар салады
virtual void move(int dx,int dy); // фигураларды 
                            // жылжытады +=dx жəне +=dy

void set_color(Color col);
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Color color() const;

void set_style(Line_style sty);
Line_style style() const;

void set_fi ll_color(Color col);
Color fi ll_color() const;

Point point(int i) const; // тек оқу үшін нүктелермен 
                          // қатынасу
int number_of_points() const;

virtual ~Shape() {}
protected:

Shape();
virtual void draw_lines() const; // сызықтар салады
void add(Point p);     // р объектісін нүктелерге қосады
void set_point(int i,Point p);   // points[i]=p;

private:
vector<Point> points;  // барлық фигуралар пайдаланбайды
Color lcolor;  // сызықтар мен символдар үшін түс беру
Line_style ls;
Color fcolor;  // түспен толтырады

Shape(const Shape&);   // көшіретін конструктор
Shape& operator=(const Shape&);

};

Бұл көптеген графикалық кластарды сүйемелдеу үшін жəне экрандағы фигура 
жайлы жалпы түсінікті көрсету үшін құрылған салыстырмалы түрдегі күрделі 
класс. Алайда, оның тек қана төрт мəлімет-мүшесі жəне он бес функциясы бар. Со-
нымен қатар, бұл функциялардың барлығы да қарапайым (тривиалды), сондық тан 
біздің жобалау сұрақтарына баса көңіл аударуымызға болады. Тараудың қалған 
бөлігінде біз барлық мүшелерін қадамдар арқылы біртіндеп қарастырамыз да, 
олардың кластағы рөлін түсіндіреміз.

14.2.1 Абстрактілі класс
Алдымен protected бөлімінде орналасқан Shape класының конструкто рын 
қарастырайық.

protected:
    Shape();

35–1084
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Бұл оны тек қана Shape класының туынды кластарында ғана қолдануға болаты-
нын білдіреді (:Shape белгілеуін қолдану арқылы). Басқаша айтқанда, Shape 
класын тек қана басқа кластар үшін, мысалы Line жəне Open_polyline, база 
ретінде ғана қолдануға болады. Protected: түйінді сөзінің мақсаты – біз Shape 
класы ның объектілерін тікелей құра алмайтындығымызға кепілдік беру. Мысал 
қарас тырайық.

Shape ss; // қате: Shape класы объектісін құру мүмкін емес

Shape класы тек қана базалық класс ретінде қолданыла алады. Осы берілген 
жағдайда біз Shape класының объектісін тікелей құруға мүмкіндік берсек те, 
ештеңе болмас еді, алайда оның қолданысын шектеу арқылы, оны біреу тікелей 
қолданғанда мүмкін болмайтын оны модификациялап толықтыруға мүмкіндік 
аштық. Сонымен қатар, Shape класының объектілерін тікелей құруға шектеу 
қою арқылы, біз табиғатта абстрактілі фигураның жоқ екенін көрсетіп, тек қана 
Circle жəне Closed_polyline кластарының объектілері сияқты нақты фигу-
ралар ғана бар деген идеяны модельдейміз. Осы жайлы ойланыңыз! Абстарктілі 
фигура қандай болады? Бұл сұраққа жалғыз түсінікті жауап – қарсы сұрақ: қандай 
фигура? Shape класымен түсіндірілетін фигура түсінігі абстрактілі сипатта. Бұл 
маңызды, əрі көбінесе пайдалы қасиет, сондықтан біз оның өз программамыз-
да беделін түсіргіміз келмеді. Қолданушыларға Shape класының объектілерін 
тікелей құруға мұрсат беру біздің кластардың түсініктері туралы олардың тікелей 
іске асырылуы деген ойымызға қарсы келер еді. Конструктор келесідей түрде 
анықталады:

Shape::Shape()
:lcolor(fl _color());   // келісім бойынша сызықтар мен 
                     // символдар түсі
ls(0),      // келісім бойынша стиль
fcolor(Color::invisible)  // түспен толтырылмаған

{
}

Бұл үнсіз келісім бойынша алынған конструктор, сондықтан оның барлық 
мүшелері де келісім бойынша беріледі. Мұнда қайтадан негіз ретінде тағы FLTK 
кітапханасы қолданылған. Алайда, FLTK кітапханасында қабылданған түс жəне 
стиль түсініктері тікелей айтылмайды. Олар Shape, Color  жəне  Line_style 
клас тарын жүзеге асырудың бөлігі болып табылады. vector<Points> класының 
объектісі келісім бойынша бос вектор болып есептеледі.

Егер класты тек базалық класс ретінде қолдануға болатын болса, онда класс 
абстрактілі (abstract) болып табылады. Класс абстрактілі болуы үшін, онда 
14.3.5.-бөлімде айтылатын таза виртуаллды функция (pure virtual fun c tion) 
анықталады. Объектілерді құру үшін қолданылатын класты, яғни абстрактілі емес 
класты нақты (concrete) деп атайды. Абстрактілі жəне нақты деген сөздердің 
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тұрмыста да жиі қолданылатынына назар аударыңыз. Біз дүкенге фотоаппарат 
алуға бара жатырмыз делік. Алайда, біз кез келген фотоаппаратты сатып ала салып, 
оны үйге əкеле алмаймыз. Сіз қандай сауда белгісін ұнатасыз? Фотоаппараттың 
қандай моделін сатып алғыңыз келеді? Фотоаппарат сөзі – бұл жалпылама ұғым; 
ол абстрактілі түсінікке сілтеме жасайды. “Olympus E-3” атауы бірегей сериялық 
нөмірі бар, біз сатып алуға болатын фотоаппараттың нақты түрін білдіреді (үлкен 
ақша сомасына айырбастап алу арқылы). Сонымен, фотоаппарат – бұл абстрактілі 
(базалық) класс, ал  “Olympus E-3” – нақты (туынды) класс, ал шынайы түрде 
алынған менің қолдымдағы (егер мен оны сатып алсам) фотоаппарат – ол объект 
болып табылады. 

Мынадай түрде жариялау

virtual ~Shape() {}

виртуалды деструкторды анықтайды. Əзірше біз оны қарастырмаймыз, ол жайлы 
17.5.2-бөлімде айтылады.

14.2.2 Қол жетімділікті басқару
Shape класы барлық мəлімет-мүшелерін жабық деп жариялайды.

private:
vector<Point> points;
Color lcolor;
Line_style ls;
Color fcolor;

Shape класының мəліметтер-мүшелері жабық деп жарияланғандықтан, оларға 
қол жеткізу функцияларын қарастыру қажет. Бұл мəселені шешудің бірнеше стилі 
бар. Біз оның оңай, ыңғайлы əрі түсініктісін таңдадық. Егер бізде х қасиетін 
бейнелей тін мүше бар болса, онда біз х() жəне set_x() сияқты, сəйкесінше, оқу 
жəне жа зу үшін, екі функцияны қарастырған болар едік. Мысал қарастырайық.

void Shape::set_color(Color col)
{
    lcolor = col;
}

Color Shape::color() const
{
    return lcolor;
}
   

Бұл стильдің негізгі кемшілігі біз айнымалыны, оны оқитын функция сияқты етіп 
атай алмаймыз. Əдеттегідей, біз функциялар үшін ыңғайлы атаулар таңдауды 
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жөн көрдік, өйткені олар ашық интерфейсің бір бөлігі болып табылады. Жабық 
айнымалыларға атау беру онша маңызды емес. Оқу функциясы өзінің Shape 

класының мүшелерін өзгерте алмайтынын білдіру үшін, біздің const түйінді 
сөзін қолданғанымызға назар аударыңыз (9.7.4-бөлімді қараңыз).

Shape класында оның туынды кластарына арналған Point класы объекті-
лерінің векторы points атауымен сақталады. points векторына Рoint класы-
ның объектілерін қосу үшін add() функциясы қарастырылған: 

void Shape::add(Point p)     // қорғалған
{
    points.push_back(p);
}

Əрине, алдымен points векторы бос болады. Біз Shape класынан туынды бо-
лып саналатын кластардың функция-мүшелеріне олардың мəлімет-мүшелерімен 
тікелей қатынасу мүмкіндігін бермей, Shape класын толық функционалды ин-
терфейспен қамтамасыз етпекші болдық. Кейбір адамдарға функционалды 
интерфейсті құру ақылға сиымсыз болып көрінуі мүмкін, өйткені олар кластың 
қандай да бір мүшесін ашық етуге болмайды деп ойлайды. Басқаларына біздің 
тəсіл мүлде жетімсіз (тар) болып көрінеді, өйткені біз туынды кластардың 
мүшелеріне олардың базалық кластар мүшелеріне тікелей қол жеткізуіне рұқсат 
бермейміз. 

Shape класынан туындаған кластар, мысалы Circle жəне Polygon, олар дың 
нүктелері нені білдіретінін «түсінеді». Базалық Shape  класы оны «түсінбей», ол 
тек қана нүктелерді есте сақтайды. Осыған сəйкес, туынды кластар нүктелердің 
қалай қосылатынын бақылап отыруы керек. Мысал қарастырайық: 

• Circle жəне Rectangle кластары қолданушыға нүктелерді қосуға 
рұқсат бермейді, өйткені олар оның мəнісін «көрмейді». Қосымша нүктесі 
бар тіктөртбұрыш дегеніміз не? (12.7.6-бөлімді қараңыз)

• Lines класы кез келген қосарланған жұп нүктелерді қоса алады (бірақ 
жеке нүктелерді емес; 13.3-бөлімді қараңыз)

• Open_polyline жəне Marks кластары нүктелердің кез келген санын 
қоса алады.

• Polygon класы тек қана қиылысуды тексеретін add() функциясы арқылы 
нүктелерді қоса алады (13.8-тарау).

Біз туынды кластардың нүктелерді қосуды басқара алатынына кепілдік беру үшін, 
add() функциясын protected бөлімінде орналастырдық (яғни, оны тек қана 
туын ды кластарға қол жетімді еттік). Егер add() функциясы public (яғни, əрбір 
класс нүктелерді қоса алады) немесе private (тек қана Shape класы нүктелерді 
қоса алады) бөлімінде орналасса, біздің фигура жайлы түсінігіміздің мұндай 
функционалды мүмкіндіктерге дəл сəйкестігі болмас еді. 

Осыған ұқсас себептермен біз set_point() функциясын protected  кла сы на 
орналастырдық. Жалпы, тек қана туынды класс қана нүктелердің не білді ретінін 
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жəне оларды инвариантты бұзбай, өзгертуге болатындығын «біледі». Мыса лы, 
егер Regular_hexagon класы алты нүктеден тұратын жиын түрінде анықтал ған 
болса, онда бір нүктенің ғана өзгеруі бұрыс (дұрыс емес) алтыбұрыштың туын-
дауына əкеліп соқтыруы мүмкін. Басқа жағынан, егер біз тіктөртбұрыштың бір 
нүктесін өзгертсек, нəтижесінде бəрі бір тіктөртбұрыш аламыз. Шынында да, 
мұндайда set_points() функциясы қажет болмай қалады, сондықтан біз оны 
тек қана Shape класының əрбір атрибутын оқу жəне жазу ережелерін орында-
уды қамтамасыз ету үшін қостық. Мысалы, егер біз Mutab le_rectangle кла-
сын құрғымыз келсе, онда оны Rectangle класынан шығарып алып, нүктелерді 
өзгертетін операцияларымен жабдықтар едік. 

Біз Point класы объектіліерінің  points векторын, оны қажетті емес өзгер-
тулерден сақтау үшін, private бөліміне орналастырдық. Ол пайдалы болуы үшін 
біз оған қол жеткізуді қамтамасыз етуіміз керек: 

void Shape::set_point(int i,Point p)  // пайдаланылмайды
{
    points[i] = p;
}

Point Shape::point(int i) const
{
    return points[i];
}

int Shape::number_of_points() const
{
    return point.size();
}

Туынды кластарда бұл функциялар келесідей түрде қолданылады:

void Lines::draw_lines() const
    // екі нүктені қосатын сызық сызады
{
    for (int i=1; i<number_of_points(); i+=2)
        fl _line(point(i-1).x,point(i-1).y,point(i).x,
            point(i).y);
}

Осындай барлық қарапайым (тривиалды) қолжетімділік нүктелері сізді тынышсыз-
дандыруы мүмкін. Олар тиімді ме? Программаның жұмысын баяулатпай ма? Жоқ, 
компилятор олардың барлығын да орын орнымен алмастырымды етіп  қояды. 
number_of_points функциясын шақыру points.size() функциясын тікелей 
шақырғандағымен бірдей түрде компьютер жадынан сонша байт орын алады 
жəне нұсқаулардың да соншалықты санын орындайды.
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Мəліметтерге қол жеткізуді басқаруға қатысты шешімдер өте маңызды болып 
табылады. Енді біз Shape класының ең шағын көлемдегі нұсқасын құра алар едік.

struct Shape { // өте қарапайым анықтау - қолданылмайды
Shape();
void draw() const; // түрлі түспен жұмыс істейді, 
                   // draw_lines функциясын шақырады
virtual void draw_lines() const; //сызықтар салады
virtual void move(int dx,int dy); // фигураларды жылжытады
                                 // +=dx жəне +=dy

vector<Point>points;  // барлық фигуралар пайдаланбайды
Color lcolor;
Line_style ls;
Color fcolor;

};

Бұл он екі қосымша функция-мүшелер мен спецификацияға қолжеткізудің екі 
арнасы (private: жəне protected:) қандай мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді? 
Бұған басты жауап, класты қажет емес өзгертулерден қорғау, құрастырушыға 
ең жақсы класты аз ғана күш жұмсау арқылы құруға мүмкіндік береді. Осы ар-
гумент инварианттарға да қастысты (9.4.3-тарауды қараңыз) болып табылады. 
Осы артықшылықтарды Shape класының туындылары болып келетін кластарды 
анықтамаларына мысал келтіру арқылы көрсетейік: 

Fl_Color lcolor;
int line_style;

Бұл біздің мүмкіншіліктерімізді шектеп (int типімен берілетін сызық стилі, сызық 
енін икемді түрде беруге мүмкіндік бермейді, ал Fl_Color класы көрінбейтін 
сызықтарды қарастырмайды), түсініксіз кодқа алып келеді екен. Егер осы екі ай-
нымалы ашық болып, қолданушы программасында қолданылса, біз интерфейстік 
ктапхананы тек қана осы кодты бұзу арқылы жақсарта алар едік (өйткені онда 
line_color  жəне line_style атаулары жайлы айтылады).

Сонымен қатар, қол жетімділік функциялары көбінесе белгілеулерді ыңғайлы 
етуді қамтамасыз етеді. Мысалы, s.add(p) нұсқауы s.points.push_back(p) 
тіркесіне қарағанда оңай оқылып, жазылады.

14.2.3 Фигураларды салу
Біз Shape класының ядросынан басқасының бəрін сипаттадық:

void draw() const;  // түспен жұмыс істейді жəне 
                     // draw_lines функциясын шақырады
virtual void draw_lines() const; // сызықтар салады 
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Shape класының негізгі мақсаты – фигуралар салу. Біз өзіміздің негізгі 
концепциямызға зиян келтірмей, Shape класынан барлық функцияларын өшіріп, 
оны өзі жайлы мəліметсіз қалдыра алмаймыз (14.4-бөлім); сурет салу – бұл Shape 
класының негізгі жұмысы. Ол оны  FLTK кітапханасының жəне операциялық 
жүйе көмегімен орындайды, бірақ қолданушының көзқарасы бойынша, ол тек 
қана екі функцияны атқарады.

• draw() функциясы стиль мен түсті анықтайды да, содан кейін draw_
lines() функциясын шақырады.

• draw_lines() функциясы экрандағы пиксельдерді бейнелеп тұрады.

draw() функциясы ешқандай қиын тəсілдерді қолданбайды. Ол фигураның түсі 
мен стилін беру үшін тек қана FLTK кітапханасының функцияларын шақырады, 
экранда нақты сурет  салып, одан кейін оның шақырылуына дейін берілген түс 
пен фигураны қалпына келтіру үшін draw_lines() функциясын шақыруға 
тыры сады:

void Shape::draw() const
{

Fl_Color oldc = fl _color();
// ағымдағы стильді идентификациялайтын əмбебап тəсіл жоқ
fl _color(lcolor.as_int());    // түсті береді
fl _line_style(ls.style(),ls.width()); // стильді береді
draw_lines(); 
fl _color(oldc); // түсті (алдыңғы) қалпына келтіреміз
fl _line_style(0); // сызық стилін (келісім бойынша берілген) 
                 // қалпына келтіреміз

} 

 Өкінішке орай, FLTK кітапханасында ағымдағы стильді анықтау əдісі қарасты-
рылмаған, сондықтан ол жай ғана келісім бойынша беріледі. Бұл кейде програм-
маның ыңғайлылығы мен жылдамдығы үшін қолданылатын компромисс мыса-
лы. Біз осы функционалды мүмкіндікті біздің интерфейстік кітапханамызда іске 
асыруға болады деп ойламаймыз. 

Shape::draw() фунциясының фигураны түстермен толтыру ісімен жұмыс 
істемейтініне жəне сызықтардың көріну қасиетін да басқармайтындығына назар 
аударыңыз. Бұл қасиеттерді draw_line()жеке функциялары өңдейді, олар оны 
қалай анықтауға болатынын «біледі». Негізінде, түс пен стильді өңдеуді draw_
line()жеке функцияларына жүктесек болар еді, алайда ол үшін кодтың көптеген 
фрагменттерін қайталап жазуға тура келер еді.

Ал енді draw_lines() функциясымен жұмысты қалай ұйымдастыруға бо-
латынын қарастырайық. Егер сəл ойлансақ, Shape класының функция-мүшесіне 
кез келген фигура əр түрін сызуға қажеттінің барлығын салу қиынға түсер еді. 
Ол үшін Shape класының объектісінде əр фигураның əр пикселін сақтау керек 
болады. Егер біз vector<Point> векторын қолданатын болсақ, онда өте көлемді 
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нүктелер санын сақтауға тура келер еді. Жəне ең жаманы, экран (яғни, графикалық 
бейнелерді шығару құрылғысы) оны қалай істеуді жақсырақ «біледі».

Артық жұмыстан жəне артық ақпаратты сақтаудан арылу үшін, басқа əдісті 
қолданайық: Shape класынан туындаған əрбір класқа не салу керектігін өзі 
анықтайтындай мүмкіндік берейік. Text, Rectangle жəне Circle кластары 
өзінің объектілерін қалай салу керектігін жақсырақ «біледі». Шын мəнісінде, 
барлық осындай кластар өз істерін жақсы «біледі». Бұдан бөлек, ондай кластар 
ақпараттың ішкі бейнелену түрін де нақты деңгейде «біледі». Мысалы, Circle 
класының объектісі сызық кесіндісімен емес, нүктемен жəне радиуспен анық-
талады. Circle класының объектісі үшін нүкте жəне радиус арқылы, қажетті 
кезде жəне орында, керекті биттерді генерациялау күрделі  əрі шығынды жұмыс 
түрі емес. Осындай себеппен Circle класында, Shape класының  draw_li–
nes() функциясы емес, біз шақырғымыз келіп отырған, өзінің жеке draw_lines 
функциясы анықталады. Міне, дəл осыны, Shape:: draw_lines() функция сы-
ның жариялануындағы, virtual сөзі білдіреді. 

struct Shape {
// ...
virtual void draw_lines() const; // əрбір туынды класс өз   
               // draw_lines() функциясын өзі анықтасын
           // егер қажет болса 
// ...

};

struct Circle::Shape {
// ...
void draw_lines() const; // Shape::draw_lines()
                         // функцияны "алмастыру"   

// ...
};
    

Сонымен, Shape класының draw_lines() функциясы, егер фигура Shape кла-
сы ның объектісі болатын болса, Circle класынан қандай да бір функция-мүшесін 
шақыруы керек жəне  фигура Rectangle класының объектісі болып табылатын 
болса, Rectangle класының бір функия-мүшесін шақыруы керек. Міне осыны, 
draw_lines() функциясындағы virtual сөзі білдіреді: егер қолданылатын 
класс Shape класының туындысы болса, онда ол өзінің жеке draw_lines()  
функциясын (Shape класындағы draw_lines() фунциясының атауымен бірдей ) 
жариялауы керек, ол кластағы draw_lines() фунциясын орнына шақырылады. 
13-тарауда осы мүмкіндіктің Text, Circle жəне Clo sed_polyline жəне т.б. 
кластар үшін қалай істелгені көрсетілген. Базалық класс интерфейсі көмегі 
арқылы пайдаланылатын туынды кластағы функцияның анық тамасы алмастыру 
(overridding) деп аталады. 
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draw_lines() фунциясы өзінің Shape класындағы басты рөліне қарамас тан, 
ол protected бөлігінде орналасқандығына назар аударыңыз. Ол оның «жалпы 
қолданушының» шақыруы үшін жасалғандығын көрсету үшін істелмеген, оған 
арналған draw() функциясы бар. Біз бұл арқылы draw_lines() фунциясы-
ның draw() функциясы жəне Shape класының туынды кластары пайдаланатын, 
«жүзеге асыру тəсілі» екендігін көрсеттік.

Осымен біздің 12.2-бөлімде басталған графикалық модельді сипаттауымыз 
аяқталады. Экранды басқаратын жүйе Window класы жайлы «біледі».  Window 
класы Shape класын «біледі» жəне оның draw() функция-мүшесін шақыра ала-
ды. Қорытындылай келе айтарымыз, draw() функциясы draw_lines() фун-
кциясын нақты бір фигура салу үшін шақырады. gui_main() функциясын ша-
қыру біздің қолданушы кодымызда экран драйверін іске қосады.

gui_main() функциясы не істейді? Осыған дейін біз оны өз программа мыз да 
көрмедік. Оның орнына біз экран драйверін əлдеқайда жеңіл жолмен шақыратын 
wait_for_button() функциясын қолдандық. 

Shape класының move() функциясы əрбір сақталатын нүктені ағымдағы 
позицияға байланысты белгілі бір қашықтыққа жылжытады:

void Shape::move(int dx,int dy) // фигураны жылжытады +=dx
                                // жəне +=dy
{ 

for (int i=0; i<points.size(); ++i) {
    points[i].x += dx;
    point[i].y += dy;
}

}
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draw_lines() функциясы сияқты move() функциясы да виртуалды бо-
лып табыла ды, өйткені туынды класс жылжытуға болатын жəне Shape класы 
«білмейтін» мəлі меттерден тұруы мүмкін. Мысал ретінде  Axis класын келтіруге 
болады (12.7.3 жəне 15.4-бөлімдерді қараңыз).

move() функциясы Shape класына логикалық түрде қажетті функция  бо лып 
табылмайды; біз оны ыңғайлылық үшін жəне виртуалды функцияның тағы бір 
мысалы ретінде енгіздік. Базалық Shape класында сақталмайтын нүктелері бар 
фигураның əрбір түрі өзінің жеке move() функциясын анықтауы керек.

14.2.4 Көшіру жəне өзгергіштік
Shape класы көшіру конструкторы (copy constructor) мен көшіруді меншіктеу 
операторларының (copy assignment constructor) жабық жариялануларынан тұрады:

private:
   Shape(const Shape&); 
   Shape& operator=(const Shape&)

Нəтижесінде тек қана Shape класының мүшелері ғана, келісім бойынша берілген 
көшіру операцияларын қолданып, Shape класының объектілерін көшіре алады. 
Бұл – күтілмеген көшіруді болдырмайтын жалпы идиома. Мысал қарастырайық:

void my_fct(const Open_polyline& op, const Circle& c) 
{

Open_polyline op2 = op; // қате: Shape класының  
                        // көшіретін конструкторы жабық
vector<Shape> v;
v.push_back(c);         // қате: Shape класының  
                        // көшіретін конструкторы жабық
// ...
op=op2;                 // қате: Shape класындағы 
                        // меншіктеу жабық  

}

Алайда, көшіру көптеген жағдайларда пайдалы болып келеді! Жай ғана push_
back() функциясына қараңыз; көшірусіз векторларды қолдану қиын болар еді 
(push_back() функциясы векторға өзінің аргументінің көшірмесін орналас-
тырады). Не үшін күтілмеген көшіруден сақтану керек? Егер көшіру операция-
сы үнсіз келісім бойынша қиындықтар тудырып жатса, оған тосқауыл қою қажет. 
Мұндай мəселенің негізгі мысалы ретінде my_fact() функциясын қарастырайық. 
Біз Shape типті объектілерден тұратын Circle класының объектілерін v векторына 
көшіре алмаймыз; Circle класы объектісінің радиусы бар, ал Shape класында 
– ол жоқ, сондықтан sizeof(Shape) <sizeof(Circle) болады. Егер біз v.pu-
sh_back(c) операциясын орындауға жіберсек, онда Circle класының объектісі 
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«қиылған» болар еді жəне одан кейінгі кез келген v векторын қолдану əрекеті 
апатқа əкеліп соқтыратын болады; Circle класының операциялары көшірілмеген 
радиустың (r мүшесі) болуын қажет етеді:

op2 объектіні көшіру конструкторы мен op объектіге меншіктеу опреаторының 
дəл сондай кемшіліктері болады. Мысал қарастырайық:

Marked_polyline mp("x"); 
Circle c(p,10);
My_fct(mp,c);    // Open_ polyline типіндегі аргумент
     // Marked_polyline-ға сілтеме жасайды

Енді Open_polyline класын көшіру операциялары string типіндегі mark 
объектісін «қиып» алуға алып келеді.

Негізінде, кластар иерархиясын, аргументтерді сілтеме бойынша беру жəне 
үнсіз келісім бойынша көшіру əрекеттерін араластырмау керек. Иерархияның  
базалық кластарын құра отырып, біз Shape класында істегендей етіп, көшіру кон-
структоры мен көшіретін меншіктеу операциясын бұғаттап қойыңыз.

Қиып алу (иə, бұл техникалық термин) – көшіруді жүзеге асырмайтын жалғыз 
себеп емес. Көшіру операциясынсыз-ақ жақсы көрсетуге болатын тағы да 
бірнеше түсініктер бар. Shape класының объектісі экран дисплейінің қай жерінде 
тұрғандығын графикалық жүйенің есте сақтауға тиіс екендігіне назар аудара 
кетейік. Міне осындай себеппен біз Shape класының объектілерін Window кла сы-
ның объектілеріне көшірмей, тек байланыстырамыз. Window класының объектісі 
көшіру жайлы ештеңе білмейді, сондықтан мұндағы көшіру əрекеті түпнұсқаға 
қарағанда əлдеқайда нашар болып табылады. 

Егер біз көшіру операциялары, келісім бойынша, бұғатталған типтегі объек-
тілерді көшіргіміз келсе, онда осы тапсырманы орындайтын функцияны тікелей 
жаза алмыз. Мұндай көшіру функциясы көбінесе clone() деп аталады. Shape 
класындағы сияқты, clone() функциясын тек қана оқуға арналған функ циялар 
көшіруді жүзеге асыру үшін жеткілікті болса ғана жазуға болады. 

14.3 Базалық жəне туынды кластар 

Базалық жəне туынды кластарды техникалық тұрғыдан қарастырайық; басқаша 
айтқанда, бұл тараудағы дискуссия тақырыбы программалау, жобалау жəне гра-
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фика емес, программалау тілі болады. Біз өзіміздің графикалық интерфейсті құра 
отырып, негізгі үш механизмді пайдаландық.

• Шығару. Бұл бір кластан екінші бір класты құрастыру əдісі, мұнда жаңа 
класты түпкі кластың орнына қолдануға болады. Мысалы, Circle класы 
Shape класының туындысы болып табылады, басқаша айтқанда, Circle 
класы Shape класының бір түрі немесе Shape класы Circle класына қа-
тыс ты базалық болып табылады. Туынды класс (мұнда Circle) өз класта-
рына қосымша базалық кластың (мұнда Shape) барлық мүшелерін ала-
ды. Бұл қасиетті мұралау (inheritance) деп атайды, өйткені туынды класс 
база лық кластың барлық мүшелерін мұралайды. Кейде туынды класты 
ішкі класс (subclass) деп, ал базалық класты – суперкласс (supreclass) деп 
атайды.

• Виртуалды функциялар. С++ тілінде қолданушы базалық класс функция-
сын шақырған кезде, негізінде, туынды кластағы функцияның шақырылуы 
үшін, функцияларды базалық класта жəне дəл сондай атаумен (əрі аргу-
менттер типімен) туынды класта да анықтаса болады. Мысалы, Window  
класы Circle класындағы draw_lines функциясын шақырғанда, Shape 
кла сын дағы draw_lines функциясы емес, Circle класындағы  дəл сон-
дай draw_lines функциясы орындалады. Бұл қасиетті динамикалық 
полимор физм (run-time polymorphizm) немесе динамикалық диспетчерлеу 
(run-time dispatch) деп атайды, өйткені шақырылатын функциялар өздері 
шақырылатын объектінің типі бойынша программаны орындау барысын-
да анықталады.

• Жабық жəне қорғалған мүшелер. Біз программаны сүйемелдеуді 
қиындата тын тікелей қолжетімділіктен сақтау үшін  өзіміздің кластарды 
жүзеге асы ру бөліктерін жауып қойдық. Бұл қасиетті көбінесе инкапсуля-
ция (encap sulation) деп атайды.

Мұралау, инкапсуляция жəне полиморфизм – объектіге бағытталған программа-
лаудың (object-oriented programming) ең көп таралған сипаттамалары. Осылайша, 
С++ тілі объектіге бағытталған программалауды басқа да программалау стиль-
де рімен қоса cүйемелдейді. Мысалы, 20-21-тарауларда С++ тілінің жалпылама 
прог раммалауды қалайша сүйемелдей алатындығын көреміз. С++ тілі мұндай  
меха низмдерді объектіге бағытталған программалауды тікелей сүйемелдейтін 
Simu la67 тілінен алған (ол жайлы толығырақ 22-тарауда).

Техникалық терминология айтарлықтай жеткілікті! Бірақ мұның барлығы 
нені білдіреді? Бұл механизмдер қалай жұмыс жасайды? Алдымен, осылардың 
мұралау қатынастарын көрсететін графикалық интерфейс ортасындағы біздің 
кластардың қарапайым диаграммасын салайық:
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Бағыттауыш кесінділер туынды кластан базалық класқа қарай бағытталған. 
Осындай диаграммалар кластар арасында қатынастарды бейнелеп көрсетуге 
(визуализациялауға) көмектеседі де, көбінесе программалаушылар тақтасын 
безендіріп тұрады. Коммерциялық пакеттермен салыстырып қарағанда бұл кла-
стар иерархиясы онша үлкен емес жəне ол тек қана он алты элементтен тұрады. 
Сонымен қатар, бұл иерархияда тек қана Open_polyline класы ғана мұралаудың 
бірнеше деңгейінен (ұрпағынан) тұрады. Əрине, мұндағы ең маңыздырағы болып, 
фигуралар туралы абстрактілі түсінік екендігіне қарамастан жəне ешқашан оның 
тікелей жүзеге асуында қолданылмаса да, базалық класс (Shape) саналады. 

14.3.1 Объект сұлбасы
Объектілер компьютер жадында қалай орналасады? 9.4.1-бөлімде көрсетілгендей, 
объекті сұлбасы класс-мүшелерімен анықталады: мəлімет-мүшелер компьютер 
жадында бірінен кейін бірі тізбектеліп орналасады. Егер мұралау қолданылса, 
онда туынды кластың мəлімет-мүшелері жай ғана базалық кластар мүшелерінен 
кейін қосыла береді. Мысал қарастырайық:
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Circle класында Shape класының мəлімет-мүшелері бар (негізінде, ол Shape 
класының бір түрі болып табылады) жəне Shape класының орнына қол даныла 
алады. Сонымен қатар, Circle класының компьютер жадында мұра лан ған  мəлі-
мет-мүшелерден кейін орналасатын өзінің жеке r мүшесі бар.

Виртуалды функцияны шақыруды өңдеу үшін, бізге Shape класының 
объектісінде тағы да бір мəліметтер топтамасы қажет: Shape класының draw_
lines функциясын пайдаланғанда, қандай функция шақырылатындығы жайлы 
ақпарат керек болады. Ол үшін əдетте функциялар кестесіне оның адресі жазыла-
ды. Ол кесте vtbl деп аталады (виртуалды функциялар кестесі), ал оның адресі 
əдетте vptr (виртуалды нұсқауыш) деген атпен жазылады. Нұсқауыштар туралы 
17-18-тарауларда айтылады; мұнда олар сілтеме ретінде жұмыс істейді. Тілдің 
нақты жүзеге асыру нұсқаларында виртуалды функциялар кестесі жəне виртуал-
ды көрсеткіштер басқаша аталуы да мүмкін. Біз суретке vtbl кестесін жəне vptr 
нұсқауыштарын қосу арқылы келесі түрдегідей диаграмманы аламыз. 

draw_lines() функциясы – бірінші виртуалды функция болғандықтан, ол  vtbl 
кестесінде бірінші ұяшықта орналасқан, одан кейін move(), екінші вир ту алды 
функция тұрады. Кластың өте көптеген виртуалды функциялары болуы мүмкін; 
оның  vtbl кестесі де өте үлкен бола береді (əрбір виртуалды функцияға бір 
ұяшықтан). Енді біз x.draw_lines() функциясын шақырған кезде, компи ля-
тор vtbl кестесіндегі draw_lines() ұяшығынан табылған х объектісіне сəй-
кес келетін функцияны шақыруды іске асырады (генерациялайды). Негізінде, 
код диаграмадағы бағыттауыш тілсызықтар бойынша жұмыс істейді. Сонымен, 
егер х объектісі Circle класына жататын болса, онда Cir cle::draw_lines() 
функциясы шақырылады. Егер х объектісі vtbl кестесін дəл Shape класы анық-
тағандай түрде қолданатын болса, айталық,  мысалы, Op en_po lyline типіне 
жататын болса, онда Shape::draw_lines функциясы шақырылады. Осыған 
сəйкес Circle класында оның өз move() функциясы анықталмағандықтан, 
х.move() шақырылған кезде, егер х объектісі Circle кла сына жататын болса, 
Shape::move() функциясы орындалады. Негізінде, вир туалды функцияны ша-
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қы ру үшін генерацияланған код жай ғана vptr  нұсқауышын тауып, одан өзіне 
сəйкес vtbl кестесін іздеп, сол жерден қажетті ақпаратты шақыру үшін қолда-
нылуы мүмкін. Ол үшін компьютер жадын екі рет пайдаланып, жай ғана функци-
яны шақыру керек болады, – бұл тез əрі оңай орындалады.

Shape класы абстрактілі болып табылады, сондықтан біз Shape класының 
объектісін тікелей құра алмаймыз, бірақ Open_polyline класы дəл сондай 
қарапайым құрылымнан тұрады, өйткені ешқандай мəлімет-мүшелерін қоспайды 
жəне виртуалды функцияны да анықтамайды. Виртуалды vtbl функциялар 
кестесі əр объект үшін емес, виртуалды функция анықталған əрбір класс үшін 
анықталады, сондықтан vtbl кестесі программа көлемін аз ғана мөлшерде 
үлкейтеді.

Біз суретте бірде-бір виртуалды емес функция көрсетпегенімізге назар 
аударыңыз. Оған қажеттілік те болған жоқ, өйткені ондай функциялар жайлы 
біз ерекше ештеңе айта алмаймыз жəне олар өз кластарының объектісі көлемін 
ұлғайтпайды. 

Базалық кластағы (мысалы, Circle::draw_lines())виртуалды функция 
сияқты атауы жəне аргументтер типі бар функцияның анықтамасы алмасты-
ру (overriding) деп аталады, мұнда туынды класс функциясы vtbl кестесіндегі 
базалық кластың соған сəйкес функциясының орнына жазылады. Мысалы, 
Circle::draw_lines() функциясы Shape::draw_lines() функ циясын алма-
стырады.

Біз не себепті vtbl кестесі жəне олардың компьютер жадында орналасу 
сұлбасы жайлы айтып отырмыз? Объектіге бағытталған программалауды қолдану 
үшін бізге осы ақпарат қажет пе? Жоқ. Алайда, көптеген адамдар осы механизм-
дердің қалай құрылғанын білгісі келеді (біз солардың қатарындамыз), ал адам-
дар бір нəрсені білмеген кезде мифтер пайда бола бастайды. Біз виртуалды функ-
цияларды қолдануға қорқатын адамдарды кездестірдік, «өйткені олар шығынды 
көбейтеді». Неге? Қаншалықты? Немен салыстырғанда? Бұл шығын дарды қалай 
бағаласа болады? Біз виртуалды функциялар моделін сіздер олардан қорықпасын 
деп түсіндірдік. Егер сізге виртуалды функцияны шақыру керек болса (програм-
маны орындау барысында бірнеше балама жолдардың – альтернативаның біреуін 
таңдау үшін), онда сіз бұл функционалдық мүмкіндікті, виртуалды функ цияға 
қара ғанда, тезірек жұмыс жасайтын немесе азырақ жады  көлемін қолдана тын 
басқа тіл механизмдері көмегімен орындай алмас едіңіз. Өзіңіз де осыған көз 
жеткізе аласыз.

14.3.2 Кластарды шығару жəне виртуалды функцияларды 
анықтау

Біз класты туынды деп көрсетерде, оның атауы алдында базалық класс атын жа-
зып кетеміз. Мысал қарастырайық:

struct Circle:Shape {/* . . . */}
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Үнсіз келісім бойынша, struct түйінді сөзі арқылы жарияланатын құрылым 
мүшелері ашық болып саналады (9.3-бөлімді қараңыз) жəне олар кластың ашық 
мүшелерін мұралайды. Оған эквивалентті кодты келесідей түрде жазуға болар еді:

class Circle:public Shape {public: /* . . . */ };

Бұл Circle класын шақырудың екі жариялануы эквивалентті, бірақ сіз олар дың 
қайсысы жақсырақ екендігі туралы ұзақ, əрі мағынасыз сөз таластыра аласыз. 
Біздің ойымызша, осындай пікірталасқа кеткен уақытты, басқа пайдалы тақырып-
тарға жұмсаған дұрыс. 

Кластың ашық мүшелерін жариялағыңыз келсе, public сөзін көрсетуді 
ұмытпаңыз. Мысал қарастырайық:

class Circle:Shape { public: /* . . . */}; // мүмкін, қате

Мұнда Shape класы Circle класы үшін жабық базалық класс болып табылады, 
ал Shape класының ашық функция-мүшелері Circle класы үшін қолжетімсіз бо-
лады. Сіз осы мақсатқа жетуге тырыспаған боларсыз. Жақсы компилятор сізге 
қате шығуының мүмкін екенін хабарлайды. Жабық базалық кластар қолданылады, 
бірақ олардың сипатталуы біздің кітабымыздың шегінен шығып кетеді.

Виртуалды функция өз класының жариялануында virtual түйінді сөзі 
арқылы берілуі керек, бірақ егер сіз функцияның жарилануын кластан тысқары 
жерде орналастырсаңыз, онда virtual түйінді сөзін жазу керек емес: 

struct Shape {
// ...
virtual void draw_lines() const;
virtual void move();
// ...

};

virtual void Shape::draw_lines() const { /* ... */ }  // қате
void Shape::move() { /* ... */ }  // OK

14.3.3  Алмастыру
Егер сіз виртуалды функцияны алмастырғыңыз келсе, онда аргументтердің атауы 
мен типі дəл базалық кластағыдай түрде көрсетілуі тиіс. Мысал қарастырайық:

struct Circle:Shape {
void draw_lines(int) const; // қате болуы мүмкін 
            // аргументі (int?)
void drawlines() const;     // қате болуы мүмкін
           //(атауында қате?)
void draw_lines();    // қате болуы мүмкін (const? жоқ)
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    // ...
};     

Мұндағы жағдайда компилятор Shape::draw_lines() функциясынан тəуелсіз 
үш функцияны көреді (өйткені олардың атаулары немесе аргументтерінің типтері 
басқа) жəне оларды алмастырмайды. Жақсы компилятар программалаушыға 
қателер шығуы мүмкін екендігі жайлы хабарлама береді. Мұнда сіз, шынымен 
де, виртуалды функцияны алмастырғыңыз келгендігі жайлы ешқандай белгі жоқ. 

draw_lines() функциясының мысалы шынайы жəне оны егжей-тегжейлі 
түрде суреттеу қиын, сондықтан алмастырудың таза техникалық  көрсетілуімен 
(иллюстрациясымен) шектелейік:

struct B {
virtual void f() const {cout << "B::f"; } 
void g() const {cout << "B::g"; }  // виртуальды емес

};     
struct D:B {

void f() const {cout << "D::f"; }  // B::f функциясын 
                                   // алмастырады 
void g() { cout << "D::g"; } 

}
struct DD:D {

void f(){cout << "DD::f"; } // D::f функциясын
           // алмастырмайды, const жоқ
void g() const { cout << "DD::g"; } 

};

Біз бұл жерде виртуалды бір f() функциясы бар шағын кластар иерархиясын 
сипаттадық. Біз оны қолданып көрсек болады. Негізінде, өзі экранға шығаратын 
объектінің нақты типін білмейтін f() функциясын жəне виртуалды емес g() фун-
к ция сын шақырсақ болады, бұған оның не В класына жататыны, не В класынан 
туынды класқа жататын кездері кірмейді: 

void сall(const B& b) 
// D класы – В класының бір түрі, сондықтан call() функциясы 
// D класының объектісін ала алады
// DD класы – D класының бір түрі,
// ал D класы – В класының бір түрі,
// сондықтан call() функциясы DD класының объектісін ала алады
{

b.f();
b.g();

}

int main()
{

36–1084
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B b;
D d;
DD dd;

call(b);
call(d);
call(dd);

b.f();
b.g();

d.f();
d.g();

dd.f();
dd.g();

}

Бұл программаны орындау барысында келесіні аламыз:

B::f B::g D::f B::g D::f B::g B::f B::g D::f D::g DD::f DD::g 

Егер сіз не үшін екендігін түсініп отырсаңыз, онда мұралау жəне виртуалды функ-
циялар механизмдерін білесіз.

14.3.4 Қол жеткізу
С++ тілі кластар мүшелеріне қол жеткізудің қарапайым моделін жүзеге асырады. 
Класс мүшелері келесі категорияларға жатуы мүмкін.

• Жабық (private). Егер класс мүшесі private түйінді сөзімен берілсе, 
онда оның атауын тек қана осы класс мүшелері ғана қолдана алады.

• Қорғалған (protected). Егер класс мүшесі protected түйінді сөзімен 
берілсе, онда оның атауын тек қана осы немесе осыдан туындаған класс 
мүшелері ғана қолдана алады.

• Ашық (public). Егер класс мүшесі public түйінді сөзімен берілсе, онда 
оның атауын барлық функциялар қолдана алады.

Базалық класта да private, protected немесе public атрибуттары болуы 
мүмкін:

• Егер базалық класс D класы үшін жабық болса, онда оның ашық жəне 
қорғалған мүшелерінің атаулары тек қана D класы мүшелерімен ғана 
қолданыла алады.

• Егер базалық класс D класы үшін қорғалған болса, онда оның ашық жəне 
қорғалған мүшелерінің атаулары тек қана D класы жəне D класынан туын-
даған мүшелермен ғана қолданыла алады.
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• Егер базалық класс D класы үшін ашық болса, онда оның атауы кез келген 
функциялармен қолданыла алады.

Осыны сурет түрінде көрсетейік:

Бұл анықтамалар біздің кітап шегінен тыс жатқан достастық функция немесе 
класс жəне басқада тəсілдер түсінігін есепке алмайды. Егер тереңірек білгіңіз кел-
се, Stroustrup, The Design and Evolution of C++ (Страуструп, «С++ тілінің дизай-
ны мен эволюциясы»), The C++ Programming Language (Страуструп, «С++ про-
граммалау тілі») кітаптарын жəне 2003 ISO С++ стандартын оқыңыз. Біз сіздің 
тереңірек үңілуіңізге (тіл анықтамаларын егжей-тегжейлі түрде қадағалауға) кеңес 
бермейміз – программалаушы (программалық жабдықтама құрушысы, инженер, 
қолданушы, қалауыңызша атай беріңіз) болу қоғам үшін əлдеқайда қызықты əрі 
пайдалырақ шығар.  

14.3.5 Таза виртуалды функциялар
Абстрактілі класс – бұл тек қана базалық ретінде қолдануға болатын класс. 
Абстрактілі кластар абстрактілі түсініктерді көрсету үшін қолданылады; басқаша 
айтқанда, біз абстрактілі кластарды бір-бірімен байланысқан болмыстардың 
жалпы сипаттамаларының ортақ түсініктерін сипаттау үшін қолданылады. 
Абстрактілі түсінік (abstract concept), абстракция (abstraction) жəне жал-
пылама (gene ralization) сипаттамалары жайлы қалың философиялық 
кітаптар жазылған. Мысал ретінде, «жануар» түсінігін (нақты жанураға қарама-
қарсы), «құрылғы драйверін» (нақты бір құрылғы түрінің драйверіне қарама-
қарсы) жəне «жариялау» (нақты бір кітапқа немесе журналдарға қарама-қарсы) 
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түсініктерін қарастыруға болады. Программаларда абстрактілі кластар əдетте бір-
бірімен байланысқан кластар (кластар иерархиясын) тобының интерфейстерін 
анықтайды.

14.2.1-бөлімде біз конструкторды protected бөлімінде жариялап, абст рак-
тілі класты қалай құруға болатынын көрдік. Абстрактілі класты құрудың басқа 
– əлдеқайда кең таралған – тəсілі бар: оның бір немесе бірнеше виртуалды функ-
циялары туынды класта алмастырылатынын көрсету. Мысал қарастырайық:

class b {                   // абстрактілі базалық класс
public:                        
    virtual void f()= 0;     // таза виртуалды функция
    virtual void g()= 0;
};

В b;   // қате: В класы абстрактілі

=0 белгілеуі виртуалды  B::f() жəне B:g() функциялары таза екендігін білдіре-
ді, яғни олар қандай да бір туында класқа алмастырылуы керек. B класы таза вир-
туалды функциядан тұратындықтан, біз бұл кластың объектісін құра алмаймыз. 
Таза виртуалды функцияларды алмастыру бұл мəселені шешуге көмектеседі:

class D1:public B {
public:

void f(); 
void g();

};     

D1 d1; // OK 

Барлық таза виртуалды кластар алмастырылатындағына қарамастан, нəти желік 
класс абстрактілі болып қала береді.

class D2:public B {
public:

void f(); 
// no g()

};     

D2 d2; // Қате: D2 – (бұрынғыша) abstract
}

class D3:public D2 {
public:

void g(); 
};     

D3 d3; // ok
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Таза виртуалды функциялары бар кластар тек қана интерфейсті сипаттайды; 
басқаша айтқанда, олардың көбінесе мəлімет-мүшелері болмайды (ондай мəлімет-
тер туынды кластарда сақталады), сол себепті олардың конструкторлары жоқ 
(егер мəлімет-мүшелерді инициалдау керек болмаса, конструкторда да  қажеттілік 
болмайды).

14.4 Объектіге бағытталған программалаудың 
артықшылықтары

Біз Circle класы Shape класынан туынды екендігін немесе Shape класы ның бір 
түрі екендігін айтқанда, онда оны келесі мақсаттарға жету үшін істейміз (жеке-
жеке немесе барлығы бірге).

• Интерфейсті мұралау. Shape класындағы аргументті күтетін функ-
ция (əдетте, сілтеме бойынша берілетін аргумент ретінде), Circle 
класындағы агрументті қабылдай алады (жəне оны Shape класының 
интерфейсінің көмегімен қолдану).

• Жүзеге асыруды мұралау. Біз Circle класын жəне оның функция-мүше-
лерін анықтаған кезде, біз Shape класы арқылы берілетін мүмкіндіктерді 
(яғни, мəліметтер жəне функция-мүшелер) қолдана аламыз.

Интрефейсті мұралауды қолданбайтын жобаны (яғни, ашық базалық кластың 
орнына туынды кластың объектісін қолдануға болмайтын жобада), нашар жəне 
қателерге бой алдырғыш деп санау керек. Мысалы, біз Never_do_this класын 
анықтай аламыз, мұнда бұған қатысты Shape ашық базалық класс болып табы-
лады. Содан кейін, біз Shape::draw() функциясын фигура салмай-ақ, жай ғана 
оның центрін 100 пиксельге солға жылжытатын функциямен алмастыра алар едік. 
Бұл жоба фаталды (апатты) түрде дұрыс емес, өйткені Never_do_this класы 
Shape класының интерфейсін бере алса да, оны жүзеге асыру əрекеті Shape кла-
сы талап ететін семантиканы сүйемелдемейді. Ешқашанда олай істемеңіз!

Интерфейсті мұралауды қолданудың артықшылықтары базалық кластың 
интерфейсін (мұндағы Shape класы) жүзеге асыру жайлы ақпаратсыз қолдануда 
(мұнда Shape класынан туынды кластар) болып табылады.

Интерфейсті мұралауды қолданудың артықшылықтары базалық кластар (мы-
салы, Shape класы) мүмкіндіктерімен қамтамасыз етілетін туынды кластарды 
(мысалы, Circle класын) жүзеге асыруды жеңілдетуде  болып табылады.

Біздің графикалық жоба интерфейсті мұралауға өте тəуелді екендігіне назар 
аударыңыз: «графикалық жылжытпа» Shape::draw() функциясын шақырады, 
ал ол өз кезегінде экранға сурет шығаруға байланысты нақты жұмыс атқаруға 
тиіс Shape класының виртуалды draw_lines() функциясын шақырады. 
«Графика лық жылжытпа» да, Shape класы да фигуралардың қандай түрлері бар 
екендігін білмейді. Негізінде, біздің «графикалық жылжытпа» (FLTK кітапханасы 
жəне операциялық жүйенің графикалық құралдары) біздің графикалық кластар 
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пайда болудан көп жыл бұрын жазылған жəне компиляциядан өткен! Біз жай 
ғана нақ ты фигураларды анықтаймыз жəне оларды Shape класы объектілері 
(Win dow::attach()функциясы Shape&; типіндегі аргументті алады; Г.3-
бөлімін қа ра ңыз)) ретінде Window класының объектілерімен байланыстыру 
үшін at tach() функциясын шақырамыз. Сонымен қатар, Shape класы біздің 
графикалық клас тар жайлы білмейтіндіктен, бізге графикалық интерфейстің 
жаңа класын анық тағымыз келген сайын, Shape класын қайта компиляциядан 
өткізудің керегі жоқ. 

Басқаша айтқанда, біз бұрынғы кодты өзгертпей, жаңа фигураларды қоса 
аламыз. Бұл программалық жабдықтаманы жобалау, құру жəне сүйемелдеу үшін 
«қасиетті Грааль» болып табылады: ол жүйені өзгертпей (жаңартып толықтырмай) 
кеңейту əрекетін атқарады. Əрине, бұрыннан бар кластарды өзгертпей (мысалы, 
Shape класы операциялардың айтарлықтай шектелген жиынын қарастырады), 
жүйені кеңейтетін мүмкіндіктердің шектеулері бар жəне бұл əдіс программалаудың 
барлық мəселелерін шеше алмайды (мысалы, 17-19-тарауларда vector класы 
анықталады; мұралау ол жерде аз көмектеседі). Алайда, интерфейсті мұралау 
–жобалаудың жəне жүйені жүзеге асырудың, өзгерістерге тұрақты, қуатты əдіс-
терінің бірі.

Осыларға сəйкес жүзеге асыруды мұралау көп нəрсені істеуге көмектеседі, 
бірақ ол да барлығын шешпейді. Shape класына пайдалы функцияларды орна лас-
тыру арқылы, біз туынды кластардағы кодтың қайталануын болдырмай, күшімізді 
үнемдейміз. Бұл нақты программаларды құру кезінде айтарлықтай дұрыс фактор 
болуы мүмкін. Бірақ, бұл эффектіге қол жеткізу жолында Shape класының кез кел-
ген өзгерісі немесе оның мəлімет-мүшелерін орналастырудағы кез келген өзгеріс 
барлық туынды кластарды жəне олардың клиенттерін қайтадан компиля ция дан 
өткізу қажет етіледі. Кең қолданыстағы кітапханалар үшін мұндай қайталап ком-
пиляциядан өткізу шешілмес мəселеге айналып кетуі мүмкін. Əрине, көрсе тіл ген 
артықшылықтарға қол жеткізу мен туындайтын үлкен мəселелерден қашудың да 
əдістері бар (14.3.5-бөлім).  

Тапсырма

Өкінішке орай, біз жобалаудың жалпы принциптерін көрсететін тапсырма-
ны құрас тыра алмаймыз, сондықтан объектіге бағытталған программалау тілін 
сүйемел дейтін тіл қасиеттеріне көңіл бөлуді жөн көрдік.

1. Виртуалды vf() жəне виртуалды емес  f() функциясы бар B1 кла-
сын анық  таңыз. Бұл функцияларды B1 класында анықтаңыз. Əрбір 
функцияны өз атын (мысалы, «B1::vf()») шығаратындай етіп жүзеге 
асырыңыз. Бұл функцияларды ашық етіңіз. B1 объектісін құрыңыз жəне 
функциялардың əр қай сысын шақырыңыз.
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2. B1 класынан туындаған D1 класын анықтаңыз жəне vf() функциясын ал-
мас тырыңыз. D1 класының объектісін құрыңыз жəне одан vf() жəне f() 
функ  цияларын шақырыңыз.

3. B1 класының объектісіне сілтемені анықтаңыз (яғни, Bl&) жəне сол 
арқылы жаңа ғана анықталған D1 класының объектісін инициалдаңыз. 
vf() жəне f() функцияларын осы сілтеме үшін шақырыңыз.

4. Енді D1 класындағы f() функциясын анықтаңыз жəне 1-3 пункттерін 
қай та лаңыз. Нəтижелерін түсіндіріңіз.

5. B1 класына таза виртуалды pvf() функциясын қосып, 1-4 пункттерін 
қай та лау ға ты ры сыңыз. Нəтижесін түсіндіріңіз.

6. D1 класынан туындаған D2 класын анықтаңыз жəне ондағы pvf() функ-
ция сын алмастырыңыз. D2 класының объектісін құрыңыз да, одан f(), 
vf() жəне pvf() функцияларын шақырыңыз.

7. Таза pvf() виртуалды класы бар В2 класын анықтаңыз. pvf() функция-
сын алмастыратын функция-мүшесі жəне string типтегі мүшесі бар D21 
класын анықтаңыз; D21::pvf() функциясы string типтегі мүшесінің 
мəнін шығаруы керек. D21 класына ұқсас, бірақ оның мүшесі int типінде 
болатын D22 класын анықтаңыз. f() функциясын анықтаңыз, ол B2& ти-
пін дегі аргумент алып, осы аргумент арқылы pvf() функциясын шақыра-
тын болсын. f() функциясын D21 жəне D22 кластарының аргументтері 
арқылы шақырыңыз.

 Бақылау сұрақтары 

1. Пəндік аймақ дегеніміз не?
2. Атау берудің мақсаттарын атаңыз.
3. Атау дегеніміз не?
4. Shape класы қандай мүмкіндіктер береді?
5. Абстрактілі кластың басқа кластардан айырмашылығы қандай?
6. Абстрактілі класты қалай құрамыз?
7. Қол жетімділікті қалай басқарамыз?
8. Private бөлімі не үшін қажет?
9. Виртуалды функция дегеніміз не жəне оның виртуалды емес функция-

лар дан айырмашылығы қандай?
10. Базалық класс дегеніміз не?
11. Туынды класс қалай жарияланады?
12. Объект сұлбасы ретінде нені айтсамыз?
13. Класты тесттен өткізу жеңіл болуы үшін не істеуге болады?
14. Мұралау диаграммасы дегеніміз не?
15. Қорғалған жəне жабық кластардың айырмашылығы неде?
16. Туынды кластың мүшелері қандай класс мүшелеріне қол жеткізе алады?
17. Таза виртуалды функцияның басқа виртуалды функциялардан айырмашы-

лығы неде?
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18. Функция-мүшелерді не үшін виртуалды қылу керек?
19. Функция-мүшелерді не үшін таза виртуалды қылу керек?
20. Алмастыру дегеніміз не?
21. Интерфейсті мұралаудың жүзеге асыруды мұралаудан айырмашылығы 

неде?
22. Объектіге бағытталған программалау дегеніміз не?

Терминдер

абстрактілі класс
ашық
базалық класс
виртуалды функция
виртуалды функциялар 

кестесі
виртуалды функцияны 

шақыру

диспетчерлеу 
жабық
инкапсуляция
қол жетімділікті басқару
қорғалған
мұралау
объект сұлбасы
объектіге бағытталған

өзгергіштік
полиморфизм
суперкласс
таза виртуалды 

функция
туынды класс
ішкі класс

Жаттығулар
1. Circle класынан туындап, екі көз бен ауыздың суретін салатын Smiley 

жəне Frowny кластарын анықтаңыз. Содан соң Smiley жəне Frowny кла-
старынан туындап, əрқайсысына өзінің қалпағын қосатын қосымша кла-
стар құрыңыз.

2. Shape класы объектісін көшіріп көріңіз, не байқадыңыз?
3. Абстрактілі класты анықтап, оның объектісінің типін анықтауға тыры-

сыңыз, не байқадыңыз?
4. Circle класына ұқсас, бірақ объектілерінің жылжуға мүмкіндігі жоқ 

Immo bile_Circle класын анықтаңыз.
5. Striped_rectangle класын анықтаңыз, оның тіктөртбұрышы түрлі түс-

пен толтырылмай, қалыңдығы бір пиксель болатын горизонталь сызық-
тармен штрихталып толтырылатын болсын. Сызықтардың қалыңдығы 
мен олардың арақашықтарын өзгерте отырып, тəжірибе жасау арқылы 
тиімді көрініске қол жеткізіңіз.

6. Striped_rectangle класындағы тəсілдерді пайдаланып Striped_сir-
cle класын анықтаңыз.

7. Striped_rectangle класындағы тəсілдерді пайдаланып Stri ped_clo -
sed_polyline класын анықтаңыз (біраз еңбектенуге тура келеді).

8. Дұрыс сегізбұрыш салатын Octagon класын анықтаңыз. Оның барлық 
функция-мүшелерін (сіз анықтаған немесе Shape класынан мұраланған) 
анықтайтын тесттік программа жазыңыз.
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9. Shape класының объектілерінің контейнері қызметін атқаратын Group 
класын анықтаңыз, ол Shape класы мүшелерімен ыңғайлы операциялар 
орындайтын болсын. Көмек: Vector_ref.Group класын пайдаланып, 
шахмат тақтай ша  сын салатын класты анықтаңыз, оның бетімен шашкілер 
программаның басқаруы арқылы қозғалуы тиіс.

10. Window класына ұқсас Pseudo_window класын анықтаңыз. Көп күш 
жұмсамауға тырысыңыз. Ол жұмырланған бұрыштар, символдық белгілер 
жəне басқарушы пиктограммалар салуы керек. Мүмкін, сіз қандай да бір 
басқаша мазмұн қосарсыз, мысалы бір сурет. Негізінде, суретпен ешнəрсе 
жасау қажет емес. Ол Simple_window класының объекті сінде пайда бо-
луы тиіс деген ұсыныс жасауға болады. 

11. Shape класынан туындайтын Binary_tree класын анықтаңыз. 
Деңгейлер санын көрсететін параметрді енгізіңіз (levels==0 бұтақта бір 
де бір түйін жоқ екенін білдіреді, levels==1 бұтақта бір түйін бар екенін 
білдіреді, levels==2 бұтақтың төбесі мен екі түйіні бар екенін білдіреді, 
levels==3 бұтақтың төбесі мен екі туынды түйіні бар екенін, ал əрбір 
туынды түйін, өз кезегінде, тағы екі түйіннен құралып, т.с.с. жалғаса 
беретінін көрсетеді). Түйін кішкентай дөңгелекпен бейнеленетін бол-
сын. Түйіндерді сызықтармен қосыңыз. P.S. Компьютерлік ғылымдарда 
бұтақтар жоғарыдан төмен қарай бағытталған тармақтар тəрізді 
бейнеленеді.

12. Виртуалды функция арқылы түйіндер салатын Binary_tree класын 
түрлен діріңіз. Содан соң Binary_tree класынан жаңа класс шығарыңыз, 
онда осы виртуалды функция, түйіндер басқаша түрде бейнелетіндей бо-
лып, алмасуы керек (мысалы, үшбұрыш тəрізді).

13. Binary_tree класын түйіндерді қосу үшін қандай сызық түрі 
қолданылатынын көрсететін параметрден немесе параметрлерден 
тұратын етіп түрлендіріңіз (мысалы, төмен қарай бағытталған тілсызық 
немесе жоғары қарай бағытталған қызыл тілсызық). Осы жəне келесі 
мысалдарда кластар иерар хиясын икемді, əрі пайдалы етуге мүмкіндік 
беретін екі баламалы тəсіл пайдаланылатынын ескеріңіз. 

14. Binary_tree класын түйінге мəтін қосатын операциямен толықтырыңыз. 
Мұны дұрыстап жасау үшін Binary_tree класының жобасын 
түрлендіруіңізге болады. Түйінді идентификациялау тəсілін таңдаңыз: 
мысалы, бинарлы бұтақ бойынша солға, оңға, оңға, солға жəне оңға 
төмен көшу үшін “lrrlr” тіркесін пайдалануға болады (түпкі түйін солға 
көшуге де жəне оңға көшуге де сəйкес келе алады).

15. Кластардың көптеген иерархиялары графикамен байланысты емес. 
double* типіндегі нұсқауыш қайтаратын таза виртуал ды next() функ-
циясынан тұратын Iterator класын анықтаңыз. Енді Iterator класы-
нан Vector_iterator жəне List_iterator кластарын шығарыңыз, 
мұнда Vector_iterator класы үшін next() функциясы вектордың 
келесі элементіне vector<double> типіндегі нұсқауыш қайтаруы 
тиіс, ал List_iterator класы list<double> типіндегі тізім үшін 
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дəл алдыңғыдай əрекеттерді орындауы тиіс. Vector_iterator класы 
объектісін vector<double> векторымен инициалдап, алдымен век-
тордың бірінші элементіне (егер ол бар болатын болса) нұсқауыш қай-
таратын next() функциясын шақырыңыз. Егер ондай элемент жоқ бола-
тын болса, нөл қайтарыңыз. Бұл класты vector<double> типіндегі век-
тор элементін жəне list<double> типіндегі тізімді баспаға шығаратын 

void print(Iterator&) функциясы көмегімен тексеріп шығыңыз. 
16. Төрт виртуалды функциялардан: on(), off(), set_level(int) жəне 

show() тұратын Controller класын анықтаңыз. Controller класынан, 
кем дегенде, екі класс шығарыңыз. Оның біреуі қарапайым тесттік класс 
болуы керек, ондағы show() функциясы контроллердің іске қосылып не 
қосылмай тұрғандығы жайлы жəне ағымдағы деңгей туралы мəліметті 
баспаға шығаратын болуы тиіс. Екінші туынды класс Shape класы объек-
тісінің түсін басқаруы керек; «деңгей» түсінігінің дəл мағынасын өзіңіз 
анықтаңыз. Controller класы арқылы басқару үшін үшінші объект табуға 
тырысыңыз.

17. C++ тілінің стандартты кітапханасында анықталған exception, run-
time_exception, out_of_range сияқты аластамалар иерархия кла-
стары түрінде ұйымдастырылған (оның, мүмкін болатын қателерді 
түсіндіруден тұратын сөз тіркесін қайтаратын, пайдалы what() виртуал-
ды функциясы болуы керек). 

Соңғы сөз

Программалаудың идеалы барлығын да орындайтын бір программа құру ғана емес. 
Программалаудың мақсаты – кластар жиынын құру, олар қажетті жұмыс өнімділігіне 
қол жеткізіп, нəтижелерінің дұрыстығына деген сенімділікті сақтауға, түсініктерді 
дұрыс бейнелеп, біріге жұмыс істеп, жұмсалатын күштің де ең аз мөлшерін қолдану 
арқылы қосымшаларды да икемді түрде құрастыруға мүмкіндік беруі тиіс. Мұндай 
программалар түсінікті, əрі сүйемелдеуге де ыңғайлы, яғни қойылған тапсырманы 
жылдам орындау үшін олардың  кодтарын жай ғана біріктіруге болады. Кластар, 
инкапсуляция (private жəне protected бөлімдерімен сүйемелденетін), мұралау 
(кластарды шығару механизмімен сүйемелденетін) жəне де динамикалық полимор-
физм (виртуалды функциялармен сүйемелденетін) құрылымдық программалаудың 
қуатты құралдарының бірі болып табылады.
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Графикалық функциялар жəне 
мəліметтер

«Үздік – жақсының жауы»

 – Вольтер (Voltaire)

Егер  сіз эмпирикалық мəліметтермен жұмыс істейтін саланы  таңдасаңыз, 

онда сізге мəліметтерді графикалық түрде шығару қажет болады. Егер 

сіз процестерді модельдеуде математиканы пайдаланатын кез келген са-

лада жұмыс жасасаңыз, сізге функциялардың графиктерін тұрғызу қажет 

болады. Бұл тарауда осындай графиктерді құрудың негізгі механизмдері 

талқыланады. Əдеттегідей, біз осындай механизмдердің қолданылуын 

көрсетіп, олардың құрылымын қарастырамыз. Негізгі мысал ретінде бір 

аргументтен тəуелді функцияның графигін тұрғызу жəне файлға жазылған 

мəліметтерді экранда бейнелеу қолданылады.
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15.5 Аппроксимация

15.6 Графикалық мəліметтер

15.6.1 Файлды оқу

15.6.2 Жалпы сұлба

15.6.3 Мəліметтерді масштабтау

15.6.4 Графикті тұрғызу

15.1 Кіріспе

15.2 Қарапайым графиктерді тұрғызу

15.3 Function класы

15.3.1 Келісім бойынша аргументтер

15.3.2 Жаңа мысалдар

15.4 Өстер

15.1 Кіріспе

Мəліметтерді көрнекі бейнелеу негізгі ісіңізге айналған жағдайда сіз кəсіби 
программалық жабдықтамалармен қолдана бастайсыз, олармен салыстырғанда 
бұл тарауда сипатталған құралдар айтарлықтай қарапайым. Біздің негізгі 
мақсатымыз – мəліметтерді көркем түрде шығару емес, графикалық шығару қалай 
орындалатынын жəне онда қандай программалау амалдары қолданылатынын 
түсіндіру. Тарауда сипатталған графикалық құралдарға қарағанда, ұсынылған 
жобалау əдістері, программалау тəсілдері жəне негізгі математикалық құрал-
саймандар əлдеқайда маңызды болып табылады. Осы себептен сізге код үзінділерін 
үстіртін қарап шығумен шектелмеуге кеңес береміз – олар жай ғана сурет салуға 
қарағанда əлдеқайда көп қызықты ақпарат береді.

15.2 Қарапайым графиктерді тұрғызу

Бастайық. Біз қандай сурет сала алатынымызды жəне оны программада қалай 
жүзеге асыруға болатынын мысал арқылы қарастырайық. Атап айтқанда, 
графикалық интерфейстің кластарын қараңыз. Оларға, біріншіден, парабола, 
көлденең жəне көлбеу сызықтар жатады.

Шын мəнінде, бұл тарау графикалық функцияларға арналғандықтан, берілген 
көлденең сызық – бұл жай ғана көлденең сызық емес, ол төменде көрсетілген 
функцияның графигі:

double one(double) { return 1; }

Бұл біз өзімізге елестете алатын ең қарапайым функция: оның бір аргументі бар 
жəне ол əрқашан 1 мəнін қайтарады. Нəтижені есептеу үшін бұл аргументтің 
қажеті болмағандықтан, оны атау міндетті емес. one() функциясына аргумент 
ретінде берілген əрбір x мəні үшін 1-ге тең y мəнін аламыз; басқаша айтқанда, бұл 
сызық барлық x үшін (x,y)==(x,1) теңдігімен анықталады.   
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Кез келген математикалық кіріспе дəлелдемелер тəрізді, біздің пайымдаулары-
мыз таптаурын əрі тақуалық (педантты) болып көрінеді, сондықтан айтарлықтай 
күрделі мысалға көшейік:

double slope(double х) { return х/2; }

Бұл функция көлбеу сызықты тудырады. Əрбір х аргументі үшін x/2-ге тең у мəнін 
аламыз. Басқаша айтқанда, (x,y)==(x,x/2). Бұл екі сызық (2,1) нүктесінде 
қиылысады. 

Енді қызықты бір əрекет орындап көрейік. Біздің кітапта осыдан əрі тұрақты 
түрде сөзге тиек болатын шаршылық (квадратичная) функцияны жазамыз:

double square(double х) { return х*х; }

Егер мектептегі геометрия сабақтары есіңізде болса (болмаса да), онда бұл функ-
ция у өсіне қатысты симметриялы болатын параболаны анықтайды, ал оның ең 
төменгі нүктесінің координаталары (0,0), яғни (x,y)==(x,x*x). Сонымен, 
параболаның ең төменгі нүктесі көлбеу сызық пен (0,0) нүктесінде жанасады.

Аталған үш сызықты салатын код үзіндісі төменде берілген:

const int xmax = 600;     // терезенің өлшемі
const int ymax = 400;

const int x_orig = xmax/2; // (0,0) нүктесі — терезенің центрі
const int y_orig = ymax/2; 
const Point orig(x_orig,y_orig);
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const int r_min = -10;  // [-10:11) аралығы
const int r_max = 11;

const int n_points = 400;   // аралықтағы нүктелер саны

const int x_scale = 30;  // масштабтық көбейткіштер
const int y_scale = 30;

Simple_window win(Point(100,100),xmax,ymax,"Функцияның графигі"); 
Function s(one,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale,y_scale);
Function s2(slope,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale, y_scale);
Function sЗ(square,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale, y_scale);

win.attach(s); 
win.attach(s2); 
win.attach(s3); 
win.wait_for_button();

Алдымен, біздің программаны «сиқырлы сандармен» асыра жүктемеу үшін 
бірнеше константаны анықтаймыз. Содан кейін терезе құрамыз, функцияларды 
анықтаймыз, оларды тереземен байланыстырамыз жəне басқаруды экранда сурет 
салуды орындайтын графикалық жүйеге береміз.

Function класының үш объектісінің – s, s2 жəне s3 – анықтамаларынан 
басқаның барлығы шаблон бойынша орындалады:

 
Function s(one,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale,y_scale);
Function s2(slope,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale, y_scale);
Function sЗ(square,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale, y_scale);

Function класының əрбір объектісі алғашқы аргументінің (double типті бір 
аргументі бар жəне double типті мəн қайтаратын функция) терезеде қалай са-
лынатынын анықтайды. Екінші жəне үшінші аргументтер х айны ма лы сының 
(бейнеленетін функцияның аргументінің) өзгеру аралығын береді. Төртінші ар-
гумент (бұл жерде orig) Function класының объектісіне (0,0) координаталар 
басының терезенің қай жерінде орналасқанын хабарлайды.  

Сіз осыншалықты көп аргументтерден жаңылу оңай деп есептейтін 
шығарсыз, біз оған қарсы ешнəрсе айта алмаймыз. Мінсіз жағдайда аргумент-
тер саны мүмкіндігінше аз болғаны дұрыс, өйткені көптеген аргументтер адам-
ды жаңылыстырып, қателер жасауға мүмкіндіктер туғызады. Бірақ біз əзірше 
бұл аргументтерді қолданбай жұмыс істей алмаймыз. Соңғы үш аргументтің 
мағынасын біз 15.3-бөлімде түсіндіретін боламыз. Ал əзірше, біздің графиктердің 
белгілерін (метка) тағайындайық:
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Біз əрқашан графиктерімізді қосымша түсініктемелерсіз айқын жасауға тал-
пынамыз. Адамдар көп жағдайда суретті қоршап тұрған мəтінді оқымайды, 
сондықтан ол пайдасыз болып қалады. Біз суреттерде бейнелейтін нəрселердің 
барлығы оқырмандарға оны түсінуге жəрдем болу керек. Бұл жағдайда біз əрбір 
графикте жай ғана белгі саламыз. Белгіні құруға арналған код Text класының үш 
объектісімен тағайындалады (13.11-бөлімді қ.):

 
Text ts(Point(100,y_orig-40),"one");
Text ts2(Point(100,y_orig+y_orig/2-20),"х/2");
Text ts3(Point(x_orig-100,20),"х*х");
win.set_label("Функцияның графигі: белгінің функциясы");
win.wait_for_button();

Осыдан бастап тараудың соңына дейін біз фигураны тереземен байланыстыра-
тын, оған белгіні меншіктеп, Next батырмасының шертілуін күтетін қайталанып 
келетін кодты тастап кететін боламыз.

Алайда бұл суретті əлі де аяқталған деп есептеуге болмайды. x/2 көлбеу 
сызығы x*x параболасына (0,0) нүктесінде жанасады, ал one функция сы ның 
графигі x/2 сызығын (2,1) нүктесінде қияды, бірақ бұл тек бізге ғана мəлім; бұл 
оқырмандарға да айқын болу үшін суретте координата өстерін салу керек.

Өстерді тұрғызуға арналған код Axis класының екі объектісінің жарияланы-
мынан тұрады (15.4 бөлімі):

const int xlength = xmax-40;   // өстер терезеден сəл кіші 
                               // болу керек 
const int ylength = ymax-40;
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Axis x(Axis::x,Point(20,y_orig),xlength,xlength/x_scale,    
       "бір бөлік == 1");
Axis у(Axis::у,Point(x_orig,ylength+20),ylength,
       ylength/y_scale,"бір бөлік == 1");

xlength/x_scale мəнін бөліктер санын тағайындайтын параметр ретінде пай-
далану 1, 2, 3 жəне т.с.с. бүтінсандық таңбаларын қолдануға мүмкіндік береді. 
(0,0) нүктесін координаталар басы ретінде таңдау жалпы қабылданған. Егер ко-
ординаталар басы терезенің орталық бөлігінде емес, əдеттегідей сол жақ төменгі 
бұрышында болғанын қаласаңыз (15.6-бөлім), сіз мұны оңай жүзеге асыра ала-
сыз. Оның үстіне, өстерді айқын көру үшін түсті қолдануға болады: 

х.set_color(Color::red); 
у.set_color(Color::red);

Нəтижесінде төменде көрсетілген суреттегі бейнені аламыз.
Мұндай суретті қабылдауға болады, бірақ сəндік тұрғыдан сызықтарды 

сəл төмен жылжытқан жөн болатын еді. Сонымен қатар, х өсінің белгілерін 
солға қарай сəл жылжытуға болатын еді. Бірақ біз бұлай жасамаймыз, өйткені 
графиктің сəнділігін шексіз талқыға салуға болады. Программалаушының кəсіби 
қасиеттерінің бірі – ол қай кезде тоқтап, үнемделген уақытты əлдеқайда пайда-
лы істерге (мысалы, жаңа əдістерді меңгеруге немесе ұйқыға) жұмсау қажеттігін 
біледі. Есіңізде болсын, «үздік – жақсының жауы».



557

15.3 Function класы

Function графикалық интерфейс класының анықтамасы төменде берілген:

struct Function : Shape{
    // функцияның параметрлері сақталмайды
    Function(Fct f, double r1, double r2, Point orig,
             int count = 100, double xscale = 25, 
             double yscale = 25);
};

Function класы Shape класынан туынды болып табылады. Function класының 
конструкторы сызықтар қималарының жиынын генерациялайды жəне олар-
ды Shape класының мүшелерінде сақтайды. Осы сызықтардың қималары f 
функциясының мəндерін жуықтатады (аппроксимациялайды). f функциясының 
мəндері [r1:r2) интервалында бірыңғай үлестірілген нүктелерде count рет 
есептеледі:

Function::Function(Fct f,double r1,double r2,Point xy,   
                   int count,double xscale,double yscale)
// [rl:r2) аралығынан алынған x үшін сызықтардың count 
// қималар санын қолдана отырып, f(x) функциясының 
// графигін тұрғызады; (0,0) координаталар басы ху 
// нүктесінде орналасады
// х координаталары xscale көбейткіштерімен масштабталады

37–1084
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// у координаталары yscale көбейткіштерімен масштабталады
{

if (r2-r1<=0) error("дұрыс емес аралық"); 
if (count<=0) error("count мəні теріс сан"); 
double dist = (r2-r1)/count; 
double r = r1;
for (int i = 0; i<count; ++i) {
    add(Point(xy.x+int(r*xscale),xy.y-int(f(r)*yscale))); 
    r += dist;
}

}

xscale жəне yscale параметрлері сəйкесінше x жəне y координаталарын мас-
штабтау үшін қолданылады. Əдетте, масштабтау суретті терезеде дұрыс орнала-
стыру үшін қажет. 

Көңіл аударыңыз, Function класының объектісі оның конструкторына 
берілетін мəндерді сақтамайды, сондықтан біз кейіннен функциядан координата-
лар басы қайда орналасқаны туралы ақпаратты сұрай алмаймыз немесе графикті 
басқа масштабтаушы көбейткіштермен қайта сала алмаймыз. Бұл объект жай ғана 
нүктелерді сақтайды (Shape класында) жəне графикті экранға шығарады. Егер біз 
Function класы объектісін құрғаннан кейін оның икемділігін жоғарылатқымыз 
келсе, онда объектіде тек талап етілетін мəндерді сақтауға мəжбүр болатын едік 
(2-жаттығуды қ.).

15.3.1 Келісім бойынша аргументтер
Function класы конструкторының xscale жəне yscale аргументтерін иници-
алдау тəсіліне көңіл аударыңыз. Инициалдаудың мұндай тəсілін келісім бойын-
ша аргументтерді тағайындау (default arguments) деп атайды жəне олар шақыру 
кезінде аргументтердің мəндері мүлдем көрсетілмейтін кезде қолданылады. Мы-
салы: 

Function s(one,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale,y_scale);
Function s2(slope,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale); 
                                               // yscale жоқ
Function s3(square,r_min,r_max,orig,n_points); // xscale 
                                          // жоқ, yscale жоқ
Function s4(sqrt,r_min,r_max,orig); // count жоқ, xscale  
                                    // жоқ, yscale жоқ

Бұл код үзіндісі төмендегімен пара-пар:

Function s(one,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale,y_scale);
Function s2(slope,r_min,r_max,orig,n_points,x_scale,25);
Function s3(square,r_min,r_max,orig,n_points,25,25);
Function s4(sqrt,r_min,r_max,orig,100,25,25);
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Келісім бойынша тағайындалған аргументтер асыра жүктелген функцияларға аль-
тернатива болып табылады. Келісім бойынша тағайындалған үш аргументі бар 
бір конструкторды анықтаудың орнына біз төрт конструкторды анықтауымызға 
болатын еді:

struct Function : Shape { // келісім бойынша тағайындалған 
                          // аргументтерге альтернатива 

Function(Fct f, double r1, double r2, Point orig,
         int count, double xscale, double yscale);
// у айнымалысының масштабы келісім бойынша тағайындалады:
Function (Fct f, double r1, double r2, Point orig, 
          int count, double xscale);
// x жəне у айнымалыларының масштабтары  
// келісім бойынша тағайындалады:
Function(Fct f, double r1, double r2, Point orig,int count);
// count мəні мен x жəне у айнымалыларының масштабтары 
// келісім бойынша тағайындалады:
Function(Fct f, double r1, double r2, Point orig);

};

Төрт конструкторды анықтау үшін, келісім бойынша аргументтерді 
тағайындаумен салыстырғанда, артық жұмыс орындауға тура келеді. Сонымен 
қатар конструкторлардың анықтамаларында келісім бойынша тағайындалған 
мəндердің қасиеттері жасырын болады, ал оларды функ цияның жарияланымын-
да анық көрсететін болсақ, онда олар анық түрде өрнектеледі. Келісім бойынша 
аргументтер конструкторларды жариялауда жиі қолданылады, бірақ олар кез кел-
ген функциялар үшін пайдалы бола алады. Келісім бойынша аргументтерді тек 
іргелес жатқан параметрлер үшін анықтауға болады. Мысалы:

struct Function : Shape {
    Function(Fct f, double r1, double r2, Point orig, int     
        count = 100, double xscale, double yscale); // қате
};

Егер аргументтің мəні келісім бойынша тағайындалған болса, онда одан кейін 
орналасқан аргументтердің барлығының мəні келісім бойынша орнатылу керек:

struct Function : Shape {
    Function(Fct f, double r1, double r2, Point orig, int  
        count = 100, double xscale=25, double yscale=25);
};

Кейде келісім бойынша тағайындалған қолайлы мəндерді табу оңай болады. Мы-
салы, тіркес үшін қолайлы келісім бойынша мəн string класының бос объектісі, 
ал вектор үшін vector класының бос объектісі болады. Басқа жағдайларда, мыса-
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лы Function класы үшін келісім бойынша мəндерді таңдау қиынырақ: бұл үшін 
сынақтар жəне қателер əдісін қолдануға тура келеді. Есіңізде болсын, сіз келісім 
бойынша мəндерді тағайындауға міндетті емессіз жəне мұны жасау сіз үшін қиын 
болса, аргументті тағайындауды қолданушыға тапсырыңыз. 

15.3.2 Жаңа мысалдар
Біз тағы бірнеше функция қостық – стандартты кітапханадан косинус (cos) 
жəне жай ғана күрделі функцияны қалай құруға  болатынын көрсету үшін – x/2 
көлбеулі косинус:

double sloping_cos(double х) { return cos(х)+slope(х); }

Нəтижесі төмендегідей болады:

Программалық коды келесідей болады:

Function s4(cos,r_min,r_max,orig,400,30,30); 
s4.set_color(Color::blue);
Function s5(sloping_cos,r_min,r_max,orig,400,30,30); 
x.label.move(-160,0);
x.notches.set_color(Color::dark_red);

Осы екі функцияны қосумен қатар, біз х өсінің белгісін жылжыттық жəне (қалай 
жасауға болатынын көрсету үшін) бөлу межелігінің түсін сəл өзгерттік. 
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Қорытынды ретінде, логарифм, экспонента, синус жəне косинус графиктерін 
салайық:

Function f1(log,0.000001,r_max,orig,200,30,30); // ln()
Function f2(sin,r_min,r_max,orig,200,30,30);    // sin() 
f2.set_color(Color::blue);
Function f3(cos,r_min,r_max,orig,200,30,30);    // cos()
Function f4(exp,r_min,r_max,orig,200,30,30);    // exp()

log(0) функциясының мəні анықталмаған болғандықтан (мате ма ти ка лық 
тұрғыдан оның мəні шексіздікке тең), біз log функциясының өзгеру аралығын 
шағын оң саннан бастадық. Нəтижесі төменде көрсетілген:

Бұл графиктерге белгілер жазудың орнына біз олардың түстерін өзгерттік.
cos(), sin() жəне sqrt() сияқты стандартты математикалық функ циялар 

<cmath> стандартты кітапханалық тақырыбында жарияланған. Стан дартты 
математикалық функциялар тізімі 24.8 жəне B.9.2 бөлімдерінде берілген.

15.4 Өстер

Мəліметтерді бейнелеу үшін біз Axis класын қолданамыз (мысалы, 15.6.4 
бөліміндегі тəрізді), өйткені ауқымы (масштабы) туралы ақпараты жоқ график 
сенімсіз көрінеді. Axis класы сызықтан, өс бөліктерінің белгілі бір санынан жəне 
мəтіндік белгіден тұрады. Axis класының конструкторы өс сызықтарының жəне 
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(қажет болғанда) өсті бөлу үшін қолданылатын сызықтардың координаталарын 
есептейді:

struct Axis : Shape {
enum Orientation { x, y, z };
Axis(Orientation d,Point xy,int length,
     int number_of_notches=0,string label = "");
void draw_lines() const; 
void move(int dx, int dy); 
void set_color(Color c);

Text label;
Lines notches;

};

label жəне notches объектілері ашық күйінде қалады, сондықтан қолданушылар 
олармен əртүрлі əрекеттер орындай алады, мысалы бөліктерге сызықтың түсінен 
өзгеше түс бере алады немесе label объектісін move() функциясының көмегімен 
əлдеқайда оңтайлы жерге көшіре алады. Axis – бұл бірнеше жартылай тəуелсіз 
объектілерден тұратын объектінің мысалы. 

Егер number_of_notches мəні нөлден үлкен болса, онда Axis класының 
конструкторы сызықтарды орналастырып, олардың бөліктерін белгілейді:

Axis::Axis(Orientation d, Point xy, int length, int n, 
    string lab):label(Point(0,0),lab)
{

if (length<0) error("өс ұзындығы дұрыс емес"); 
switch (d){ 
case Axis::x:
{   Shape::add(xy);    // өс сызығы 
    Shape::add(Point(xy.x+length,xy.у));

    if (0<n){          // бөліктер қосады 
        int dist = length/n; 
        int x = xy.x+dist; 
        for (int i = 0; i<n; ++i){
            notches.add(Point(x,xy.y),Point(x,xy.y-5));
            x += dist;
        }
    }

    label.move(length/3,xy.y+20); // сызықтың астына 
                                 // белгіні орналастырады 
    break;
}
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case Axis::y:
{   Shape::add(xy);    // у өсін жоғары жылжытамыз
    Shape::add(Point(xy.x,xy.y-length));

    if (0<n) {         // бөліктер қосамыз 
        int dist = length/n; 
        int у = xy.y-dist; 
        for (int i = 0; i<n; ++i){
            notches.add(Point(xy.x,y),Point(xy.x+5,y));
            у -= dist;
        }
    }

    label.move(xy.x-10,xy.y-length-10); // белгіні 
                             // жоғарыға орналастырады
    break;
}
case Axis::z:
    error("z өсі жасалмаған");
}

}

Көптеген шынайы программалармен салыстырғанда, бұл конструктор өте 
қарапайым. Бірақ біз оны жақсылап қарастыруға кеңес береміз, өйткені ол 
бір қарағанда тым қарапайым көрінгенмен, онда бірқатар пайдалы амалдар 
көрсетілген. Бөліктер жеке объект (notches) түрінде сақталатынына қарамастан, 
Shape класының Axis класы мұралаған (Shape::add() функциясын пайдала-
нып) бөлігінде сызықты қалай сақтайтынымызға көңіл аударыңыз. Бұл бізге сызық 
пен өс бөліктерін бір-бірінен тəуелсіз пайдалануға мүмкіндік береді; мысалы, біз 
оларды əртүрлі түстерге бояуымызға болады. Дəл осылай, белгі бекітілген орынға 
қойылған, бірақ ол тəуелсіз объекті болғандықтан, біз əрқашан оны басқа орынға 
жылжыта алмыз. Ыңғайлы болу үшін Orientation тізбесін пайдаланамыз.

Axis класы үш бөліктен тұратын болғандықтан, біз Axis класының объектісін 
біртұтас пайдалануға арналған функцияларды қарастыруымыз қажет. Мысал 
қарастырайық:

void Axis::draw_lines() const 
{

Shape::draw_lines();
notches.draw();     // бөліктердің түсі сызықтың түсінен 
                    // өзгеше болуы мүмкін 
label.draw();       // белгінің түсі сызықтың түсінен 
                    // өзгеше болуы мүмкін 

}
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Біз notches жəне label объектілерін сызу үшін draw_lines() функциясын 
емес, draw() функциясын қолданамыз, осылайша объектілерде сақталатын түс ту-
ралы ақпаратты алуға мүмкіндік туады. Lines класының объектісі Axis::Shape 
бөлімінде сақталады жəне дəл осында сақталған түс туралы ақпаратты пайдала-
нады.

Біз сызықтың, бөліктің жəне белгінің түстерін жекелеп тағайындай ала-
мыз, бірақ стиль сəнділігі тұрғысынан бұлай жасамай, олардың барлығын бір 
функцияның көмегімен тағайындаған дұрыс:

void Axis::set_color(Color с)
{

Shape::set_color(с); 
notches.set_color(с); 
label.set_color(с);

}

Дəл осылайша, Axis::move() функциясы Axis класы объектісінің үш бөлігін 
бірге жылжытады:

void Axis::move(int dx, int dy)
{

Shape::move(dx,dy); 
notches.move(dx,dy); 
label.move(dx,dy);

}

15.5 Аппроксимация

Функцияның графигін тұрғызудың тағы бір кішігірім мысалын қарастырамыз: біз 
экспоненциалдық функцияны есептеуді «ани ма ция лай мыз». Біздің мақсатымыз 
– сіздің математикалық функцияларды сезінуіңізге мүмкіндік беру, есептеулерді 
бейнелеуде графиктердің қолданылуын көрсету, код үзінділерін көрсету жəне, 
ақырында, есептеулермен байланысты үйреншікті қателер туралы ескерту.

Экспонентаны есептеу тəсілдерінің бірі дəрежелік қатарды қосындылауға 
негізделген:

...!4/!3/!2/1 432 +++++= xxxxex

Біз қатардың қаншалықты көп мүшесін есептеп тапсақ, ех мəні соғұрлым дəл 
болады; басқаша айтқанда, біз қатардың қаншалықты көп мүшесін есептесек, 
нəтижесінде соншалықты көп дұрыс цифрларды табамыз. Программада біз 
қатарды қосындылап, оның бөліктік қосындыларының графигін саламыз. Бұл фор-
мулада леп белгісі, əдеттегідей, факториалды білдіреді, яғни біз функциялардың 
графиктерін келесі реттілікте саламыз:
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ехр0(х) = 0    // мүшелері жоқ
exp1(х) = 1    // бір мүше
ехр2(х) = 1+х    // екі мүше; pow(х,1)/fас(1)==х
ехрЗ(х) = l+x+pow(x,2)/fac(2)
ехр4(х) = l+x+pow(x,2)/fac(2)+pow(x,3)/fac(3)
exp5(x) = 1+x+pow(x,2)/fac(2)+pow(x,3)/fac(3)+ pow(x,4)/fac(4)
...

Əрбір функция өзінен бұрынғысына қарағанда, ех шамасын дəлірек жуықтатады. 
Мұндағы pow(x,n) – xn мəнін қайтаратын стандартты кітапханалық функция. 
Стандартты кітапханада факториалды есептейтін функция жоқ, сондықтан оны 
өзіңіз анықтауыңыз керек:

int fac(int n)     // factorial(n); n! 
{

int r = 1; 
while (n>1){ 

r*=n;
—-n;

}
return r;

}

fac() функциясының тағы бір жүзеге асырылу нұсқасы 1-жаттығуда берілген. 
fac() функциясын анықтаған болсақ, қатардың n-ші мүшесін есептей аламыз:

double term(double х, int n) { return pow(x,n)/fac(n); } 
                             // қатардың n-ші мүшесі

term() функциясы берілген болса, экспоненталарды n-ші мүшеге дейінгі 
дəлдікпен есептеу қиынға соқпайды:

double expе(double х, int n) // х үшін nмүшенің қосындысы
{

double sum = 0;
for(int i=0; i<n; ++i) sum+=term(x,i); 
return sum;

}

Бұл функцияның графигін қалай салуға болады? Программалаушының көзқарасы 
бойынша, негізгі қиындық біздің Function класы бір аргументі бар функцияны, 
ал expe() функциясы екі аргументті қабылдайтынында. C++ тілінде бұл есептің 
қолайлы шешімі жоқ, сондықтан əзірше сəл қолайсыз шешімді пайдаланамыз 
(қалай болғанымен де, 3-жаттығуды қараңыз). Біз аргументтер тізімінен n дəлдігін 
жойып, оны айнымалыға айналдыруымыз керек:
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int expN_number_of_terms = 10; 

double expN(double x)
{

return expe(x,expN_number_of_terms);
}

Енді expN(x) функциясы expN_number_of_terms айнымалысымен анықталған 
дəлдікте экспонентаны есептейді. Осыны бірнеше график салу үшін пайдаланайық. 
Алдымен өстерді жəне нағыз экспонента графигін exp() стандартты кітапханалық 
функциясының көмегімен сызамыз, осы арқы лы оның expN() функциясымен 
қаншалықты жақсы жуықтатылатынын көреміз:

Function real_exp(exp,r_min,r_max,orig,200,x_scale,y_scale); 
real_exp.set_color(Color::blue);

Содан кейін n – қатар мүшелерінің санын арттыра отырып, жуықтатулар циклін 
орындаймыз:

for(int n = 0; n<50; ++n) { 
ostringstream ss;
ss << "exp жуықтауы; n==" << n; 
win.set_label(ss.str().c_str()); 
expN_number_of_terms = n;
// келесі жуықтау:
Function e(expN,r_min,r_max,orig,200,x_scale,y_scale);
win.attach(e);
win.wait_for_button(); 
win.detach(e);

}

Осы циклда detach(e) функциясының соңғы шақырылуына көңіл аударыңыз. 
Function класының e объектісінің көріну аймағы for циклінің тұл ға сымен 
шектелген. Біз осы блокқа əрбір кірген сайын Function кла сы ның e объектісін 
құрамыз, ал блоктан əрбір шыққан сайын e объектісі жойы лып, кейіннен 
жаңасымен алмастырылады. Window класының объектісі ескі e объектісін есте 
сақтамауы керек, себебі ол жойылады. Ендеше, detach(e) шақыруы Window кла-
сы объектісінің жойылған объектіні салуға талпын бай тынын кепілдендіреді. 

Бірінші кезеңде біз өстер жəне көк түспен «нағыз» экспонента салынған 
терезені аламыз. Көріп отырғанымыздай, exp(0) мəні 1-ге тең, сондықтан біздің 
«нағыз» экспонентаның көк түсті графигі y өсін (0,1) нүктесінде қияды.
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Егер зер салып қарасақ, біз шын мəнінде х  өсінің үстінен қара түспен бірінші 
жуықтауды (exp0(x)==0) салған екенбіз. “Next” батырмасы дəрежелік қатардың 
бір мүшесін қамтитын жуықтауды алуға мүмкіндік береді. Көңіл аударыңыз, 
біз экспонентаны жуықтату үшін қолданылған қатар термдерінің санын терезе 
белгісінің бөлігі ретінде көрсеттік:
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Бұл дəрежелік қатардың тек бір мүшесінің көмегімен экспонентаның жуықтауын 
бейнелейтін exp1(x)==1 функциясы. Ол (0,1) нүктесіндегі экспонентамен дəл 
сəйкес келеді, бірақ біз əлдеқайда дəлірек жуықтауды жасай аламыз:

Жіктеудің екі мүшесін (1+x) қолдана отырып, у өсін (0,1) нүктесінде қиып өтетін 
диагональ сызықты аламыз. Жіктеудің үш мүшесінің (1+x+pow(x,2)/fac(2)) 
көмегімен жинақталу белгілерін аңғаруымызға болады: 
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Жіктеудің үш мүшесі өте жақсы жуықтауды қамтамасыз етеді, əсіресе, х-тің -3 
шамасынан үлкен мəндері үшін:

Бір қарағанда, біз үнемі дəрежелік қатардың мүшелер санын арттыра отырып, 
дəлдігі жоғарылайтын жуықтауларды алуымызға болады. Алайда бұл үрдістің 
шегі бар жəне он үшінші мүшеден кейін əдеттен тыс бірнəрсе болады: жуықтау 
нашарлайды, ал он сегіз мүшені есептегеннен кейін суретте тік сызықтар пайда 
болады:
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Есіңізде болсын, жылжымалы нүктелі сандар арифметикасы – бұл таза мате-
матика емес. Жылжымалы нүктелі сандар нақты сандарды жақсы жуықтатады, 
өйткені оларды бейнелеу үшін биттердің шектеулі санын ғана қолдануға болады. 
Белгілі бір сəттен бастап біздің есептеулер double типті айнымалылар түрінде 
дəл бейнелеуге келмейтін сандарды тудырып, біздің нə тижелер дұрыс  жауаптан 
ауытқи бастады. Кейінірек мен fac() функ ция сын бүтін сандар ретінде сақтауға 
болмайтын шамаларды тудыратындай етіп құрдым. fac() функциясын double 
типті мəн тудыратындай өзгерту мəселені шешеді. Осы тақырыпқа байланысты 
толығырақ ақпарат 5-бөлімдегі 11-жаттығуда жəне 24.2 бөлімінде берілген. 

Соңғы сурет келесі қағиданың мағынасын жақсы бейнелейді: егер жауап жақсы 
болып көрінсе де, бұл программа дұрыс жұмыс істейтінінің көрсеткіші бола ал-
майды. Егер программа біраз ұзағырақ немесе басқа мəліметтермен жұмыс істесе, 
осы мысалда көрсетілгендей, нағыз шым-шытырық туындауы мүмкін. 

15.6 Графикалық мəліметтер

Мəліметтерді бейнелеу үлкен дайындық пен тəжірибені қажет етеді. Жақсы бей-
неленген мəліметтер техникалық жəне көркемдік факторларды үйлестіреді жəне 
күрделі құбылыстарды талдауды айтарлықтай жеңілдете алады. Бірақ, осымен 
қатар, бұл жағдайлар мəліметтерді бейнелеуді бір-бірімен еш байланыспаған 
көптеген программалау тəсілдері қолданылатын кең қолданыс саласына айнал-
дырады. Бұл жерде біз файлдан оқылған мəліметтерді бейнелеудің қарапайым 
мысалымен шектелеміз. Бұл мəліметтер жүз жылға жуық уақыт ішіндегі Жапо-
ния халқының жастық топтарының құрамын сипаттайды. 2008 деп белгіленген 
тік сызықтың оң жағындағы мəліметтер экстраполяцияның нəтижесі болып 
табылады:
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Осы мысалдың көмегімен біз мəліметтерді ұсынумен байланысты келесі про-
граммалау мəселелерін қарастырамыз:

• Файлды оқу

• Мəліметтерді терезе өлшемдеріне қарай масштабтау

• Мəліметтерді бейнелеу

• Графикте белгілер орналастыру

Біз бұл мəселенің көркемдік аспектілерін талқыламаймыз. Негізінде біз көркемдік 
галереяға арналған емес, «ақымақтарға арналған график» саламыз. Сіз оны талап 
етілген шамасынан артық көркемдеп сала алатыныңыз анық. 

   Қолымызда мəліметтер жиыны болған кезде, біз оларды экранда жақсырақ бей-
нелеу амалы туралы ойлануымыз керек. Жеңілдік үшін жазықтықта бейнелеу оңай 
болатын мəліметтермен шектелеміз, өйткені дəл осындай мəліметтер адамдардың 
көп жұмыс істейтін қосымшаларының үлкен жиынын құрады. Көңіл аударыңыз, 
гистограммалар, секторлық диаграммалар жəне диаграммалардың басқа əйгілі 
түрлері шын мəнінде екіөлшемді мəліметтерді қолайлы бейнелейді. Екіөлшемді 
бейнелер топтамаларын өңдеу кезінде, бірнеше екіөлшемді графиктерді бір те-
резеде қабаттастыру («Жапония халқының жасы» мысалындағыдай) немесе жеке 
нүктелерді белгілеуде көп жағдайда үшөлшемді мəліметтер пайда болады. Егер 
біз осындай қосымшаларды жүзеге асырғымыз келсе, жаңа графикалық кла-
старды жазуымызға немесе басқа графикалық кітапхананы бейімдеуімізге тура 
келетін еді.  

Сонымен, біздің мəліметтер (year,number of children) тəрізді нүк те лер 
жұбын білдіреді. Егер бізде осыдан артық ақпарат болса, мысалы (year,number 
of children,number of adults,number of elderly), біз жай ғана қандай 
сандар жұбын немесе жұптарын бейнелегіміз келетінін шешуіміз керек. Біздің 
мысалда (year,number of children), (year, number of adults) жəне 
(year,number of elderly) жұптарын саламыз.  

(x,y) жұптарын интерпретациялаудың көптеген тəсілдері бар. Бұл мəлі мет-
терді қалай бейнелеуге болатынын шешу кезінде оларды функция түрінде ұсыну 
мүмкіндігін анықтау маңызды. Мысалы, (year, steel production) жұбы 
үшін болат өндірісі (steel production) жылға (уear) тəуелді функция болып 
табы латынын болжау жəне мəліметтерді үзіліссіз сызық түрінде бейнелеу орын-
ды. Мұндай мəліметтерді бейнелеу үшін Open_polyline класы (13.6-бөлімді қ.) 
жақсы сəйкес келеді. Егер у айнымалысы x айнымалысынан тəуелді функция 
болмаса, мысалы (gross domestic product per person,population of 
country) жұбында, онда оларды жекеленген нүктелер түрінде бейнелеу үшін 
Marks класын (13.15-бөлімді қ.) қолдануға болады. 

Енді Жапония халқын жастық топтарға үлестіруге арналған мысалымызға 
қайтып ораламыз. 
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15.6.1 Файлды оқу
Жастық үлестірімі бар функция келесі жазбалардан тұрады:

( 1960 : 30 64 6 )
(1970 : 24 69 7 )
(1980 : 23 68 9 )

Қоснүктеден кейінгі алғашқы сан – бұл халық ішіндегі балалардың (0-15 жас) 
пайызы, екіншісі – ересектердің (15-64 жас) пайызы, ал үшіншісі – қарт адам-
дар (65+ жас) пайызы. Біздің мақсатымыз – файлдан осы мəліметтерді оқу. Назар 
аударыңыз, бұл мəліметтерді форматтау тұрақсыз сипатта болады. Əдеттегідей, 
біз осындай егжей-тегжейлерге көңіл бөлуіміз керек. 

Мəселені оңайлату үшін алдымен Distribution типін анықтаймыз, онда 
мəліметтерді жəне осы мəліметтерді енгізу операторын сақтайтын боламыз:  

struct Distribution {
int year, young, middle, old;

};

istream& operator>>(istream& is, Distribution& d)
// болжалды формат: ( жыл : балалар ересектер қарттар )

{
char ch1 = 0; 
char ch2 = 0; 
char ch3 = 0;
Distribution dd;

if (is >> ch1 >> dd.year
    >> ch2 >> dd.young >> dd.middle >> dd.old 
    >> ch3) {
    if (ch1!='(' || ch2!=':' || ch3!=')') {  
        is.clear(ios_base::failbit); 
        return is;
    }
}
else
    return is;
d = dd; 
return is;

}

Бұл код 10-тарауда баяндалған идеялардың жүзеге асырылуының тікелей нəтижесі 
болып табылады. Егер сізге осы кодтың қандай да бір жерлері түсініксіз болса, 
осы тарауды қайта оқып шығуыңызды өтінеміз. Біз Distribution типін жəне 
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>> операторын анықтауға міндетті емеспіз. Алайда ол «мəліметтерді жай ғана 
оқу жəне графикті тұрғызу» қағидасына негізделген дөрекі күш қолдану əдісімен 
салыстырғанда кодты жеңілдетеді. Біздің Distribution класын қолдануымыз 
кодты логикалық бөліктерге бөледі, бұл оны талдауды жəне жөндеп түзетуді 
оңайлатады. Типтерді жай ғана кодты оңайлату мақсатында енгізуден қорықпаңыз. 
Программа біздің пəндік аймақ туралы түсініктерімізге сəйкес келу үшін біз 
кластарды анықтаймыз. Бұл жағдайда тіпті жергілікті қолданылған «шағын» 
ұғымдар, мысалы жастардың жылдар бойынша үлестірілуін көрсететін сызық, 
пайдалы болуы мүмкін.  

Distribution типін қолдана отырып, мəліметтерді оқу циклін келесідей 
жаза аламыз:

string fi le_name = "japanese-age-data.txt"; 
ifstream ifs(fi le_name.c_str()); 
if(!ifs) error("can’t open ",fi le_name);

// ...

Distribution d; 
while (ifs>>d) {

if (d.year<base_year || end_year<d.year)
    error("жыл аралыққа кірмейді"); 
if (d.young+d.middle+d.old != 100)
    error("пайыздар үйлеспеген");
// ...

}

Басқа сөзбен айтқанда, біз japanese-age-data.txt файлын ашуға жəне ол жоқ 
болған жағдайда программадан шығуға талпынамыз. Программада файлдың атын 
айқын түрде көрсетпеу идеясы көп жағдайда сəтті болады, бірақ бұл жағдайда 
біз қарапайым мысал жазамыз жəне артық күш жұмсауды қаламаймыз. Басқа 
қырынан алғанда, біз japanese-age-data.txt файл атын string типті атаулы 
айнымалыға меншіктейміз, сондықтан қажет болғанда, оны өзгерту оңай. 

Оқу циклі сандардың диапазонын жəне мəліметтердің үйлесуін тексереді. Бұл 
осындай мəліметтерді тексерудің негізгі ережелері. >> операторы мəліметтердің 
əрбір элементінің форматын өзі тексереді, оқу циклінде енді басқа тексерулер жоқ.

15.6.2 Жалпы сұлба
Біз экранда нені көргіміз келеді? Бұл жауапты 15.6-бөлімнің басында табуға бо-
лады. Бір қарағанда, мəліметтерді бейнелеу үшін Open_polyline класының 
үш объектісі қажет – əрбір жастық топ үшін біреуден. Əрбір график белгіленуі 
тиіс. Бұл үшін біз терезенің сол жақ бөлігінде əрбір сызықтың «атын» жазуды 
ұйғардық. Бұл таңдау кəдімгі clearer баламасына – белгіні сызықтың бір жеріне 

38–1084
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орналастыруға – қарағанда сəтті көрінеді. Сонымен қатар, графиктерді бір-бірінен 
ажырату үшін біз əртүрлі түстерді қолданамыз жəне оларды белгілермен байла-
ныстырамыз. 

Біз х өсін жылдарды көрсету арқылы белгілегіміз келеді. 2008 белгісі арқылы 
өтетін тік сызық осыдан кейінгі мəліметтер экстраполяция нəтижесі болатын 
жылды білдіреді. 

Бейненің атауы ретінде біз жай ғана терезенің белгісін қолдануды шештік. 
Графикалық код дұрыс əрі көркем болып көрінетіндей жасау – айтарлықтай 

күрделі мəселе. Мұның негізгі себебі – біздің өлшемдер мен ығысуларды 
анықтаумен байланысты көптеген тиянақты есептеулерді орындауымызға 
тура келеді. Оларды оңайлату үшін біз экранды пайдалану тəсілін анықтайтын 
символдық константаларды тағайындаудан бастадық:

const int xmax = 600;    // терезе өлшемі 
const int ymax = 400;

const int xoffset = 100; // терезенің сол жақ жиегінен у 
                         // өсіне дейінгі аралық
const int yoffset = 60;  // терезенің төменгі жиегінен х 
                         // өсіне дейінгі аралық

const int xspace = 40;   // өстер арасындағы кеңістік 
const int yspace = 40;

const int xlength = xmax-xoffset-xspace; //өстер ұзындығы
const int ylength = ymax-yoffset-yspace;

Негізінде бұл нұсқаулар тіктөртбұрышты аймақты (терезе) жəне оған кірістірілген 
басқа (өстермен анықталған) тіктөртбұрышты анықтайды:
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Экран элементтерін біздің терезеде символдық константалардың көмегімен орна-
ластыру туралы осындай сұлбалық бейнесіз код шатасқан болып кететін еді. 

15.6.3 Мəліметтерді масштабтау
Енді біз мəліметтерді сипатталған аймақта қалай бейнелейтінімізді шешуіміз ке-
рек. Бұл үшін мəліметтерді координаталар өстерімен анықталған тіктөртбұрышта 
орналасатындай етіп мастштабтаймыз. Масштабтау мəліметтердің өзгеру аралығы 
мен өстердегі белгілер арасындағы қатынасты білдіретін ауқымдық (масштабтық) 
көбейткіштер көмегімен жүзеге асырылады:

const int base_year = 1960; 
const int end_year = 2040;

const double xscale = double(xlength)/(end_year-base_year); 
const double yscale = double(ylength)/100;

Біз өзіміздің масштабтаушы көбейткіштерді (xscale жəне yscale) жылжы-
малы нүктелі сандар түрінде жарияладық – басқа жағдайда есептеулерімізде 
дөңгелектеумен байланысты қателер туындайтын еді. Бүтінсандық бөлуден 
аулақ болу үшін бөлу амалын орындау алдында ұзындықтарды double типіне 
түрлендіреміз (4.3.3-бөлімді қ.).

Енді нүктелерден базалық мəндерін (1960) азайта отырып, xscale 
көбейткішінің көмегімен масштабтай отырып жəне xoffset ығысуын қоса оты-
рып, оларды х өсіне орналастыруға болады. у мəні дəл осылай өңделеді. Бұл опе-
рациялар үйреншікті, бірақ олар көп еңбекті қажет етеді жəне жалық тырғыш бо-
лып келеді. Кодты оңайлату үшін жəне қателердің туындау мүмкіндігін барын-
ша азайту мақсатында (сондай-ақ, қажымау үшін) біз осы есептеулер қосылған 
кішігірім класты анықтадық: 

 
class Scale {     // координаталарды түрлендіру класы

int cbase;     // координаталық база
int vbase;     // мəндер базасы 
double scale; 

public:
Scale(int b,int vb,double s) :cbase(b),vbase(vb), 
      scale(s){ }
int operator()(int v)const{ return cbase + 
      (v-vbase)*scale; }    // 21.4 бөлімін қ.

};

Біздің класс құрғымыз келуінің себебі есептеу қайталануы міндетті емес үш кон-
стантадан тəуелді. Бұл жағдайларда келесі функцияларды анықтауға болады:



576

Scale xs(xoffset,base_year,xscale);
Scale ys(ymax-yoffset,0,-yscale);

Назар аударыңыз, біз ys масштабтаушы көбейткішін теріс таңбамен алдық, себебі 
біз у координаталарының жоғары бағытта өсуіне үйреншікті болғанмен, біздің 
жағдайда олар төмен қарай өсетінін көрсеткіміз келді. Енді жылдарды х координа-
тасына түрлендіру үшін xs функциясын қолдана ала мыз. Дəл осылай, пайыздар-
ды у координатасына түрлендіру үшін ху функциясын пайдалануымызға болады. 

15.6.4 Графикті тұрғызу
Сонымен, бізде ұнамды программаны құруға қажетті барлық алғышарттар бар. 
Терезені құру мен өстерді орналастырудан бастаймыз:

Window win(Point(100,100),xmax,ymax,»Aging Japan»);

Axis x(Axis::x, Point(xoffset,ymax-yoffset),xlength, 
      (end_year-base_year)/10,
      "year  1960  1970  1980  1990  "
      "2000    2010  2020  2030  2040"); 
x.label.move(-100,0);

Axis y(Axis::y, Point(xoffset,ymax-yoffset),ylength,10,
      "% халық");

Line current_year(Point(xs(2008),ys(0)),
                  Point(xs(2008),ys(100))); 
current_year.set_style(Line_style:sdash);

Өстер (1960,0) жұбына сəйкес келетін Point(xoffset,ymax-yoffset) 
нүктесінде қиылысады. Бөліктер мəліметтерді қалай бейне лей тіні не көңіл 
аударыңыз. у өсінде əрқайсысы халықтың он пайызына сəйкес келе тін он бөлік 
қойылған. х өсінде əрбір бөлік он жылға сəйкес келеді. Бөлік тер дің нақты саны 
base_year жəне end_year айны малы лары ның мəндері бойын ша есептеледі, 
сондықтан біз аралықты өзгертсек, өстер автоматты түрде қайта есептеледі. Бұл 
кодта «сиқырлы сандар» болмауының артық шы лық тарының бірі. х өсіндегі белгі 
бұл ережені бұзады, өйткені сандар дұрыс позицияларда орналасқанға дейін 
белгілерді қоюдың пайдасы жоқ. Мүмкін, əрбір бөлік үшін жеке белгілер жиынын 
тағайындаған жақсы болатын еді. 

Тіркес түрінде берілген төмендегі белгінің əдеттегіден тыс форматталуына на-
зар аударыңыз. Біз екі іргелес тіркестік литералды пайдаландық:

"year  1960  1970  1980  1990  "
"2000  2010  2020  2030  2040"
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Компилятор мұндай тіркестердің конкатенациясын орындайды, сондықтан бұл 
код төмендегі қатарға пара-пар:

"year  1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020 2030 2040"

Бұл айла ұзақ тіркестерді орналастыруда ыңғайлы болуы мүмкін, себебі ол мəтінді 
оқудың қолайлылығын сақтайды.

current_line объектісі нақты жəне болжалды мəліметтерді бөліп тұратын 
тік сызыққа сəйкес келеді. Осы сызықты дұрыс орналастыру жəне масштабтау 
үшін xs жəне ys функциялары қалай қолданылатынына көңіл аударыңыз. 

Өстерді тұрғызғаннан кейін біз мəліметтерді өңдей аламыз. Open_polyline 
класының үш объектісін анықтаймыз жəне оларды оқу циклінде толтырамыз: 

Open_polyline children;
Open_polyline adults;
Open_polyline aged;

Distribution d; 
while (ifs>>d) {

if (d.year<base_year || end_year<d.year)
    error("жыл аралыққа тиісті емес"); 
if(d.young+d.middle+d.old != 100)
    error("пайыздар үйлеспеген"); 
int х = xs(d.year);
children.add(Point(x,ys(d.young))); 
adults.add(Point(x,ys(d.middle))); 
aged.add(Point(x,ys(d.old)));

}

xs жəне ys функцияларын қолдану мəліметтерді масштабтау жəне орналасты-
ру мəселесін оңайлатады. Scale тəрізді «шағын кластар» кодты оңайлату жəне 
артық қайталамаларды жою үшін өте маңызды болып шығуы мүмкін – осылай-
ша олар оқылу оңтайлылығын жəне дұрыс программаны құрудың мүмкіндігін 
жоғарылатады.

Графиктер анығырақ болуы үшін біз оларға белгілер орналастырдық жəне 
əртүрлі түстерге боядық:

Text children_label(Point(20,children.point(0).у),"age 0-14"); 
children.set_color(Color::red); 
children_label.set_color(Color::red);

Text adults_label(Point(20,adults.point(0).y),"age 15-64");
adults.set_color(Color::blue); 
adults_label.set_color(Color::blue);
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Text aged_label(Point(20,aged.point(0).y),"age 65+"); 
aged.set_color(Color::dark_green); 
aged_label.set_color(Color::dark_green);

Енді біз Shape класының əртүрлі объектілерін Window класының объектісімен 
байланыстырып, басқаруды графикалық қолданушы интерфейсіне беруіміз керек 
(14.2.3-бөлімді қ.):

win.attach(children); 
win.attach(adults); 
win.attach(aged);

win.attach(children_label); 
win.attach(adults_label); 
win.attach(aged_label);

win.attach(x); 
win.attach(y); 
win.attach(current_year);

gui_main();

Кодты толығымен main() функциясына орналастыруға болады, бірақ біз Scale 
жəне Distribution көмекші кластарын, сонымен қатар  Distri bution класын-
да анықталған енгізу операторын қолдануды жөн көреміз. 

Егер біздің не жасап жатқанымызды ұмытқан болсаңыз, суретке қараңыз:
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Тапсырма

Графиктерді тұрғызумен байланысты тапсырма:

1. 600×600 өлшемді, «Функциялардың графиктері» белгісі бар бос терезе 
құрыңыз.

2. Қасиеттері FLTK кітапханасын орнату бойынша нұсқаулықта берілген 
жобаны құрыңыз. 

3. Жобаңызға Graph.cpp жəне Window.cpp файлдарын орна лас ты рыңыз.
4. Əрқайсысының ұзындығы 400 пиксель болатын, “1==20 пиксель” белгісі 

бар жəне бөліктерінің ұзындықтары 20 пиксельден болатын х жəне у 
өстерін қосыңыз. Өстер (300,300) нүктесінде қиылысу керек.

5. Екі өсті де қызылға бояңыз.

Осыдан былай төменде көрсетілген функциялардың əрқайсысын құру үшін Shape 
класының жеке объектісін пайдаланыңыз:

1. double one(double x) { return 1; } функциясының [10,11] ара-
лы  ғындағы функциясын, (0,0) координаталар басы (300,300) нүктесінде 
бола тындай етіп, 400 нүктені қолдана отырып жəне масштабтауды (тере-
зеде) орындамай сызыңыз.

2. х өсі бойынша коэффициенті 20 болатын масштабтауды жəне у өсі бойын-
ша коэффициенті 20 болатын масштабтауды қолданып, суретті өзгертіңіз. 

3. Осыдан былай барлық графиктерді тұрғызуда осы аралықты жəне мас-
штабтау коэффициенттерін пайдаланыңыз.

4. Терезеге double slope(double x) { return x/2; } функ ция сы ның 
графигін қосыңыз. 

5. Терезенің сол жақ төменгі бұрышының дəл үстінде орналасқан нүктедегі 
"x/2" мəні бар Text класы объектісінің көмегімен көлбеу сызықты 
белгілеңіз.

6. Терезеге double square(double x) { return x*x; } функциясының 
графигін қосыңыз.

7. Терезеге косинустың графигін қосыңыз (функцияны жаңадан жазбаңыз).
8. Косинустың графигін көк түске бояңыз.
9. Косинус пен slope() функциясын (жоғарыда анықталған түрдегі) 

қосатын sloping_cos() функциясын жазыңыз жəне терезеде оның 
графигін салыңыз.

Класты анықтаумен байланысты тапсырма:

1. string типті name жəне int типті age мүшелері бар struct Person 
класын анықтаңыз.

2. Person класының айнымалысын анықтаңыз, оны “Goofy” жəне 63 
мəндерімен инициалдаңыз жəне экранға шығарыңыз (cout).
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3. Person класы үшін енгізу (>>) жəне шығару (<<) операторларын 
анықтаңыз; Person класының объектісін пернетақтадан оқыңыз (cin) 
жəне оны экранға шығарыңыз (cout).

4. name жəне age мүшелерін инициалдайтын Person класының конструк-
торын жазыңыз. 

5. Person класының бейнеленуін жабық етіңіз жəне оған есім мен жасты 
оқуға арналған name() жəне age() константалық функция-мүшелерін 
қосыңыз.

6. Жаңадан анықталған Person класы үшін >> жəне << операторларын 
өзгертіңіз.

7. age айнымалысы [0:150] аралығында жататынын, ал name айны ма лы-
сына ; : " ' [ ] * & ^ % $ # @ ! символдары енбейтінін анық-
тау үшін конструкторды жетілдіріңіз. Қате туындаған жағдайда error() 
функциясын қолданыңыз. Прог рам маны тестілеуден өткізіңіз.

8. Person класы объектілерінің тізбегін енгізу құрылғысынан 
vector<Person> типті векторға оқыңыз (cin); оны экранға шығарыңыз 
(cout). Енгізудің дұрыстығын тексеріңіз.

9. Person класының ұсынылуын name мүшесінің орнына fi rst_name 
жəне second_name мүшелері қолданылатындай етіп өзгертіңіз. Бұл 
мүшелердің кем дегенде біреуінің жоқ болуы қате болып есептелуі керек. 
>> жəне << операторларын жөндеңіз. Программаны тестілеңіз.

Бақылау сұрақтары
1. Бір аргументтің функциясы дегеніміз не? 
2. Мəліметтерді бейнелеу үшін қай кезде үзіліссіз сызық жəне қай кезде 

дискреттік нүктелер қолданылады?
3. Қандай функция көлбеулікті анықтайды? Оның математикалық формула-

сын жазыңыз.
4. Парабола дегеніміз не?
5. х өсін қалай құруға болады? у өсін қалай құруға болады?
6. Келісім бойынша тағайындалған аргумент дегеніміз не жəне ол не үшін 

қажет?
7. Күрделі функцияны қалай құруға болады?
8. Графиктер тұрғызуда түс пен белгілер қалай қолданылады?
9. Функцияның қатар көмегімен жуықтауы нені білдіреді?
10. Графикті құруға арналған кодты жазудың алдында оның эскизін құрудың 

қажеті не?
11. Графикті қалай масштабтауға болады?
12. Кіріс мəліметтерді көптеген талпыныстар мен қателерсіз қалай 

масштабтауға болады?
13. Кіріс мəліметтерді форматтау не үшін қажет? Бұған қарағанда, жай ғана 

сандармен толтырылған файлды қарастырған жөн емес пе?
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14. Сіз графиктің жалпы эскизін қалай құрасыз? Бұл эскиз сіздің 
программаңызда қалай бейнеленеді?

Терминдер
жуықтау   масштабтау
келісім бойынша  функция

аргу   мент   экран сызбасы

Жаттығулар
1. Факториалды есептейтін функцияны анықтаудың тағы бір тəсілін 

қарастырайық:

int fac(int n) { return n>1? n*fac(n-1) : 1; } // n!

Бұл функция fac(4) мəнін есептейді. 4>1 болғандықтан, жауап 
4*fac(3), яғни 4*3*fac(2), яғни 4*3*2*fac(1), яғни 4*3*2*1. 
Оның қалай жұмыс істейтінін қарастырыңыз. Өзін-өзі шақыратын 
функция рекурсивті (recursive) деп аталады. 15.5-бөлімде сипатталған 
альтернативті жүзеге асыру нұсқасы итеративті (iterative) деп аталады, 
себебі онда мəндер бойынша итерация қолданылады (while циклінде). 
fac() рекурсивті функциясы жұмыс істейтініне жəне оның 0, 1, 2, 3, 4 
жəне осылайша 20-ға дейінгі сандардың факториалын есептеу кезінде 
fac() итеративті функциясының нəтижелерімен бірдей мəн беретініне 
көз жеткізіңіз. fac() функциясының қай нұсқасын дұрыс санайсыз жəне 
неліктен?

2. Конструктордың аргументтерін сақтайтынын айтпағанда, Function 
класымен сəйкес дерлік болатын Fct класын анықтаңыз. Есептеулерді 
əртүрлі аралықтармен, функциялармен жəне т.с.с. қайталауымызға бола-
тындай, Fct класына параметрлерді «қалпына келтіру» операцияларын 
қосыңыз. 

3. 2-жаттығудағы Fct класын құрамында дəлдікті басқаруға мүмкіндік 
беретін қосымша аргумент болатындай етіп жетілдіріңіз. Кластың 
икемділігін жоғарылату үшін бұл аргументтің типін шаблондық пара-
метр етіп құрыңыз. 

4. Синус (sin()), косинус (cos()), олардың қосындысы (sin(x 
+cos(x)) жəне олардың квадраттарының қосындысы (sin(x)*sin(x) 
+cos(x)*cos(x)) функцияларының графигін бір суретке сызыңыз. 
Өстер мен белгілерді салыңыз.

5. 1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11-... қатарын «анимациялаңыз» (15.5-бөлім-
дегі тəрізді).  Ол Лейбниц (Leibniz) қатары деп аталады жəне π/4 санына 
жинақталады.
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6. Гистограмма салуға арналған класты құрып, жүзеге асырыңыз. Оның 
бастапқы мəліметтері vector<double> типті векторында сақталуы тиіс, 
мұнда N мəндер жазылған жəне əрбір мəн «бағана» түрінде, яғни сəйкес 
биіктіктегі тіктөртбұрыш түрінде бейнеленеді.

7. Жалпы суретте жəне жеке бағаналарда белгілерді қоюға мүмкіндік 
беретін гистограммалар салуға арналған класс құрыңыз. Түсті қолдануды 
қарастырыңыз.

8. Төменде бойы (бес сантиметрге дейінгі дəлдікпен) мен сондай бойлы 
адамдар санынан құрылған жұптар жиыны көрсетілген: (170,7), (175,9), 
(180,23), (185,17), (190,6), (195,1). Бұл мəліметтерді қалай бейнелеуге бо-
лады? Егер сіз одан жақсы шешімін таппасаңыз, гистограмма құрыңыз. 
Өстер мен белгілер туралы есте сақтаңыз. Мəліметтерді файлға жазыңыз 
жəне файлдан оқыңыз. 

9. Адамдардың бойларына байланысты басқа мəліметтер жиынын табыңыз 
(дюйм 2,54 см-ге тең) жəне оны 8-жаттығуды орындау кезінде құрылған 
программаның көмегімен салыңыз. Мысалы, вебте АҚШ-тағы адам-
дар бойларының үлестірімін табыңыз немесе достарыңыздан бойларын 
өлшеуін сұраңыз. Мінсіз жағдайда программаңызды жаңа мəліметтер 
жиынына бейімдеу үшін өзгертпеуіңіз керек. Бұл үшін мəліметтерді 
масштабтауды қолданған жөн. Егер сіз программаны қайталап 
пайдаланғыңыз келсе, белгілерді оқу да өзгерістер санын мүмкіндігінше 
азайтуға көмектеседі. 

10. Қандай мəлімет түрлерін графиктердің немесе гистограммалардың 
көмегімен бейнелеген қолайсыз? Мысал тауып, осындай мəліметтерді 
бейнелеудің тəсілін сипаттаңыз (мысалы, белгіленген нүктелер топтама-
сы түрінде). 

11. Бірнеше қаладағы (мысалы, Кембридж, Англия, жəне Кембридж, Масса-
чусетс; əлемде атаулары бірдей қалалар көп) əрбір ай үшін орташа темпе-
ратураны табыңыз жəне оларды бір суретке сызыңыз. Əдеттегідей, өстер, 
белгілер, түс жəне т.с.с. туралы есте сақтаңыз.    

Соңғы сөз

Мəліметтерді графикалық бейнелеу өте маңызды. Біз график салуға негіз болатын 
сандар жиынына қарағанда, салынған графиктің өзін жақсы түсінеміз. График 
тұрғызу керек болған кезде көптеген адамдар қандай да бір кітапхананың қандай 
да бір программасын қолданады. Мұндай кітап хана лардың құрылымы қандай 
жəне олар қолда жоқ болса, не істеуге болады? Қарапайым графикалық құралдар 
қандай идеяларға негізделген? Енді сіз білесіз: бұл сиқыр да, нейрохирургия да 
емес. Біз тек екіөлшемді бейнелерді қарастырдық; үшөлшемді графикалық бейне-
лер де ғылымда, техникада, маркетингте жəне т.б. өте пайдалы жəне екіөлшемді 
графиктерге қарағанда қызықтау болады. Оларды болашақта зерттеп қараңыз!



583

583

Графикалық қолданушы 
интерфейстері

«Есептеулер енді тек компьютерлерге 
ғана қатысты емес. 

Бұл өмір салты»

 – Николас Негропонте (Nicholas Negroponte)

Графикалық қолданушы интерфейсі (graphical user interface – GUI) 

қолданушыға батырмаларды шерту, меню тармақ тарын таңдау, мəлі мет-

терді əртүрлі тəсілдермен енгізу, мəтіндік жəне графикалық элементтерді 

экранда бейнелеу арқылы программамен өзара əрекеттесуге мүмкіндік бе ре-

ді. Өзіміздің компьютерлерімізбен жəне веб-сайттарымызбен жұмыс істеу 

кезінде біз дəл осыны пайдаланамыз. Бұл тарауда графикалық қолданушы 

интерфейсі бар қосымшаларды басқаратын про грам ма ларды жазу негіз де рі 

баяндалады. Атап айтқанда, біз кері шақыру функцияларының көме гі мен 

экран элементтерімен өзара əре кет те сетін программаны қалай жазуға бола-

тыны көрсетеміз. Біздің графикалық қолданушы интерфейсінің мүм кін -

діктері жүйе құралдарының үстінен «кірістірілген». Төменгі дең гей дің құ-

ралдары мен интерфейстері Е қосымшасында сипатталған, соны мен қа тар 

бұл қосымшада 17-18-тарауларда қарастырылған жабдықтар мен əдістер 

қолданылады. Бұл жерде біз тек олардың қолданылуына тоқ та ламыз.
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16.1 Қолданушы интерфейсінің альтернативалары 
(баламалары)

Əрбір программаның қолданушылық интерфейсі болады. Кішігірім құрылғыда 
жұмыс істейтін программалар, əдетте, мəліметтерді батырмаларда шерту арқылы 
енгізумен шектеледі, ал оларды шығару үшін жыпылықтап тұратын жарық 
қолданады. Басқа компьютерлер сыртқы ортамен тек сымдар арқылы байланы-
сады. Бұл тарауда біз жалпы жағдайды қарастырамыз, мұнда біздің программа 
экранға қарайтын жəне пернетақта мен манипуляторды (мысалы, тышқанды) пай-
даланатын қолданушымен өзара əрекеттеседі. Бұл жағдайда программалаушының 
үш мүмкіндігі бар:

• Енгізу жəне шығару үшін консольді пайдалану: Бұл енгізу қарапайым 
мəтіндік қалыпта, ал мəліметтер күрделі болмайтын (мысалы, файлдардың 
атаулары немесе сандар) кəсіби жұмыс үшін жақсы таңдау. Егер шығыс 
мəліметтер мəтіндік форматта болса, оны экранға шығаруға немесе файлға 
жазуға болады. Мұндай есепті шешу үшін C++ стандартты кітапханасынан 
алынған iostream ағымдарын қолданған ыңғайлы (10-11-тараулар-
ды қ.). Ал егер нəтижелерді графикалық түрде шығару қажет болса, онда 
өзіңіздің программалау стиліңізді өзгертпей, графикалық кітапхананы 
қол да нуыңызға болады (12-15-тарауларды қ.).

• Графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасын қолдану: Біз 
қолданушының программамен өзара əрекеттесуі экранда объек ті лер-
ді басқару арқылы (көрсету, шертулер, тартып жылжыту жəне жіберу, 
бөгелу (зависание)  жəне т.с.с.) орындалғанын қалаған кезде осылай 
істейміз. Жиі (бірақ əрқашан емес) графикалық ақпараттың экранда 
қарқынды бейнеленуімен байланысты болады. Қазіргі ком пью  тер лер дің 
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кез келген қолданушысы осындай мысалдарды келтіре алады. Windows/
Mac операциялық жүйелерінің қосымша сы ның сти лін «сезін гісі» келетін 
кез келген қолданушы графикалық қолданушы интерфейсін пайдалануы 
тиіс.

• Веб-браузердің интерфейсін қолдану: Бұл жағдайда HTML немесе XML 
тəрізді белгілеу тілі (markup language), сонымен қатар сценарийлер тілі 
(scripting language) қажет болады. Бұл тақырып біздің кітаптың қарастыру 
шеңберінен тыс қалады, бірақ қашықтан қатынасу қосымшалары үшін 
дəл осы таңдау көп жағдайда барынша сəтті болады. Бұл жағдайда 
қолданушының программамен қарым-қатынасы мəтіндік сипат (символ-
дар ағымдарының негізінде) алады. Браузер – бұл мəтінді графикалық эле-
менттерге ауыстыратын, тышқанды шерту жəне басқа да қолданушының 
əрекеттерін мəтіндік мəліметтерге түрлендіріп, программаға қайта 
жіберетін графикалық қолданушы интерфейсінің құралы. 

Көптеген адамдар графикалық қолданушы интерфейсін пайдалануды қа зір гі 
программалаудың мəні деп, ал экрандағы объектілермен өзара əре кет те суді оның 
негізгі мақсаты деп есептейді. Біз мұнымен келіспейміз: гра фи ка лық қолданушы 
интерфейсі – бұл енгізу/шығарудың бір түрі, ал қосымшаның негізгі логикасын 
енгізу/шығару жүйесінен бөліп алу программалық жабдықтаманы құрудың негізгі 
қағидаларының бірі болып табылады. Мүм кіндік болған кезде біз программаның 
негізгі логикасы мен енгізу/шығаруды жүзеге асыратын бөлігі арасында анық 
шекара жүргізуді жөн көреміз. Мұндай ажырату қолданушымен əрекеттесу 
тəсілін өзгертуге, программаны басқа операциялық жүйелерге көшіруге жəне, ең 
маңыздысы, программаның логикасы мен оның қолданушымен əрекеттесуі тура-
лы бір-бірінен тəуелсіз ойлануға мүмкіндік береді.

Сонымен, графикалық қолданушы интерфейсі əртүрлі қырларынан маңызды 
жəне қызықты болады. Бұл тарауда біздің қосымшаларға графикалық элементтерді 
кірістіру тəсілдерімен қатар, интерфейсті құрудың негізгі қағидаларын субъективті 
талғамдардың əсерінен қорғау тəсілдері қарастырылады. 

16.2 "Next" батырмасы

Біз неліктен 12-15-тарауларда графикалық мысалдарды басқару үшін қолданылған 
"Next" батырмасын қарастырдық? Бұл мысалдарда фигуралар батырманы басқан 
кезде салынған. Бұл графикалық қолданушы интерфейсін программалаудың 
қарапайым түрі екені анық. Расында, оның қара пайым дығы соншалықты, кейбір 
адамдар бұл нағыз графикалық қолданушы ин тер фейсі емес деп айтуы мүмкін. 
Бірақ мұның қалай орындалғанын көрейік, өйткені бұл бізді барлығы графикалық 
қолданушы интерфейсін про грам малау ретінде мойындаған программалау түріне 
алып келеді.

12-15-тараулардағы біздің кодтың құрылымы шамамен келесідей болған:
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// объектілерді құрамыз жəне/немесе олармен əртүрлі  
// амалдар орындаймыз,
// оларды Window класының win объектісінде бейнелейміз
win.wait_for_button();

// объектілерді құрамыз жəне/немесе олармен əртүрлі  
// амалдар орындаймыз,
// оларды Window класының win объектісінде бейнелейміз
win.wait_for_button();

// объектілерді құрамыз жəне/немесе олармен əртүрлі  
// амалдар орындаймыз,
// оларды Window класының win объектісінде бейнелейміз
win.wait_for_button();

Əр жолы, wait_for_button() функциясының шақырылуына жеткен кезде, 
программаның басқа бөлігінің жұмыс нəтижесін алу үшін батырманы шерткен-
ге дейін, біз объектілерімізді экраннан көре алатынбыз. Прог рам ма лық логика 
тұрғысынан алғанда, мəтін жолдарын экранға (консоль терезесінде) шығару ба-
рысында пернетақтадан мəліметтердің енгізілуін күтіп аялдап тұратын програм-
мадан бұл кодтың ешбір айырмашылығы жоқ. Мысал қарастырайық: 

// айнымалыларды анықтаймыз жəне/немесе мəндерді 
// есептейміз, нəтижелерді аламыз  
cin >> var;     // енгізуді күтеміз

// айнымалыларды анықтаймыз жəне/немесе мəндерді 
// есептейміз, нəтижелерді аламыз  
cin >> var;     // енгізуді күтеміз

// айнымалыларды анықтаймыз жəне/немесе мəндерді 
// есептейміз, нəтижелерді аламыз  
cin >> var;     // енгізуді күтеміз

Жүзеге асыру тұрғысынан программаның бұл екі түрі бір-бірінен мүл дем өзгеше. 
Программа cin>>var  нұсқауын орындаған кезде тоқтап, жүйенің қолданушы 
енгізген символдарды қайтарғанын күтеді. Бірақ экранды басқаратын жəне сіздің 
тышқанмен жұмысыңызды бақылайтын графикалық қолданушы интерфейсінің 
жүйесі басқа модельді пайдаланады: ол тышқан курсорының қайда орналасқанын 
жəне қолданушы онымен не орындап жатқанын (шертті жəне т.б.) анықтайды. 
Егер сіздің программаңыз қандай бір əрекеттерді күтсе, ол:

• Графикалық қолданушы интерфейсі нені бақылауы тиіс екендігін нұсқау 
(мысалы, «Əлдебіреу ‘Next’ батырмасын шертті»);
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• Күткен оқиға орындалған жағдайда не істеу керектігін нұсқау;

• Графикалық қолданушы интерфейсі қажетті əрекетті анықтағанын күту 
сияқты амалдарды орындауы керек.

Туындайтын жаңа қызықты мəселе мынада: графикалық қолданушы интерфейсінің 
жүйесі программаға басқаруды қайтарып қана қоймайды, ол көптеген 
батырмалардың бірінде тышқанды шерту, терезе өлшемін өзгерту, ішкі терезе 
жабылғаннан кейін негізгі терезені қайта салу жəне суырылып шығатын менюді 
ашу сияқты қолданушының əртүрлі əрекеттеріне əркелкі жауап қайтаратындай 
түрде құрылады. 

Біз жай ғана диспетчерге «Біреу батырманы шерткенде ояншы», басқаша 
сөзбен, «Курсор менің батырмамның бейнесі бар тіктөртбұрышты аймақта болған 
уақытта біреу батырманы шерткенде менің программамды орындауды жалғастыра 
берші» деп айтқымыз келеді. Бұл өзіңізге елестетуге болатын ең қарапайым əрекет. 
Алайда, бұл операция «жүйеде» қарастырылмаған – оны өзіңіз жазуыңызға тура 
келеді. Мұны қалай жасауға болады – бұл графикалық қолданушы интерфейсін 
программалауды оқуға ден қойған кезде біз қарастыратын бірінші сұрақ. 

16.3 Қарапайым терезе

Негізінде «жүйе» (яғни графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасы мен 
операциялық жүйенің комбинациясы) тышқан курсорының орнын жəне оның 
батырмаларының күйін үнемі бақылап отырады. Программа экранның белгілі 
бір аймағына қызығушылық танытып, «маңыз ды бірнəрсе» болған жағдайда 
«жүйенің» функцияны шақыруын сұрауы мүмкін. Жеке жағдайда, қолданушы 
батырмада шерткен кезде жүйе біздің кері шақыру функцияларын ("callback 
function") шақыруын сұрауымызға болады. Ол үшін төмендегі əрекеттерді орын-
дау керек:

• Батырманы анықтау

• Оны экранда бейнелеу

• Графикалық қолданушы интерфейсі шақыруы тиіс функцияны анықтау

• Графикалық қолданушы интерфейсіне осы батырма мен функция туралы 
хабарлау

• Графикалық қолданушы интерфейсі біздің функцияны шақырғанын күту

Осыны орындайық. Батырма – бұл Window класы объектісінің бір бөлігі, 
сондықтан (Simple_window.h файлында) біз next_button мүшесі бар Simple_
window класын анықтаймыз:

struct Simple_window : Graph_lib::Window {
    Simple_window(Point xy, int w, int h, const string& title);
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    void wait_for_button(); // қарапайым оқиғалар циклі
private:

Button next_button; // "Next" батырмасы
bool button_pushed; // жүзеге асыру ерекшелігі

static void cb_next(Address, Address); // next_button 
                        // батырмасы үшін кері шақыру
void next(); // next_button батырмасында шерткен кезде 
             // орындалуы тиіс əрекет

};

Мұндағы Simple_window класы Graph_lib кітапханасындағы Window класы-
нан туынды болып табылады. Біздің барлық терезелеріміз айқын немесе айқын 
емес түрде Graph_lib::Window класынан туындаған кластың объектілері болуы 
тиіс, өйткені дəл осы класс (FLTK кітапханасының көмегімен) біздің терезе тура-
лы түсінігімізді оның жүйедегі жүзеге асырылуымен байланыстырады. Window 
класының жүзеге асырылу ерекшеліктері E.3-бөлімінде сипатталған. 

Біздің батырма Simple_window класының конструкторында ини циал данады:

Simple_window::Simple_window(Point xy,int w,int h,  
const string& title) :Window(xy,w,h,title),
next_button(Point(x_max()-70,0),70,20,"Next",cb_next), 
button_pushed(false)

{
attach(next_button);

}

Simple_window класы өз объектісінің орнын (xy), өлшемдерін (w,h) жəне 
тақырыбын (title) Graph_lib кітапханасының Window класына одан əрі өңдеу 
үшін беретіні таңғаларлық жағдай емес. Осыдан кейін конструктор next_button 
мүшесін оның мынадай сипаттамаларымен:  координата ларымен (Point(x_
max()-70,0); бұл оң жақ жоғарғы бұрыш аймағында), өлшемдерімен (70,20), 
белгісімен (,»Next») жəне кері шақыру функция сымен (cb_next) инициалдайды. 
Алғашқы төрт параметр Window класын сипаттауда қолданылған параметрлермен 
сəйкес келеді: біз енді тіктөрт бұрыштың экрандағы орнын тағайындаймыз жəне 
оның белгісін көрсетеміз. 

Соңында attach() функциясын шақырамыз жəне next_button мүшесін 
Simple_window класымен байланыстырамыз; басқаша айтқанда, терезеге ба-
тырманы белгілі бір орында бейнелеу керектігін жəне графикалық қолданушы 
интерфейсі ол туралы білетіндей жасау керектігін хабарлаймыз. 

button_pushed мүшесі – бұл жүзеге асырудың шиеленіскен тия нақ тылығы; 
біз оны next() функциясының соңғы рет атқарылуынан кейін батырмада 
шертулерді бақылау үшін қолданамыз. Бұл жердегінің барлығы дерлік жүзеге 
асырудың ерекшеліктері болып табылады, ендеше олар private бөлімінде 
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жариялануы тиіс. Жүзеге асыру тиянақтылықтарын ескермей, класты жалпы 
сипаттайық: 

struct Simple_window : Graph_lib::Window {
Simple_window(Point xy, int w, int h, const string& title);

void wait_for_button(); // қарапайым оқиғалар циклі 

// ...
};

Басқа сөзбен айтқанда, қолданушы терезені құрып, батырмада шерту 
орындалғанын күте алады.

16.3.1 Кері шақыру функциялары
cb_next функциясы – қызығушылық тудыратын жаңашылдық. Батырмада шерту 
тіркелген кезде дəл осы функция графикалық қолданушы интерфейсінің жүйесімен 
шақырылуы тиіс. Біз осындай функцияларды жүйе шақыруы үшін графикалық 
қолданушы интерфейсінің жүйесіне бере тін дік тен, оларды кері шақыру функ-
циялары (callback function) деп атайды. Бұл факт cb_next() (cb_ – "callback") 
функциясының префиксінде көрініс тапты. Мұндай атаудың таңдалатын себебі – 
ол бізге осы функцияның қызметі туралы есте сақтауға көмектеседі, бірақ тіл де, 
кітапхана да мұны талап етпейді. Бұл функция "Next" батырмасы үшін шақырылуы 
тиіс болғандықтан, біз cb_next атауын таңдадық. cb_next функциясының 
анықтамасы «шаблондардың» көріксіз кесегі болып көрінеді. 

Оның кодын ұсынудың алдында ол не жасайтынын көрейік:

39–1084
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Біздің программа кодтың бірнеше деңгейінен өтеді. Ол біз FLTK кі тап ха насының 
көмегімен жүзеге асырған графика кітапханасын қолданады, ал FLTK кітапханасы 
өз кезегінде операциялық жүйе мүмкіндіктерінің не гі зін де жү зеге асырылған. 
Жүйедегі деңгейлер мен ішкі деңгейлердің саны одан ар тық. Қандай да бір жол-
мен тышқан драйверімен иден ти фи ка ция лан ған тыш қанның шертілуі cb_next() 
функциясын шақы рудың себебіне ай на ла ды. Біз cb_next() функциясының 
адресін жəне біздің Simple_window класы объек ті сінің адресін программалық 
жабдықтаманың деңгейлері арқылы төмен қарай жібереміз; содан кейін "Next" 
батырмасында шерту орындалған кезде «төмендегі бір жерде» қандай да бір код 
cb_next() функциясын шақырады. 

Графикалық қолданушы интерфейсінің жүйесі (жəне операциялық жүйе) 
əртүрлі тілдерде жазылған программалардың қолданысында болуы мүмкін, 
бірақ олар барлық қолданушыларға C++ тілінің стилін міндеттей алмайды. Жеке 
жағдайда ол біздің Simple_window жəне Button кластары туралы еш нəр се 
білмейді. Негізінде ол кластар мен олардың мүшелері туралы мүлдем ешнəрсе 
білмейді. Функцияны кері шақыру үшін қажетті тип оны С тілі мен ассемблерді 
қоса есептегенде, программалаудың ең төменгі деңгейлерінде қолдануға бола-
тындай етіп таңдалады. Кері шақыру функ ция сы мəндерді қайтармайды жəне ар-
гументтер ретінде екі адресті қабылдайды. Біз функция-мүшені осы талаптарға 
бағынатындай түрде жариялауымызға болады:

 
static void cb_next(Address,Address); // next_button үшін
                                      // кері шақыру

Мұндағы static түйінді сөзі cb_next() функциясы нақты объект арқылы 
шақырылатын функция-мүше ретінде емес, қарапайым функция ретінде шақы-
рылуы мүмкін екендігін кепілдендіреді. Егер функция-мүшені опе рациялық 
жүйенің өзі шақыра алатын болса, əлдеқайда жақсы болатын еді. Алайда кері 
шақыру интерфейсі көптеген тілдерде жазылған програм ма лар үшін қажет, 
сондықтан біз статикалық функция-мүшені қолданамыз. Address аргу мент тері 
cb_next() функциясының «жадының бір жерінде» ад рестері бар аргу мент-
терді қабылдайтынына нұсқайды. C++ тілінде бар сілтемелер көптеген тілдерде 
белгісіз, сондықтан біз оларды пайдалана алмаймыз. Компилятор бұл «бір жер-
де» орналасқан аргументтердің типтері қандай екенін білмейді. Бұл жерде біз 
аппараттық жабдықтама деңгейіне түсеміз жəне тілдің қарапайым құралдарын 
қолдана алмаймыз. «Жүйе» кері шақыру функциясын қолданады, оның алғашқы 
аргументі графикалық қолданушы интерфейсінің қандай да бір элементінің 
(Widget класы объектісінің) адресін бейнелейді, кері шақыру осы элемент 
үшін орындалған болатын. Біз бұл алғашқы аргументті қолданғымыз келмейді, 
сондықтан оның атауы бізге қажет емес. Екінші аргумент – бұл Widget класының 
осы объектісін қамтитын терезенің адресі; cb_next() функциясы үшін Simple_
window класының объектісі аргумент болып табылады.

Бұл ақпаратты келесі түрде қолдануға болады:
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void Simple_window::cb_next (Address,Address pw)
// pw адресі бойынша орналасқан терезе үшін  
// Simple_window::next() функциясын шақыру 
{

reference_to<Simple_window>(pw).next();
}

reference_to<Simple_window>(pw) функциясын шақыру компью тер-
ге pw айнымалысында сақталатын адрес Simple_window класы объектісінің 
адресі ретінде интерпретациялануы керектігін хабарлайды; басқаша айт қан-
да, біз reference_to<Simple_window>(pw) мəнін Simple_window кла сы-
ның объектісіне сілтеме ретінде қолдана аламыз. 17, 18-тарауларда біз əлі де 
жадыны адрестеу мəселелеріне қайтып келеміз. reference_to функ ция сы ның 
анықтамасын біз E.1-бөлімінде көрсетеміз. Ал əзірше біз ақырында біздің Simple_
window класының объектісіне сілтеме алғанымызға жəне қол дан бақшы болған 
мəліметтеріміз бен функцияларымызға тікелей қол же тім ділікке ие болғанымызға 
қуаныштымыз. Енді біздің next() функция-мүшесін шақыра отырып, бұл жүйеге 
тəуелді кодтан тезірек шығамыз. 

Біз cb_next() функциясында орындалғаны жөн болатын кодты толығымен 
келтірсек болатын еді, бірақ біз, графикалық қолданушы интерфейстерін құратын 
жақсы программалаушылардың көбісі сияқты, шатасқан төменгі деңгейлі кодты 
біздің тамаша қолданушылық кодтан ажыратуды артық санаймыз, сондықтан кері 
шақыруды екі функцияның көмегімен өңдеуді шештік:

• cb_next() функциясы кері шақырулар туралы жүйелік келісімдерді 
қатардағы next() функция-мүшесінің шақыруына айналдырады. 

• next() функциясы біздің қалағанымызды орындайды (шатасқан кері 
шақыру механизмі туралы ешнəрсе білместен).

Біз бұл жерде «əрбір функция жеке логикалық əрекетті орындау керек» деген жал-
пы қағиданы басшылыққа ала отырып, екі функцияны қолданамыз: cb_next() 
функциясы программаның жүйеге тəуелді төменгі деңгейлі бөлігін жасырады, ал 
next() функциясы қажетті əрекетті орындайды. Терезелердің бірінде («жүйеден») 
кері шақыру қажет болған жағдайларда біз əрқашан осындай функциялар жұбын 
анықтаймыз; мысалы, 16.5, 16.7-бөлімдерін қараңыз. Баяндауды жалғастырудың 
алдында айтқанымызды қайталайық:

• Біз Simple_window класының объектісін анықтаймыз.

• Simple_window класының конструкторы графикалық қолданушы 
интерфейсінің жүйесінде өзінің next_button батырмасын тіркейді.

• Қолданушы экранда next_button объектісінің бейнесінде шерткен кезде 
графикалық қолданушы интерфейсі cb_next() функциясын шақырады.
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• cb_next() функциясы төменгі деңгейлі жүйенің ақпаратын біздің 
терезенің next() функция-мүшесінің шақыруына түрлендіреді.

• Батырмада шерткеннен кейін next() функциясы қажетті əрекетті орын-
дайды. 

Бұл функцияны шақырудың айтарлықтай күрделі тəсілі. Алайда есіңізде болсын, 
біз тышқанның (немесе басқа құрылғының) программамен өзара əрекеттесуін 
қамтамасыз ететін негізгі механизммен жұмыс істейміз. Атап айтқанда, келесі 
жағдайларды есте сақтау керек:

• Əдетте, компьютерде бір уақытта көптеген программалар орындалады.

• Программа операциялық жүйеден əлдеқайда кеш құрылады.

• Программа графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасынан 
əлдеқайда кеш құрылады.

• Программа операциялық жүйеде қолданылатыннан өзгеше тілде 
жазылған болуы мүмкін.

• Сипатталған əдіс өзара əрекеттесудің барлық түрлерін (батырмада 
шертуді ғана емес) қамтиды.

• Терезеде көптеген батырма болуы мүмкін, ал программада көптеген те-
резе болуы мүмкін.

Алайда, next() функциясы қалай шақырылатынын түсінгеннен кейін біз гра-
фикалық қолданушы интерфейсі бар программада əрбір əрекет қалай өңделетінін 
түсінеміз. 

16.3.2 Күту циклі 
Сонымен, бұл (ең қара пайым) жағдайда Simple_window класының next() функ-
циясы батырмада əрбір шертуден кейін не істеу керек? Негі зін де бұл операция 
біздің программаның орындалуын қандай да бір нүктеде тоқтатқанын қалаймыз, 
осы арқылы осы уақытқа дейін орындалғанның бар лығын көруге мүмкіндік 
алатын едік. Сонымен қатар, біз next() функциясы кідірістен кейін біздің 
программаның жұмысын жалғастырғанын қалаймыз:

// қандай да бір объектілерді құрамыз жəне/немесе олармен 
// əртүрлі амалдар орындаймыз, оларды терезеде бейнелейміз
win.wait_for_button(); // программаның жұмысы осы нүктеден  
                       // əрі жалғасады
// қандай да бір объектілерді құрамыз жəне/немесе олармен  
// əртүрлі амалдар орындаймыз

Шын мəнінде бұл оңай. Алдымен wait_for_button() функциясын анықтаймыз:  
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void Simple_window::wait_for_button()
// оқиғалардың жетілдірілген циклі:
// барлық оқиғаларды өңдейміз (келісім бойынша),
// button_pushed айнымалысы true болған кезде циклден 
// шығамыз, бұл басқару ағымының бағытын өзгертпей 
// сурет салуға мүмкіндік береді

{
while(!button_pushed) Fl::wait(); 
button_pushed = false;
Fl::redraw();

}

Графикалық интерфейс жүйелерінің басым бөлігі тəрізді, FLTK кітапханасында да 
қандай да бір оқиға орын алғанға дейін программаның жұмысын бөгейтін функ-
ция бар. Бұл функцияның FLTK кітапханасындағы нұсқасы wait() деп аталады. 
Шын мəнінде, күтілген оқиға орындалған кезде біздің программа жұмысын дұрыс 
жалғастыруы үшін wait() функциясы көп теген пайдалы əрекеттерді орындайды. 
Мысалы, Microsoft Windows жүйесінің басқаруымен жұмыс істеу кезінде програм-
ма орнынан жыл жы тыл ған немесе осының алдында басқа тереземен жабылған 
терезені қайта сызуы керек. Сонымен қатар, Window класының объектісі терезе 
өлшемдерінің өз ге руі не өз бетінше жауап қайтаруы тиіс. Fl::wait() функция-
сы осы əрекеттердің барлығын келісім бойынша қарастырылғандай орындайды. 
wait() функциясы қандай да бір оқиғаны əрбір өңдеген сайын біздің про грам ма 
қандай да бір əрекеттерді орындай алу үшін ол басқаруды қайтарады.

Сонымен, біреу "Next" батырмасында шерткен кезде wait() функциясы cb_
next() функциясын шақырады жəне (біздің күту цикліне) басқаруды қайтарады. 
Осыны wait_for_button() функциясында орындау үшін next() функциясы 
button_pushed бульдік айнымалысына true мəнін меншіктеу керек. Бұл оңай:

void Simple_window::next()
{

button_pushed = true;
}

Əрине, біз кодтың бір бөлігінде button_pushed айнымалысын анықтауымыз ке-
рек:

bool button_pushed;  // конструкторда false мəнімен 
                      // инициалданған

Белгілі бір уақыт аралығында күтуден кейін wait_for_button() функ ция-
сы button_pushed айнымалысының бұрынғы мəнін қалпына келтіріп, барлық 
өзгерістер экранда көрінуі үшін redraw() функциясын шақыруы тиіс. Біз дəл 
осыны жасадық. 
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16.4 Button класы жəне Widget класының басқа да 
түрлері

Біз батырманы төмендегідей анықтаймыз:

struct Button : Widget {
Button(Point xy, int w, int h, const string& label, 
    Callback cb); 
void attach(Window&);

};

Сонымен, Button класы Widget класынан орнын (ху), өлшемдерін (w,h), мəтіндік 
белгісін (label) жəне кері шақыруын (cb) анықтау арқылы туындаған. Негізінде, 
экранда қандай да бір əрекеттің (мысалы, кері шақыру) нəтижесінде көрінетін 
нəрсенің барлығы Widget класының объектісі болып табылады.

16.4.1 Widget класы
Виджет (widget) – бұл техникалық термин. Оның əлдеқайда көп ақпарат беретін, 
бірақ тиімділігі жағынан кем түспейтін синонимі бар – терезені басқару элементі 
(control). Мұндай элемент графикалық қолданушы интерфейсі арқылы програм-
мамен өзара əрекеттесудің формаларын анықтау үшін қолданылады. Widget 
класының анықталуы төменде көрсетілген:

class Widget {
// Widget класы — бұл Fl_widget класының дескрипторы,
// ол Fl_widget класына жатпайды;
// біз интерфейстік кластарымызды FLTK-дан өзгеше 
// жасауға тырыспаймыз  

public:
Widget(Point ху, int w, int h, const string& s, 
       Callback cb);

virtual void move(int dx,int dy); 
virtual void hide(); 
virtual void show(); 
virtual void attach(Window&) = 0;

Point loc; 
int width; 
int height; 
string label;
Callback do_it;
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protected:
Window* own;   // Widget класының əрбір объектісі 
               // Window класына тиісті
Fl_Widget* pw; // FLTK кітапханасының Widget класымен 
               // байланысу 

};

Widget класының Button класында (сонымен қатар Widget класынан туынды 
кез келген класта, мысалы, Menu класында; 16.7-бөлімін қ.) қолдануға болатын екі 
функциясы бар:

• hide() функциясы Widget класының объектісін жасырады.

• show() функциясы Widget класының объектісін қайтадан көрі не тін дей 
жасайды. 

Бастапқы күйінде Widget класының объектісі көрінетін күйде болады. 
Дəл Shape класындағы тəрізді, біз move() функциясының көмегімен Widget 

класының объектісін терезеде жылжыта аламыз жəне осы объектіні қол данудан 
бұрын attach() функциясын шақырып, оны тереземен бай ла ныс  ты руымыз керек. 
Біз attach() функциясын виртуалды (16.3.5-бөлімін қ.) деп жариялағанымызға 
көңіл аударыңыз: Widget класынан туынды əрбір класс өзінің Window класының 
объектісімен байланысуы нені білдіретінін өз бетінше анықтауы тиіс. Негізінде 
терезені басқарудың жүйелік элементтері attach() фнкциясында құрылады. 
attach() функциясы Window класының объектісінен оның өзіндік attach() 
функциясының жүзеге асырылуының бөлігі ретінде шақырылады. Негізінде, те-
резе мен терезені басқару элементін байланыстыру – бұл шеберлікті қажет ететін 
іс, мұнда əр жақ (тарап) өзінің тапсырмасын орындайды. Нəтижесінде терезе 
өзінің басқарушы эле мент те рінің бар екендігін, ал əрбір басқару элементі өзінің 
терезесі туралы біледі:

Window класының объектісі Widget класының қандай түрі онымен өзара 
əрекеттесіп жатқанын білмейтініне көңіл аударыңыз. 16.4, 16.5-бөлімдерінде 
сипатталғандай, объектіге бағытталған программалау Window класының 



596

объектілеріне Widget класының кез келген түрімен өзара əрекеттесуіне мүмкіндік 
береді. Дəл осылай, Widget класы өзінің Window класының қай түрімен байланыс 
орнатқанын білмейді. 

Біз сəл ұқыпсыздыққа жол беріп, мəлімет-мүшелерді ашық күйінде қал дыр-
дық. own жəне pw мүшелері тек туынды кластарды ғана жүзеге асыруға арналған, 
сондықтан біз оларды protected бөлімінде жарияладық.

Widget класы мен оның нақты түрлерінің (Button, Menu жəне т.б.) 
анықтамалары GUI.h файлында болады.

16.4.2 Button класы
Button класы – бұл біздің жұмыс істеуімізге тура келетін қарапайым Widget кла-
сы. Оның жалғыз жасайтыны – батырмада шертуден кейінгі кері шақыру:

class Button : public Widget { 
public:

Button(Point xy, int ww, int hh, const string& s, 
    Callback cb) :Widget(xy,ww,hh,s,cb) { } 

void attach(Window& win);
};
 

Бар болғаны осы. FLTK кітапханасының барлық (салыстырмалы түрде күрделі) 
коды attach() функциясында болады. Біз оның түсіндірмесін E қосымшасына 
дейін (17, 18-тарауларды меңгергенге дейін оны оқымау ыңызды өтінеміз) 
қалдырамыз. Ал əзірше қарапайым Widget ішкі класын анықтау еш қиындық ту-
дырмайтынына назарыңызды аударамыз.

Біз экрандағы батырманың (жəне терезені басқарудың басқа эле мент те рі-
нің) сыртқы түрімен байланысты күрделі əрі шиеленіскен мəселені қозғамаймыз. 
Мəселенің түйіні мынада: терезені басқару элементтерінің сыртқы түрін таңдау 
мүмкіндігі шексіз дерлік жəне кейбір стильдер нақты операциялық жүйелермен 
шарттастырылады. Оның үстіне, программалау тех нологиясының тұрғысынан, 
батырмалардың сыртқы түрін сипаттауда ешбір жаңашылдық жоқ. Егер бұл 
жағдай сіздің көңіліңізді түсірген болса, онда батырманың үстінен фигура орна-
ластыру оның қызметіне əсер етпейтініне назар аударыңыз, ал фигураны қалай 
салу керектігі сізге мəлім.

16.4.3 In_box жəне Out_box кластары
Программада мəтінді енгізу мен шығаруға арналған Widget класынан туынды екі 
класс қарастырылған:

struct In_box : Widget {
    In_box(Point xy, int w, int h, const string& s)
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       :Widget(xy,w,h,s,0) { } 
int get_int(); 
string get_string();

void attach(Window& win);
};

struct Out_box : Widget {
Out_box(Point xy, int w, int h, const string& s)
    :Widget(xy,w,h,s,0) { } 
void put(int); 
void put(const string&);

void attach(Window& win);
};

In_box класының объектісі онда терілген мəтінді қабылдай алады, ал біз 
бұл мəтінді тіркес түрінде get_string() функциясының көмегімен немесе 
сан түрінде get_int() функциясының көмегімен оқи аламыз. Егер мəтіннің 
енгізілгеніне көз жеткізгіңіз келсе, онда оны get_string() функциясының 
көмегімен оқып, бұл тіркестің бос болмауын тексеруіңізге болады:

string s = some_inbox.get_string(); 
if (s =="") {
    // мəтін енгізілмеген
}

Out_box класының объектісі қолданушыға адрестелетін хабар ла ма лар ды беру 
үшін пайдаланылады. In_box класына ұқсас, біз put() функ ция сының кө мегімен 
кез келген бүтін сандарды немесе тіркестерді енгізе аламыз. In_box жəне Out_
box кластарын қолданудың мысалдары 16.5-бөлімінде берілген.

Біз get_fl oating_point(), get_complex() жəне т.с.с.  функцияларды 
қарастыруымызға болатын еді, бірақ біз олай етпедік, өйткені сіз тіркесті алып, 
оны stringstream ағымына орналастырып, кіріс мəліметтерді қа лауы ңызша 
форматтай аласыз (11.4-бөлімді қ.). 

16.4.4 Menu класы
Өте қарапайым менюді анықтаймыз:

struct Menu : Widget {
enum Kind { horizontal, vertical };
Menu(Point xy, int w, int h, Kind kk, 
     const string& label); 
Vector_ref<Button> selection;
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Kind k; 
int offset;
int attach(Button& b); // батырманы менюмен 
                       // байланыстырады 
int attach(Button* p); // менюге жаңа батырма қосады

void show()       // барлық батырмаларды көрсетеді
{
    for (int i = 0; i<selection.size(); ++i)  
        selection[i].show();
}
void hide();      // барлық батырмаларды жасырады
void move(int dx, int dy); // барлық батырмалардың 
                           // орындарын ауыстырады 

void attach(Window& win);  // барлық батырмаларды win 
                           // объектісімен байланыстырады

};

Menu класының объектісі – бұл батырмалар векторы. Əдеттегідей, Pоint xy 
объектісі сол жақ жоғарғы бұрыштың координаталарын тағайындайды. Ені 
мен биіктігі батырманы менюге қосу кезінде оның өлшемдерін өзгерту үшін 
қолданылады. Мысалдар 16.5, 16.7-бөлімдерінде сипатталған. Менюдің əрбір 
батырмасы (меню тармағы) – бұл Menu класының объектісіне attach() 
функциясының аргументі ретінде берілген Widget класының тəуелсіз объектісі. 
Өз кезегінде, Menu класында өзінің барлық батырмаларын тереземен байланы-
стыратын attach() функциясы бар. Menu класының объектісі өзінің барлық 
батырмаларын Vector_ref класының (13.10 жəне E.4-бөлімдерін қ.) көмегімен 
бақылап отырады. Егер сіз суырылып шығатын менюді ("pop-up" menu) құрғыңыз 
келсе, онда бұл мəселені өз күшіңізбен шеше аласыз (бұл туралы толығырақ – 
16.7-бөлімінен қараңыз).

16.5 Мысал
Графикалық қолданушы интерфейсінің негізгі құралдарының мүмкіндіктерімен 
жақсылап танысу үшін енгізу, шығару жəне сурет салу орындалатын қарапайым 
қосымшаға арналған терезені қарастырамыз.

Бұл программа қолданушыға координаталар жұбының тізбегі түрінде берілген 
сызықтар (тұйық емес сынық сызық; 13.6-бөлімді қ.) тізбегін бейнелеуге мүмкіндік 
береді. Негізгі идея қолданушы үнемі "next x" жəне "next y" түзету терезелерінде 
(x,y) координаталарын енгізетінінде; əрбір жұпты енгізгеннен кейін қолданушы 
"next point" батырмасында шертеді. 
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Бастапқыдан-ақ, түзету терезесі "current (x,y)" бос қалпында қалады, ал про-
грамма қолданушы координаталардың алғашқы жұбын енгізгенін күтеді. Осыдан 
кейін енгізілген координаталар жұбы "current (x,y)" түзету тере зе сін де пайда бо-
лады, ал əрбір жаңа координаталар жұбын енгізу экранда ағым да ғы (координата-
лары "current (x,y)" түзету терезесінде бейнеленетін) нүктеден соңғы енгізілген 
(x,y) жұбына дейін өтетін жаңа сызықтың пайда болуына алып келеді, ал (x,y) 
нүктесінің өзі жаңа ағымдағы нүктеге айналады. 

Осылайша тұйықталмаған сынық сызық салынады. Қолданушы шар ша  ған 
кезде "Quit" батырмасында шертеді. Осы қарапайым логикаға жүгіне оты рып, 
программа графикалық қолданушы интерфейсінің бірқатар пайдалы құ ралдарын 
қолданады: мəтінді енгізу жəне шығару, сызықты сызу жəне көп те ген батырма-
лар. Жоғарыда көрсетілген терезе координаталардың екі жұ бын енгізуден кейінгі 
нəтижені бейнелейді. Жеті қадамнан кейін экранда төменде берілген сурет 
бейнеленеді:

Осындай терезелерді салуға арналған класты анықтайық. Ол айтарлықтай 
қарапайым:

struct Lines_window : Window {
Lines_window(Point xy, int w, int h, const string& title); 
Open_polyline lines; 

private:
Button next_button;   // lines объектісіне 
                      // (next_x, next_y) жұбын қосады 
Button quit_button;
In_box next_x;
In_box next_y;
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Out_box xy_out;

static void cb_next(Address, Address); // next_button  
                                       // кері шақырылуы
void next();
static void cb_quit(Address, Address); // quit_button   
                                       // кері шақыырылуы
void quit();

};

Сызық Open_polyline класының объектісі ретінде бейнеленеді. Батырмалар 
мен түзету терезелері Button, In_box жəне Out_box кластарының объектілері 
ретінде жарияланады жəне оларда функцияны шаблондық кері шақырумен 
бірге, əрбір батырма үшін қалаулы əрекетті жүзеге асыратын функция-мүшелер 
қарастырылған.

 Lines_window класының конструкторы оның барлық мүшелерін инициал-
дайды:

Lines_window::Lines_window(Point ху, int w, int h, const 
    string& title) : Window(xy,w,h,title),

next_button(Point(x_max()-150,0), 70, 20, "Next point", 
    cb_next}, 
quit_button(Point(x_max()-70,0),70,20,"Quit",cb_quit),
next_x(Point(x_max()-310,0), 50, 20, "next x:"), 
next_y(Point(x_max()-210,0), 50, 20, "next y:"), 
xy_out(Point(100,0), 100, 20, "current (x,y):")
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{
attach(next_button); 
attach(quit_button); 
attach(next_x); 
attach(next_y); 
attach(xy_out); 
attach(lines);

}

Басқаша айтқанда, терезені басқарудың əрбір элементі алдымен құрылады, содан 
кейін тереземен байланыстырылады.

"Quit" батырмасының өңделуі қарапайым:

void Lines_window::cb_quit(Address, Address pw) // "əдеттегідей"
{
    reference_to<Lines_window>(pw).quit();
}

void Lines_window::quit()
{
    hide(); // FLTK кітапханасының терезені жоюға арналған 
            // қызықты идиомасы
}

Барлығы əдеттегідей: кері шақыру функциясы (бұл жерде cb_quit()) нақты 
жұмысты орындайтын (Window класының объектісін жоятын) функцияға (бұл 
жерде quit()) беріледі. Бұл үшін FLTK кітапханасының жай ғана терезені жасы-
ратын қызықты идиомасы қолданылады.

Барлық нақты жұмыс "Next point" ("Келесі нүкте") объектісінде орындалады. 
Оның кері шақыру функциясы əдеттегідей:

void Lines_window::cb_next(Address, Address pw) // "əдеттегідей"
{
    reference_to<Lines_window>(pw).next();
}

next() функциясы "Next point" батырмасында шертуден кейін расында орын-
далатын əрекетті анықтайды: ол координаталар жұбын оқиды, Open_polyline 
объектісі мен оқу позициясын жаңартады, сонымен қатар терезені қайта салады:

void Lines_window::next() 
{

int x = next_x.get_int(); 
int у = next_y.get_int();



602

lines.add(Point(x,y));

// ағымдағы оқу позициясын жаңартамыз:
ostringstream ss;
ss << '(' << x << ',' << у << ')';
xy_out.put(ss.str()); 

redraw();
}

Мұның барлығы əбден айқын. get_int() функциясы In_box класының 
объектілерінен бүтін сандық координаталарды алуға мүмкіндік береді; 
stringstream ағымы Out_box класының объектісіне шығару үшін тіркестерді 
форматтайды; str() функция-мүшесі stringstream ағымынан тіркесті алып 
шығуға мүмкіндік береді. Соңғы функция, redraw(), нəтижелерді қолданушыға 
ұсыну үшін қажет; Window класының redraw() функциясы шақырылғанға дейін 
ескі бейне экранда қалады.

Бұл программада қандай жаңашылдық бар? Ондағы main() функ ция сына 
көңіл аударайық:

#include "GUI.h"

int main() 
try {

Lines_window win(Point(100,100),600,400,"lines"); 
return gui_main();

}
catch(exception& e) {

cerr << "Аластама: " << e.what() << '\n';
return 1;

}
catch (...) {

cerr << "Қандай да бір аластама\n"; 
return 2;

}

Бірақ бұл жерде, негізінде, ешнəрсе жоқ қой! main() функциясының тұлғасында 
тек біздің win терезесінің анықтамасы мен gui_main() функ ция сы ның шақыруы 
болады. Басқа функциялар да, if немесе switch опе ра тор ла ры да, цикл да емес – 
6-7-тарауларда қарастырылған ешнəрсе де емес – тек ай нымалының анықтамасы 
жəне gui_main() функциясын шақыру ғана, бұл функ цияның өзі FLTK 
кітапханасының run() функциясын шақырады. Программаны одан əрі қарастыра 
отырып, run() функциясы жай ғана шексіз цикл екенін байқаймыз:

while(wait()); 
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Сипаттамалары Е қосымшасында берілген кейбір жүзеге асырылу 
тиянақтылықтарын есепке алмағанда, біз сызықтарды салу программасын іске 
қосатын кодты толығымен қарастырдық. Біз осы программаның логикасын 
толығымен көрдік. Сонымен, не болды?

16.6 Басқарудың инверсиясы

Келесі жағдай орын алды: біз басқару ағымын программаның өзінен терезені 
басқару элементтеріне бердік, енді осы элементтердің қайсыбірі белсенді күйге 
əрбір ауысқан сайын программа өзінің жұмысын одан əрі жалғастырады. Мыса-
лы, батырмада шертіңіз, сонда программа жұмыс істеп бастайды. Кері шақыру 
қайтарылғаннан кейін программа қолданушы тағы бір əрекет орындағанын күтіп, 
бөгеледі. Негізінде, wait() функциясы жүйе нің терезені басқару элементтеріне 
сұраныстар жіберіп, сəйкес кері шақы ру лар ды белсенді етуін сұрайды. Теориялық 
тұрғыдан алғанда, wait() функ ция сы қандай басқару элементі көңіл аударуды 
талап ететінін хабарлап, сəй кес функцияны шақыруды программалаушының 
өзіне тапсыруға мүмкіндік береді. Алайда FLTK кітапханасында жəне басқа да 
көптеген графикалық қолданушы интерфейсінің жүйелерінде wait() функциясы 
сəйкес кері шақы руды белсенді күйге көшіреді, осы арқылы программалаушыны 
осы функцияны таңдауға арналған кодты жазу қажеттігінен босатады.  

Қарапайым программа келесі түрде ұйымдастырылған:

«Графикалық қолданушы интерфейсінің программасы» басқаша ұйым дас-
тырылған. 

Төменде көрсетілген басқару инверсиясының қиындықтарының бірі – енді 
программаның орындалу реттілігі толығымен қолданушының əрекеттерімен 
анықталады. Бұл программаны ұйымдастыруды ғана емес, жөндеп түзетуді 
де қиындатады. Қолданушының не жасайтынын болжау қиын, бірақ кері 
шақырулардың кездейсоқ тізбегінің мүмкін нəтижесін болжау одан да ауыр. Бұл 
жүйелік тестілеуді сұмдық түске айналдырады (бұл туралы толығырақ 26-та-
раудан қ.). Бұл мəселені шешудің əдістері біздің кітаптың қарастыру аясына 
кірмейді, бірақ біз қолданушылар кері шақырулардың көмегімен басқарылатын 
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кодпен жұмыс істеген кезде оқырмандардың өте абай болуын сұраймыз. Басқару 
ағымымен туындайтын айқын қиындықтардан бөлек, объектілердің көрінуімен 
жəне терезені жəне мəліметтерді басқару эле мент те рінің арасындағы байланы-
старды бақылаумен шарттастырылған қиын дықтар бар. Қиындықтарды барынша 
азайту үшін программалардың графикалық қолданушы интерфейсі үшін жауап 
беретін бөлігін күр де лен дір мей, оны біртіндеп, əрбір бөлікті тестілей отырып 
құрған маңызды. Графикалық қолданушы интерфейсінің программасымен жұмыс 
істеген кезде əрқашан дерлік объектілердің кішігірім диаграммалары мен олардың 
арасындағы өзара əрекеттесулерді салу қажет болады. 

Əртүрлі кері шақырулармен белсенділендірілген программа бөліктері қалай 
өзара əрекеттеседі? 16.5-бөлімдегі мысалда көрсетілгендей, функ ция лар те-
резеде сақталатын мəліметтермен операцияларды орындағаны барынша оңай 
болатын еді. Аталған мысалда Lines_window класының next() функ ция сы 
"Next point" батырмасында шерткенде белсенді күйге көшіп, In_box класының 
объектілерінен (next_x жəне next_y) мəліметтерді оқыған, содан кейін lines 
айнымалы-мүшесін жəне Out_box класының объектісін (xy_out) жаңартты. 
Кері шақырумен белсенді етілген функция кез келген əрекетті: файлдарды ашуды, 
веб желісімен байланысуды жəне т.б. орындай алатыны айқын. Бірақ біз əзірше 
мəліметтер терезеде сақталатын қарапайым жағдайды қарастырамыз.  

16.7 Менюді қосу

«Басқарудың инверсиясы» бөлімінде көтерілген басқару жəне өзара əрекеттесу 
мəселелерін сызық сызатын программаға арналған менюді құру мысалын-
да зерттейміз. Алдымен lines айнымалысында барлық сызық тардың түсін 
қолданушының таңдауына мүмкіндік беретін менюді сипат таймыз. color_menu 
менюін жəне кері шақыруларды қосамыз:

struct Lines_window : Window {
    Lines_window(Point xy, int w, int h, const string& title);
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Open_polyline lines;
Menu color_menu;

static void cb_red(Address, Address); // қызыл батырма 
                                    // үшін кері шақыру
static void cb_blue(Address, Address); // көк батырма 
                                    // үшін кері шақыру
static void cb_black(Address, Address); // қара батырма  
                                    // үшін кері шақыру

// əрекеттер:
void red_pressed() { change(Color::red); } 
void blue_pressed() { change(Color::blue); } 
void black_pressed() { change(Color::black); }
void change(Color c) { lines.set_color(c); }

// ... əдеттегідей ...
};

Осындай бір-біріне ұқсас кері шақыру функцияларының жəне «əрекет» функ-
ция ларының барлығын дерлік құру – айтарлықтай жалықтыратын іс. Алайда 
ол ешбір қиындық тудырмайды, ал əлдеқайда қарапайым құралдарды сипаттау 
біздің кітаптың баяндау шеңберіне енбеген. Меню батырмасында шертуден кейін 
сызықтардың түсі қажетінше өзгереді. 

color_menu мүшесін анықтаған соң, біз оны инициалдауымыз керек:

Lines_window::Lines_window(Point ху, int w, int h,
    const string& title):Window(xy,w,h,title),

// ... əдеттегідей ... 
color_menu(Point(x_max()-70,40),70,20,Menu::vertical, 
    "color")

{
// ... əдеттегідей ...
color_menu.attach(new Button(Point(0,0),0,0,"red",cb_red)); 
color_menu.attach(new Button(Point(0,0),0,0,"blue", 
    cb_blue)); 
color_menu.attach(new Button(Point(0,0),0,0,"black",
    cb_black)); 
attach(color_menu);

}

Батырмалар менюмен динамикалық түрде (attach() функциясының көмегімен) 
байланысады жəне қажет болған жағдайда олар жойылуы жə не/немесе өзгертілуі 
мүмкін. Menu::attach() функциясы батырманың өл ше мі мен орнын баптайды, 
сонымен қатар  оны тереземен байланыстырады. Осымен бітті. Енді біз экранда 
келесі бейнені аламыз:

40–1084
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Осы программамен тəжірибелер жасай отырып, бізге «суырылып шығатын 
меню» қажет деп шештік; яғни біз экранда ол көрінетін нақты орынды бекіткіміз 
келмейді. Сонымен, біз “color button” батырмасын қостық. Қолданушы бұл батыр-
мада шерткен кезде түстің менюі суырылып шығады, ал біз таңдау жасағаннан 
кейін меню қайта жоғалады да, экранда батырма бейнеленеді. 

Алдымен бірнеше сызық қосылған терезені көрейік:



607

Біз жаңа “color menu” батырмасын жəне бірнеше (қара) сызықты көреміз. “color 
menu” батырмасында шертеміз жəне экранда меню ашылады:

Есіңізде болсын, қазір "color menu" батырмасы жасырын. Менюмен жұмысымызды 
аяқтағанға дейін бізге оның қажеті жоқ. "blue" батырмасын басыңыз жəне келесі 
бейнені аласыз:
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Енді сызықтар көк болды, ал  "color menu" батырмасы қайтадан экранда көрінді.
Осындай нəтижеге қол жеткізу үшін біз "color menu" («түс менюі») батыр-

масын қостық жəне меню мен батырманың көрінуін баптай отырып, "pressed" 
(«басылған») функциясын жетілдірдік. Осы жетілдірулерден кейін Lines_window 
класы төмендегідей болады:

struct Lines_window : Window {
Lines_window(Point xy, int w, int h, const string& title); 

private:
// мəліметтер:
Open_polyline lines;

// терезені басқару элементтері:
Button next_button; // сызықтарға (next_x,next_y) қосады 
Button quit_button; // программаның жұмысын аяқтайды
In_box next_x;
In_box next_y;
Out_box xy_out;
Menu color_menu;
Button menu_button;

void change(Color c) { lines.set_color(c); }

void hide_menu() { color_menu.hide(); menu_button.show(); }

// кері шақыруларды тудыратын əрекеттер: 
void red_pressed() {change(Color::red); hide_menu(); } 
void blue_pressed() { change(Color::blue); hide_menu(); } 
void black_pressed() { change(Color::black); hide_menu(); } 
void menu_pressed() { menu_button.hide(); 
                      color_menu.show(); } 
void next(); 
void quit();

// кері шақыру функциялары:
static void cb_red(Address, Address); 
static void cb_blue(Address, Address); 
static void cb_black(Address, Address); 
static void cb_menu(Address, Address); 
static void cb_next(Address, Address); 
static void cb_quit(Address, Address);

};
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Конструкторлардан басқа барлық мүшелер жабық болатынына назар аударыңыз. 
Негізінде бұл кластың өзі программа болып табылады. Орын да лып жатқанның 
барлығы кері шақырулардың көмегімен орындалады, сон дық тан осы кластан 
өзге ешбір кодтың қажеті жоқ. Кластың анықтамасы оқуға ыңғайлы болу үшін 
біз жарияланымдарды реттедік. Конструктор өзінің барлық ішкі объектілеріне 
аргументтерді береді жəне оларды тереземен байланыстырады:

Lines_window::Lines_window(Point ху, int w, int h,
    const string& title):Window(xy,w,h,title),

next_button(Point(x_max()-150,0), 70, 20, 
    "Next point", cb_next),
quit_button(Point(x_max()-70,0), 70, 20, "Quit", cb_quit), 
next_x(Point(x_max()-310,0), 50, 20, "next x:"), 
next_y(Point(x_max()-210,0), 50, 20, "next y:"), 
xy_out(Point(100,0), 100, 20, current (x,y):"), 
color_menu(Point(x_max()-70,30),70,20,Menu::vertical,
           "color"), 
menu_button(Point(x_max()-80,30),80,20,"color menu", 
            cb_menu),

{
attach(next_button); 
attach(quit_button); 
attach(next_x); 
attach(next_y); 
attach(xy_out); 

xy_out.put("нүктелер жоқ");
color_menu.attach(new Button(Point(0,0),0,0,"red",cb_red)); 
color_menu.attach(new Button(Point(0,0),0,0,"blue",  
    cb_blue)); 
color_menu.attach(new Button(Point(0,0),0,0,"black",  
    cb_black)); 
attach(color_menu); 
color_menu.hide(); 
attach(menu_button); 
attach(lines);

}

Инициалдау мəлімет-мүшелерді анықтау реттілігінде орындалатынына көңіл 
аударыңыз. Бұл инициалдаудың дұрыс реттілігі. Мүшелерді инициалдау əрқашан 
оларды жариялау реттілігімен орындалады. Егер базалық кластың немесе мүшенің 
конструкторы бұл реттілікті бұзатын болса, онда кейбір компиляторлар ескерту 
жасайды.  
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16.8 Графикалық қолданушы интерфейсінің 
программасын жөндеп түзету

Графикалық қолданушы интерфейсінің программасы жұмыс істеп бастағаннан 
кейін оны жөндеп түзету айтарлықтай қарапайым болады: не көрсеңіз, соны ала-
сыз. Алайда кейде алғашқы фигура немесе терезені басқару элементі жəне тіпті 
терезенің өзі экранда пайда болардың алдында ауыр фрустрациялық кезең туын-
дайды. main() функциясын тестілейік:

int main ()
{

Lines_window(Point(100,100),600,400,"lines");
return gui_main();

}

Сіз қатені көріп тұрсыз ба? Сіздің оны көрген/көрмегеніңізден тəуелсіз, бұл 
программаны тестілеу керек; ол компиляцияланады жəне орындалады, бірақ 
сызықтардың орнына экранда, сəтті жағдайда, қандай да бір жыпы лықтау пайда 
болады. Мұндай программада қатені қалай табамыз? Бұл үшін келесі əрекеттерді 
орындауға болады:

• Программаның бөліктерін (кластарды, функцияларды, кітап ха на ларды) 
мұқият тексеру

• Программаның көлемін біртіндеп арттыра отырып, барынша қарапайым 
нұсқадан бастап жəне қатарларды бірінен соң бірін мұқият бақылай оты-
рып, барлық қосымша кодты оңайлату

• Байланыстар түзетушісінің барлық баптауларын тексеру

• Оны жұмыс істеп тұрған программамен салыстыру

• Кодты досыңызға түсіндіру

Осы ұсыныстардың ішінде ең қиыны кодтың орындалуын бақылау болып табы-
лады. Егер сіз программаларды жөндеп түзетушімен жұмыс істеу білсеңіз, сізде 
мүмкіндік бар, бірақ бұл жағдайда жай ғана шығару операторларын кірістірудің 
пайдасы жоқ – экранда ешбір мəлімет көрінбейді. Сіздің программаңыз – экран-
мен өзара əрекеттесуге талпынатын жалғыз программа емес, компьютерде 
бірнеше əрекет бір уақытта орын дала тын дық тан (көпағымдылық), кейде жөндеп 
түзетушілер де қиындықтарға тап болады. Ең бастысы – кодты қарапайымдату 
жəне оны жүйелі түрде зерттеу.

Сонымен, мəселенің түйіні неде? Дұрыс нұсқа келесідей болады 
(16.5-бөлімді қ.):

int main ()
{
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Lines_window win(Point(100,100),600,400,"lines");
return gui_main();

}

Біз Lines_window класы объектісінің win атауын көрсетуді «ұмыттық». Біз шын 
мəнінде бұл атауды пайдаланбағандықтан, бұл қисынды болып көрінеді, бірақ 
компилятор сіз терезені қолданбаған соң, оны бірден жоюға болады деп есептейді. 
Ой! Бұл терезе бірнеше миллисекунд қана көрінді. Біздің оны байқамағанымыз 
таң қалдырмайды. 

Кең таралған басқа қиындық – терезе басқа терезенің дəл үстінде орналасуы 
мүмкін. Бұл экранда бір ғана терезе ашылып тұрғандай көрінеді. Ал басқасы 
қайда? Біз программадан жоқ қателерді ұзақ уақыт іздеуіміз мүмкін. Сіз бір фи-
гураны екіншісінің үстінен орналастырған жағдайда да осындай қиындық  туын-
дайды. 

Жəне соңында, (оқырмандардың көңілін одан бетер түсіру үшін) гра фи ка лық 
қолданушы интерфейсінің кітапханаларымен жұмыс істеу ке зін де аластамалар 
əрқашан біз күткендей іске қосыла бермейтінін айтып ке тейік. Біздің програм-
ма графикалық қолданушы интерфейсінің кі тап ха на сы мен бас қарылатындықтан, 
генерацияланған аластама өзінің өң деу шісіне еш қашан жетпеуі мүмкін – кітапхана 
немесе операциялық жүйе оны «жеп қоюы» (яғни, C++ тілінің аластамасынан 
өзгеше қателерді өңдеу ме ханизмдерін қолдануы) ықтимал.

Жөндеп түзету кезінде табылатын қиындықтарға тереземен бай ла ныс тың 
болмауынан немесе объекті əрекеттерінің дұрыс болмауынан Shape жəне Widget 
объектілері бейнелерінің шығарылмауы да жатады. Алайда олардың сипаттамасы 
біздің кітапқа кірмейді. Программалаушы қиын дық тар ды тудыра отырып, батыр-
маны қалай құрып, менюмен қалай бай ла ныс тыра алатындығын көріңіз:

// батырманы менюге жүктеуге арналған қосалқы функция
void load_disaster_menu(Menu& m)
{

Point orig(0,0);
Button b1(orig,0,0,"fl ood",cb_fl ood);
Button b2(orig,0,0,"fi re",cb_fi re);
// ...
m.attach(b1);
m.attach(b2);
// ...

}

int main() 
{

// ...
Menu disasters(Point(100,100),60,20,Menu::horizontal,
    "disasters"); 
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load_disaster_menu(disasters); 
win.attach(disasters);
// ...

}

Бұл код жұмыс істемейді. Барлық батырмалар load_disaster_menu функ-
ция сындағы локальді объектілер болып табылады, жəне оларды менюмен бай-
ланыстыру менюдің өзінің күйін өзгерте алмайды. Бұл фактінің түсініктемесі 
18.5.4-бөлімде берілген, ал локальді айнымалылардың жадыдағы орналасуы 
8.5.8-бөлімде көрсетілген. Мəселе мынада: load_di saster_menu() функция-
сынан басқаруды қайтарғаннан кейін бұл локальді объектілер жойылды, жəне 
disasters менюі жоқ (жойылған) объек тілерге сілтеме жасайды. Күтілмеген əрі 
ұнамсыз нəтижені аламыз. Бұл қатені атауы берілген локальді объектілерді емес, 
new операторының көме гімен құрылған атаусыз объектілерді қолданып жоюға бо-
лады:

// батырманы менюге жүктеуге арналған қосалқы функция
void load_disaster_menu(Menu& m)
{
Point orig(0,0);
m.attach(new Button(orig,0,0,"fl ood",cb_fl ood));
m.attach(new Button(orig,0,0,"fi re",cb_fi re));
// ...
}

Дұрыс шешім тіпті (кең таралған) қате кодтан да оңай.

Тапсырма

1. FLTK кітапханасымен байланыстыра отырып, толықтай жаңа жоба-
ны құрыңыз (байланыстар түзетушісінің баптаулары D қосымшасында 
сипатталған). 

2. Graph_lib файлында сипатталған құралдарды қолдана отырып, 
16.5-бөлімдегі программада қандай да бір мəтінді шығарып, оны 
орындаңыз.

3. Программаны 16.7-бөлімде сипатталғандай суырылып шығатын менюді 
қолданатындай етіп өзгертіп, оны орындаңыз. 

4. Программаны сызықтардың стилін таңдауға арналған екінші меню бола-
тындай өзгертіп, орындаңыз. 
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Бақылау сұрақтары
1. Графикалық қолданушы интерфейсі не үшін қажет? 
2. Мəтіндік интерфейс қай кезде қажет?
3. Программалық жабдықтама деңгейі деген не?
4. Программалық жабдықтаманың деңгейлері не үшін қажет?
5. C++ тілінің көмегімен операциялық жүйемен өзара əрекеттесудің іргелі 

мəселесі қандай?
6. Кері шақыру дегеніміз не?
7. Виджет дегеніміз не?
8. Виджетті басқаша қалай атайды?
9. FLTK аббревиатурасы нені білдіреді?
10. FLTK аббревиатурасы қалай оқылады?
11. Сіз графикалық қолданушы интерфейсінің құралдары туралы тағы не 

білесіз?
12. Қандай жүйелер виджет терминін жəне қандай жүйелер терезені басқару 

элементі терминін қолданады?
13. Виджеттердің мысалдарын келтір.
14. Енгізу үшін түзету терезелері қашан қолданылады?
15. Енгізуге арналған түзету терезелерінде мəліметтердің қандай типтері 

сақталуы мүмкін?
16. Батырма қашан қолданылады?
17. Меню қашан қолданылады?
18. Басқарудың инверсиясы дегеніміз не?
19. Графикалық қолданушы интерфейсі бар программаларды жөндеп 

түзетудің негізгі стратегиясын сипаттаңыз.
20. Неліктен графикалық қолданушы интерфейсі бар программаларды 

жөндеп түзету енгізу/шығару ағымдары бар қарапайым прог рам ма ларды 
жөндеп түзетуге қарағанда қиын болады?

Терминдер
басқару   енгізуді күту  қолданушы ин тер фей сі
басқару инверсиясы  кері шақыру  меню
батырма   консольдік енгі зу программалық жаб  дық та ма
виджет     /шы ғару    деңгейі
графикалық қолда ну шы көрінетін/жасырын  сұхбат терезесі  

интерфейсі   күту циклі

Жаттығулар
1. Екі батырмасы – next жəне quit – бар болуын есептемегенде,  Simple_

window класына ұқсас My_window класын құрыңыз.
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2. 4×4 өлшемді шахматтық тақтасы бар терезені (My_window класының 
негізінде) құрыңыз. Батырмада шертуден кейін қарапайым əрекет орын-
далуы тиіс, мысалы, оның координаталарын түзету терезесіне шығару 
немесе түсін өзгерту (басқа батырмада басқа шерту орындалғанға дейін).

3. Image класының объектісін Button класы объектісінің үстінен 
орналастырыңыз; батырмада шертуден кейін екі объектіні де 
жылжытыңыз. Суреті бар батырманың жаңа орнын таңдау үшін келесі 
кездейсоқ сандар генераторын қолданыңыз:

int rint(int low, int high)
         { return low+rand()%(high-low); }

Бұл функция [low,high) аралығындағы кездейсоқ бүтін санды 
қайтарады. 

4. «Шеңбер», «квадрат», «тең қабырғалы үшбұрыш» жəне «алтыбұрыш» 
тармақтары бар менюді құрыңыз. Координаталар жұбын енгізуге 
арналған түзету терезесін (немесе екі терезені) құрыңыз жəне сəйкес 
батырмада шертуден кейін құрылған фигураны көрсетілген нүктеге 
орналастырыңыз. «Тартып жылжыту жəне жіберу» əдісін қолданбаңыз. 

5. Сіз таңдаған фигураны салатын жəне “Next� батырмасында шерткеннен 
кейін оны жаңа нүктеге жылжытатын программа жазыңыз. Жаңа нүкте 
енгізу ағымынан оқылған координаталар жұбының негізінде таңдалуы 
тиіс. 

6. «Аналогтық сағатты», яғни тілдері қозғалатын сағатты құрыңыз. 
Операциялық жүйенің құралдарын пайдалана отырып, уақытты 
анықтаңыз. Осы жаттығудың негізгі бөлігі: күннің уақытын анықтайтын 
жəне программаның орындалуын қысқа уақытқа (мысалы, бір секундқа) 
тоқтататын  функцияларды табу, сонымен қатар оларды құжаттама бой-
ынша қолдануды үйрену. Көмекші ақпарат: clock(), sleep(). 

7. 6-жаттығуда аталған амалдарды қолдана отырып, экранда ұшақтың ұшу 
елесін (иллюзиясын) тудырыңыз. “Start” жəне “Stop” батырмаларын 
құрыңыз. 

8. Валюталарды түрлендірушіні (валюталар конвертерін) құрыңыз. 
Программаның іске қосылуы кезінде файлдан валюталар бағамын 
оқыңыз. Енгізу терезесінде қаржы сомасын енгізіп, түрлендіруге арналған 
валютаны таңдау мүмкіндігін (мысалы, менюлер жұбын) қарастырыңыз. 

9. 7-тарауда берілген калькуляторды өрнек түзету терезесінде енгізілетіндей, 
ал нəтиже шығару терезесінде қайтарылатындай етіп өзгертіңіз. 

10. Бірнеше функциялардың (мысалы, sin() жəне log()) біреуін таңдауға 
болатындай программа құрыңыз, бұл функциялардың параметрлерін 
енгізіңіз жəне оның графигін құрыңыз. 
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Соңғы сөз

Графикалық қолданушы интерфейсі – мəселелері таусылмайтын тақырып. 
Бұл тақырыптың басым бөлігі стильмен жəне қолданыста бар жүйелермен 
үйлесімділікке қатысты. Сонымен қатар, терезені басқарудың алуан түрлі 
элементтерімен жұмыс істеу кезінде көптеген қиындықтар туындайды (мыса-
лы, графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасы батырмалардың бірнеше 
ондаған баламалы стильдерін ұсынады) – бұл «ботаниктер» үшін еркіндік. Алай-
да бұл саланың бірқатар мəселелері ғана программалаудың іргелі əдістеріне жата-
ды, сондықтан біз осы бағытты терең қарастырмаймыз. Масштабтау, айналдыру, 
анимация, үшөлшемді объектілер тəрізді басқа да тақырыптар біздің бұл жерде 
қозғағымыз келмейтін графикамен жəне/немесе математикамен байланысты 
күрделі фактілердің баяндалуын талап етеді.  

Көптеген графикалық қолданушы интерфейсінің жүйелерінде терезелерді 
визуалды түрде құруға, оларға кері шақыруларды қосуға жəне батырмалар мен 
менюдің əрекеттерін тағайындауға, т.б. мүмкіндік беретін жинақтауыш програм-
ма болады. Көптеген қосымшаларда осындай жинақтауыш программалар про-
граммалау процесін, мысалы, кері шақырулар процесін айтарлықтай қысқартуға 
көмектеседі. Бірақ əрқашанда нəтижелік программаның қалай жұмыс істейтінін 
түсінген жөн. Кейде генерацияланған код сіз тарауда көрген кодқа пара-пар бо-
лады. Кейде бұл үшін əлдеқайда күрделі жəне/немесе көлемді механизмдер 
қолданылады. 
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Қолданылған терминдердің 
ағылшынша - орысша - 

қазақша сөздігі

a loss of precision потеря точности дəлдікті жоғалту

acceptable software приемлемое ПО жарамды ПЖ

access control управление доступом қолжетімділікті басқару

activation record активационная запись екпінділеу жазбасы, 
активтендіру жазбасы

affordability экономичность, 
доступность

тиімділік

analysis анализ талдау

approach подход, приближение көзқарас, қағида

approximation аппроксимация аппроксимация, 
жуықтау

argument passing передача аргумента аргументті беру

assertion утверждение тұжырымдама

assignment присваивание меншіктеу

attempt попытка талпыныс, байқау

base class базовый класс базалық класс

better still лучше всего барынша жақсы

binary бинарный, двоичный бинарлы, екілік

617
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bleep забивать писком,  пищать, 
короткий электронный 
звук

bottom-up approach подход «снизу-вверх» «төменнен жоғары 
қарай» қағидасы

buffer fl ushing сброс буфера буферді тазарту

built-in types встроенные типы құрамдас типтер

button кнопка батырма

CAD/CAM (computer-
aided design and 
computer-aided 
manufacture)

системы компьютерного 
проектирования и 
производства

компьютерлік жобалау 
жəне өндіру жүйелері

call stack стек вызова шақыру стегі

callback обратный вызов кері шақыру

case sensitivity чувствительность к 
регистру

регистрге сезімталдық

catching exceptions перехватить исключения аластамаларды ұстап 
қалу

chaining формирование цепочки тізбекті қалыптастыру

character classifi cation классификация символов символдардың жіктелуі

class hierarchies иерархия классов кластар иерархиясы

class member член класса класс мүшесі

cleaning up приведение в порядок тəртіпке келтіру

closed shape замкнутая фигура тұйық фигура

code layout расположение кода кодтың орналасуы

color цвет түс

comment комментарий түсініктеме

compiler компилятор компилятор

compile-time error ошибка во время 
компиляции

компиляция кезеңіндегі 
қате

complement служить дополнением, 
дополнение

толықтыру, 
толықтырғыш (~ 
белгісі)
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compound statement составная инструкция құрама нұсқау

computation вычисление есептеу

conditional statement условная инструкция шартты нұсқау

consistent связный, совместимый, 
непротиворечивый

үйлесімді

console I/O консольный ввод/вывод консольдік енгізу/
шығару

constructor конструктор конструктор

control inversion инверсия управления басқару инверсиясы

conversion преобразование түрлендіру

coordinates координаты координаттар

correctness правильность дұрыстық

customer заказчик тапсырыс беруші

data member данные-члены мəлімет-мүшелер

date дата күн-ай мерзімі, дата

deal иметь дело, дело жұмыс істеу, іс

debugging отладка жөндеп түзету

decimal десятичный ондық

declaration объявление жариялау, жарияланым

derived class производный класс туынды класс

design проектирование жобалау

destructor деструктор деструктор

device driver драйвер устройства құрылғы драйвері

dialog box диалоговое окно сұхбат терезесі

dispatch диспетчеризация диспетчерлеу

display дисплей, показывать дисплей, көрсету

divide деление бөлу

divide and conquer разделяй и властвуй бөлшекте жəне биле

divide by zero деление на нуль нөлге бөлу

effi ciency эффективность тиімділік, нəтижелілік
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encapsulation инкапсуляция инкапсуляция

enumeration (enum) перечисление тізбе

enumerator элемент перечисления тізбелеу элементі

error handling обработка ошибок қателерді өңдеу

error reporting сообщение об ошибках қателер туралы 
хабарлау

estimation оценка бағалау

exceptions исключения аластамалар

exceptions to this rule исключения из правила ережелерден аластама

executable code выполняемый код атқарылатын код

expression выражение өрнек

fatal error неисправимая ошибка, 
неустранимая ошибка 
(ПК-системы), 
катастрофическая ошибка

апаттық қате

feature creep гонка за возможностями мүмкіндіктерді қуу

features функция, признак, 
характеристика, свойства

қасиеттер, сипаттама

feedback обратная связь кері байланыс

fi le positioning позиционирование файла файлды позициялау

fi ll color заполнение цветом түспен толтыру

fl oating-point number число с плавающей 
точкой

қалқымалы нүктелі сан

font шрифт қаріп

forward declaration заблаговременное 
объявление

алдын ала жариялау

function body тело функции функция тұлғасы

function call вызов функции функцияны шақыру

grammar грамматика грамматика

graphics графика графика

guesstimation прикидка шамалау
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GUI, graphical user 
interface

графический 
пользовательский 
интерфейс

графикалық қолданушы 
интерфейсі

handle управлять, дескриптор басқару, дескриптор

header fi le заголовочный файл тақырыптық файл

helper function, 
convenience function, 
auxiliary function

вспомогательная 
функция, функция-
помощник

көмекші функция

hexadecimal шестнадцатеричный оналтылық

hold содержать, сохранить қамту, сақтау

hurry поспешить асығу

IDE, integrated 
development 
environment  

интегрированная среда 
разработки программ

програм малар құрудың  
біріктірілген ортасы

image изображение бейне

image encoding кодировка изображения бейнені кодтау

implementation details реализация (разработка) 
деталей

ішкі бөліктерін жүзеге 
асыру (жасау)

inequality неравенство теңсіздік

information processing обработка информации ақпаратты өңдеу

inheritance наследование мұралау

inlining подставляемая функция қойылмалы функция

input ввод енгізу (кіріс мəлімет)

input device устройство ввода енгізу құрылғысы

invisible невидимый көрінбейтін

irregularity нерегулярность бейрегулярлық

letter буква, литера, обозначать 
буквами

əріп, литер, əріппен 
белгілеу

library библиотека кітапхана

limited scopes ограниченные области 
видимости

шектелген көріну 
аймақтары

line-oriented input строковый ввод қатарлап енгізу

41–1084
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line style стиль линии сызықтың стилі

link-time error ошибка во время 
редактирования связей

байланыстарды түзету 
кезеңінің қатесі

linker редактор связей, 
компоновщик

байланыстарды 
түзетуші, жинақтауыш

loop цикл цикл

maintainable удобный в 
сопровождении

сүйемелдеуге оңтайлы

manipulator манипулятор манипулятор

member function функция-член функция-мүше

memory память жады

menu меню меню

mutability изменчивость өзгергіштік

multiply умножение көбейту

namespace пространство имен атаулар кеңістігі

narrowing conversions суживающие 
преобразования

тарылтатын 
түрлендірулер

nested block вложенный блок ішкі блок

non-errors не ошибки қате емес

nonstandard separator нестандартный 
разделитель

стандартты емес 
ажыратқыш

number system система счисления санау жүйесі

object-oriented объектно-
ориентированный

объектіге бағытталған

octal восьмеричный сегіздік

open shape открытая фигура ашық фигура

operator overloading перегрузка операторов операторларды асыра 
жүктеу

output вывод шығару (шығыс 
мəлімет)

output formatting форматирование вывода шығаруды форматтау

overriding замещение алмастыру
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parser программа 
грамматического разбора

грамматикалық талдау 
программасы

pass-by-reference передача по ссылке сілтеме бойынша беру

pass-by-value передача по значению мəні бойынша беру

permutation перестановка алмастыру

point точка нүкте

polygon многоугольник көпбұрыш

polyline ломаная сынық сызық

polymorphism полиморфизм полиморфизм

pop-up menu выпадающее меню суырылып шығатын 
(қалқымалы) меню

portability переносимость ауысымдылық

post-condition постусловие соңғышарт

pre-condition предусловие алғышарт

private закрытый жабық

protected защищенный қорғалған

pseudo code псевдокод жалған код

public открытый ашық

pure virtual function чисто виртуальная 
функция

таза виртуалды 
функция

recovery восстановление қалпына келтіру

recursion рекурсия рекурсия

reliability надежность сенімділік

remainder остаток қалдық

repetition повторение қайталау

representation представление көрсетілім

return type тип возвращаемого 
значения

қайтарылатын мəннің 
типі

run-time error ошибка во время 
выполнении программы

программаның 
атқарылу кезеңіндегі 
қате
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scaffolding «леса» «ормандар»

scaling масштабирование масштабтау

scope область видимости көріну аймағы

screen layout эскиз экрана экран эскизі (үлгісі)

selection выбор таңдау

semicolon точка с запятой нүктелі үтір

software программное обеспечение программалық 
жабдықтама

software layer слой ПО, уровень ПО ПЖ қабаты, деңгейі

source code исходный код бастапқы код

statement инструкция нұсқау

stream поток ағым

stream state состояние потока ағымның күйі

structured fi le структурированный файл құрылымдалған файл

squeeze cжатие қысу, тығыздау

subclass подкласс ішкі класс

suffer переносить ауыстыру

superclass суперкласс суперкласс

technicalities технические детали техникалық 
тиянақтылықтар

terminator признак завершения аяқталу белгісі

testing тестирование тестілеу

token лексема лексем

top-down подход «сверху-вниз» «жоғарыдан төмен 
қарай» қағидасы

translation units единицы трансляции трансляция бірліктері

transparency прозрачность мөлдірлік, айқындық

type safety типовая безопасность типтік қауіпсіздік

undeclared identifi er необъявленный 
идентификатор

жарияланбаған 
идентификатор

underscore подчеркивание астын сызу
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unexpected неожиданный, 
непредусмотренный

күтілмеген, алдын ала 
қарастырылмаған

use cases прецеденты 
использования

қолдану прецеденттері, 
қолдану нұсқалары 
(жағдайлары)

user пользователь қолданушы

user-defi ned types типы, определенные 
пользователем

қолданушы анықтаған 
типтер

user interface интерфейс пользователя қолданушы интерфейсі

valid state корректное состояние дұрыс қалып (жағдай)

variable переменная айнымалы

visible/hidden видимый/скрытый көрінетін/жасырын

wait loop цикл ожидания күту циклі

waiting for input ожидание ввода енгізуді күту

whitespace разделитель ажыратқыш

whole program целая программа біртұтас (толық) 
программа
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Глоссарий

«Көп жағдайда дəл таңдалып айтылған сөздер
мың суреттен артық болады.»

– Жасырын автор

Глоссарий – бұл мəтінде қолданылған сөздердің қысқаша түсініктемесі. Төменде 
біз программалауды үйренудің ерте кезеңдерінде аса маңызды деп есептейтін 
терминдердің салыстырмалы түрдегі қысқаша сөздігі берілген. Пəндік көрсеткіш 
жəне əрбір бөлімнің соңындағы «Терминдер» бөлімі де оқырмандар үшін пайдалы 
болуы мүмкін. C++ тілімен тығыз байланысты терминдердің əлдеқайда толық 
əрі кең сөздігін www.research.att.com/~bs/ glossary.html веб-парағынан табуға 
болады. Сонымен қатар, веб ортасында арнайы глоссарийлердің (сапасы əртүрлі) 
түрлері аса көп. Есіңізде болсын, терминдердің бірнеше мағынасы болуы мүмкін 
(олардың кейбірін біз көрсетеміз), оның үстіне біз атаған терминдердің басым 
бөлігі басқа мəтіндерге тəуелді (контекстіде) өзге мағынаны білдіруі мүмкін; 
мысалы, біз абстрактілі (abstract) түсінігін заманауи сурет өнерімен, заңгерлік 
тəжірибемен немесе философиямен байланысты мағынасында анықтамаймыз.

RAII (“Resource Acquisition Is Initialization”) – көріну аймағының тұжы рым-
дамасына негізделген ресурстарды басқарудың негізгі технологиясы. 

абстрактілі класс (abstract class) – объектілерді құру үшін тікелей қолдануға 
мүмкін болмайтын класс; туынды кластардың интерфейстерін анықтау үшін 
жиі қолданылады. Егер класта толықтай виртуалды функция немесе қорғалған 
конструктор бар болса, онда класс абстрактілі болып табылады.

абстракция (abstraction) – тиянақтылықтарды (мысалы, жүзеге асырудың 
тиянақтылықтарын) ерікті немесе еріксіз түрде назарға алмайтын (жасыратын) 
маңыздың сипаттамасы; таңдамалы түрде елемеу.   

адрес (address) – компьютердің жадындағы объектіні табуға мүмкіндік беретін 
мəн.
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айнымалы (variable) – тағайындалған типтегі атаулы объект; инициалданған 
жағдайда, оның мəні бар болады.

ақау (bug) – программадағы қате.
ақпаратты жасыру (information hiding) – интерфейс пен жүзеге асыруды бір-

бірінен бөліп алумен байланысты əрекет, оның нəтижесінде жүзеге асыру 
ерекшеліктері қолданушының назарынан тыс қалады да, абстракция туындайды.

алгоритм (algorithm) – мəселені шешуге арналған процедура немесе формула; 
нəтижеге алып келетін есептеу қадамдарының ақырлы тізбегі.

алғышарт (pre-condition) – код үзіндісіне, мысалы функцияға немесе циклге, 
кіру кезінде орындалуы тиісті шарт.  

алмастыру (override) – туынды класта атауы мен аргументтерінің типтері базалық 
кластағы виртуалды функцияның атауы мен аргументтерінің типтерімен сəйкес 
келетін функцияны анықтау; нəтижесінде осы функцияны базалық кластың 
интерфейсінің көмегімен шақыруға болады.

альтернативті (баламалы) атау (alias) – объектіге хабарласудың баламалы 
тəсілі; көп жағдайда атау, нұсқауыш немесе сілтеме болады.

анықтама (defi nition) – маңыздың жарияланымы, мұнда маңызды программада 
қолдану үшін қажетті барлық ақпарат болады. Қарапайымдатылған анықтама: 
жадыны бөлетін жарияланым.

аппроксимация (approximation, жуықтау) – кемелдікке немесе идеалға (санға 
немесе жобаға) жақын нəрсе (мысалы, сан немесе жоба). Көп жағдайда 
аппроксимация идеалдар арасындағы ымыраға келудің нəтижесі.

аралық (range) – бастапқы жəне соңғы нүктелерін беру арқылы сипаттауға 
болатын мəндер тізбегі. Мысалы, [0:5) аралығы 0, 1, 2, 3 жəне 4 мəндерін 
білдіреді.

аргумент (argument) – қолжетімділігі параметр арқылы жүзеге асырылатын 
функцияға немесе шаблонға берілетін мəн.

асыра жүктеу (overload) – атаулары бірдей, бірақ аргументтерінің (опе ранд-
тарының) типі əртүрлі болатын екі функцияны немесе операторды анықтау. 

асыра толтыру (overfl ow) – өзіне арналған жады аймағында сақтауға келмейтін 
мəнді құру.

атқарылатын код (executable) – компьютерде орындалуға əзір программа.
базалық класс (base class) – кластар иерархиясының негізі ретінде қолданылатын 

класс. Əдетте базалық класс құрамында бір немесе бірнеше виртуалды функция 
болады. 

байланыстарды түзетуші (linker) – объектілік кодтың файлдарын кітапханалармен 
бірге атқарылатын модульге біріктіретін программа.

байт (byte) – көптеген компьютерлердегі негізгі адрестеу бірлігі. Əдетте, байт 
сегіз биттен тұрады. 

бастапқы код (source code) – программалаушы жазған жəне (негізінде) басқа 
программалаушылар оқи алатын код.

бастапқы файл (source fi le) – бастапқы код жазылған файл.
бит (bit) – компьютердегі ақпарат көлемін өлшеудің негізгі бірлігі. Бит 0 немесе 1 

мəнін қабылдай алады.
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бүтін сан (integer) – математикалық мағынадағы бүтін сан, мысалы 42 немесе -99.
бірлік (unit) – (1) шамаға мағына беретін стандартты өлшем (мысалы, арақашықтық 

үшін км); (2) бүтіннің айыруға болатын (яғни атауы бар) бөлігі.
виртуалды функция (virtual function) – туынды класта алмастыруға болатын 

функция-мүше.
деструктор (destructor) – объектіні жою үшін айқындалмаған түрде шақырылатын 

(мысалы, көріну аймағының соңында) операция. Əдетте ресурстарды босатады.
дөңгелектеу (rounding) – мəнді төмен дəлдікті ең жақын мəнге математикалық 

ережелерге сəйкес түрлендіру.
дұрыстық (correctness) – программа немесе программа үзіндісі өзінің специ-

фи кацияларына сəйкес келсе, онда дұрыс болып есептеледі. Өкінішке 
орай, спецификация толық емес немесе қайшылықты болуы мүмкін немесе 
қолданушының орынды болжамдарына сəйкес келмеуі мүмкін. Осылайша, 
қисынды кодты құру үшін біз кейде жай ғана формалды спецификацияға сəйкес 
əрекеттерден артық орындауымыз тиіс болады. 

енгізу (input) – есептеу үшін қолданылатын мəн (мысалы, функцияның аргу мент-
тері немесе пернетақтада терілген символдар).

есептеу (computation) – əдетте кіріс ақпаратты қабылдайтын жəне нəтижені 
тудыратын қандай да бір кодты орындау. 

жалған код (pseudo code) – программалау тілінің көмегімен емес, формалды емес 
белгілеулер көмегімен жазылған есептеулерді сипаттау. 

жалпыланған программалау (generic programming) – алгоритмдерді жобалау 
мен тиімді жүзеге асыруға бағдарланған программалау стилі. Жалпыланған 
алгоритмөзінің талаптарына сəйкес келетін кез келген типтегі аргументтермен 
жұмыс істеу керек. C++ тіліндегі жалпыланған программалау, əдетте, 
шаблондарды қолданады.

жарияланым (declaration) – атаудың программадағы типімен спецификациясы.
жасыру (hiding) – ақпаратқа қолжетімділікті жоятын əрекет. Мысалы, қамтитын 

(сыртқы) көріну аймағындағы атаумен сəйкес келетін кірістірілген (ішкі) көріну 
аймағындағы атау тікелей қолдану үшін қолжетімсіз болуы мүмкін.

жиым (array) – біртекті элементтердің тізбегі, əдетте нөмірленеді, мысалы 
[0:max). 

жоба (design) – программалық жабдықтама өзінің спецификациясына сəйкес болу 
үшін қалай жұмыс істеу керектігінің жалпы сипаттамасы.

жөндеп түзету (debugging) – программадан қателерді іздеу жəне жою; əдетте 
тестілеуге қарағанда жүйелілік сипаты төмен болады.

жүзеге асыру (implementation) – (1) кодты жазу мен тестілеуді білдіретін əрекет; 
(2) программаны жүзеге асыратын код.

жүйе (system) – (1) компьютерде белгілі бір тапсырманы орындауға арналған 
программа немесе программалар жиыны; (2) «операциялық жүйе» сөз тіркесінің 
қысқартылуы, яғни программаларды орындауға арналған базалық орта жəне 
компьютердің құралдары.

идеал (ideal) – біз талпынатын нəрселердің мінсіз нұсқасы. Əдетте біз ымыраға 
келуге келісіп, мінсіздікке тек жуықтауды қанағат етуге тиіс боламыз.  
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инвариант (invariant) – программаның берілген нүктесінде (немесе нүктелерінде) 
əрқашан орындалуы тиіс шарт; əдетте қайталанатын нұсқауға кірудің алдында 
объектінің немесе циклдің күйін (мəндер жиынын) сипаттау үшін қолданылады.

инициалданбаған (uninitialized) – объектінің инициалдануына  дейінгі (анық-
талмаған) күйі.

инициалдау (initialize) – объектіге алғашқы (бастапқы) мəнді меншіктеу.
инкапсуляция (encapsulation) – бірнəрсені (яғни жүзеге асыру мəліметтерін) 

жабық ету арқылы рұқсатсыз енуден қорғау.
интерфейс (interface) – код үзіндісін (мысалы, функцияны немесе класты) 

шақыру тəсілін анықтайтын жарияланым немесе жарияланымдар жиыны.
итератор (iterator) – тізбектің элементін идентификациялайтын объект.
итерация (iteration) – код үзіндісінің қайталанып орындалуы; рекурсияның 

анықтамасын қараңыз.
класс (class) – қолданушы анықтаған тип, оның құрамында мəлімет-мүшелер, 

функция-мүшелер жəне тип-мүшелер болуы мүмкін.
код (code) – программа немесе программаның бөлігі; бастапқы немесе объектілік 

болуы мүмкін.
компилятор (compiler) – бастапқы кодты объектілікке айналдыратын программа.
константа (constant) – (берілген көріну аймағында) өзгертілуі мүмкін емес мəн.
конструктор (constructor) – объектіні инициалдайтын (құратын) операция. 

Əдет те конструктор инвариантты тағайындайды жəне көп жағдайда (əдет те 
деструкторлармен босатылатын) объектілерді қолдану үшін қажетті ре сурс-
тарды сұрастырады.

контейнер (container) – элементтері (басқа объектілер) бар объект.
көріну аймағы (scope) – маңыздың атауына сілтеме жасауға болатындай прогрмма 

мəтінінің (бастапқы кодтың) аймағы. 
күй (state) – мəндер жиыны.
күрделілік (complexity) – есептің шешімін іздеу үрдісінің ауырлығының қандай 

да бір өлшемін немесе шешімнің өзінің қасиетін білдіретін, дəл анықтамасын 
беру қиындық тудыратын ұғым. Кейде күрделілік ретінде (жай ғана) алгоритмді 
орындау үшін қажетті операциялар санының бағалауын түсінеді.

кітапхана (library) – көптеген программалар қолдана алатын құралдардың (абс-
трак циялардың) жиыны түрінде жүзеге асырылған типтердің, функциялардың, 
кластардың жəне т.б. жиыны.

қате (error) – программаның əрекеттеріне қатысты (көп жағдайда қолданушылар 
нұсқаулығы немесе талаптар түрінде өрнектелген) қисынды болжамдар мен 
программаның нақты əрекеттерінің арасындағы сəйкессіздік. 

қию (truncation) – берілген типті, түрлендірілген мəнді дəл бейнелей алмайтын 
басқа типке түрлендіру нəтижесінде ақпаратты жоғалту.

қолдану прецеденті (use case) – программаны тестілеуге жəне оның мүмкіндіктерін 
көрсетуге арналған нақты (əдетте, қарапайым) қолдану мысалы.

қосымша (application) – қолданушылар маңыз ретінде қарастыратын программа 
немесе программалар топтамасы.
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құн (cost) – программаны құрумен немесе оны орындаумен байланысты шығындар 
(мысалы, программалаушының жұмыс уақыты, программаның орындалу 
уақыты немесе жады көлемі). Мінсіз жағдайда құн күрделілікке тəуелді болу 
керек.

литерал (literal) – санды тікелей тағайындайтын белгі, мысалы 12 литералы «он 
екіге» тең санды береді.

мəліметтер (data) – есептеулер үшін қолданылатын мəндер.
мəн (value) – типпен сəйкестікте интерпретацияланатын жадыдағы биттер жиыны.
мүмкіндіктердің қамтылуы (feature creep) – программаға артық функционалдық 

мүмкіндіктерді «қажет болып қалар» деген оймен қосуға талпыныс.
нағыз виртуалды функция (pure virtual function) – туынды класта алмастырылуы 

тиісвиртуалды функция.
нақты класс (concrete class) – объектілерін құруға болатын класс.
нұсқауыш (pointer) – (1) типі бар объектіні жадыда идентификациялау үшін 

қолданылатын мəн; (2) осындай мəнді сақтайтын айнымалы. 
объект (object) – (1) типі белгілі инициалданған жады аймағы, мұнда осы типтегі 

қандай да бір мəн жазылған; (2) жады аймағы.
объектіге бағытталған программалау (object-oriented programming) – 

кластарды жəне кластар иерархиясын жобалау мен қолдануға бағдарланған 
программалау стилі.

объектілік код (object code) – компилятор жұмысының нəтижесі, ол байланыстар 
түзетушісі үшін кіріс ақпарат болады, ал байланыстарды түзетуші, өз кезегінде, 
атқарылатын кодты құрады.

объектілік файл (object fi le) – объектілік код жазылған файл.   
ондық нүктелі сан (fl oating-point number) – нақты санның компьютерлік 

жуықтауы, мысалы 7.93 жəне 10.78e-3. 
операция (operation) – қандай да бір əрекетті орындайтын нəрсе, мысалы функ-

ция немесе оператор.
өзгермелі (mutable) – күйін өзгертуге болатын объект; өзгермейтін объектілерге, 

тұрақтыларға жəне айнымалыларға қарама-қарсы
өмірлік кезең (lifetime) – инициалдау сəті мен объект қолданыстан шығатын 

(көріну аймағынан шығатын, жойылатын немесе программа жұмысының 
тоқтауы нəтижесінде жоғалатын) сəттің  арасындағы уақыт.

парадигма (paradigm) – жобалау немесе программалау стилінің бірқатар 
претенциозды атауы. Басқаларының барлығынан басым болатын парадигма бар 
деген (қате) көзқарас жиі кездеседі. 

параметр (parameter) – функция немесе шаблон үшін айқын кіріс ақпаратты 
жариялау. Шақыру кезінде функция аргументтеріне өзінің параметрлерінің 
атаулары бойынша хабарласа алады. 

программа (program) – компьютерде орындалуға толығымен дайын код (мүмкін, 
онымен байланысқан мəліметтермен бірге).

программалау (programming) – есептердің шешімдерін код түрінде өрнектеу 
өнері.
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программалау тілі (programming language) – программаларды өрнектеуге 
арналған тіл.

программалық жабдықтама (software) – код үзінділерінің жəне олармен 
байланысқан мəліметтердің жиыны; көп жағдайда «программа» сөзінің 
синонимі ретінде қолданылады.

регуляр өрнек (regular expression) – шаблондардың символдар тіркесі түрінде 
белгіленуі.

рекурсия (recursion) – функцияның өзін-өзі шақыру əрекеті; итерацияның 
анықтамасын қараңыз.

ресурс (resource) – иеленуге болатын жəне кейіннен босатылғаны жөн болатын 
нəрсе, мысалы файлдар дескрипторлары, оқшаулау немесе жады).  

соңғышарт (post-condition) – код үзіндісінен, мысалы функциядан немесе 
циклден, шығу кезінде орындалуы тиісті шарт.  

сөз (word) – компьютер жадының негізгі бірлігі, əдетте бүтін сандарды сақтау 
үшін қолданылады.

спецификация (specifi cation) – код үзіндісінің нені орындау керектігінің 
сипаттамасы.

стандарт (standard) – бірнəрсенің, мысалы программалау тілінің, ресми келісілген 
анықтамасы.

стиль (style) –тілдің мүмкіндіктерін келісілген түрде қолдануды қамтамасыз 
ететін программалау əдістерінің жиыны. Кейде атауларды таңдау ережелеріне 
жəне программа мəтінінің сыртқы түріне қатысты, өте шектелген мағынада 
қолданылады. 

супертип (supertype) – базалық тип; туынды тип қасиеттерінің ішкі жиыны бар 
тип.

сілтеме (reference) – (1) типі бар мəннің жадыдағы орнын сипаттайтын мəн; (2) 
осындай мəнді сақтайтын айнымалы.

тақырып (header) – программа бөліктерінің арасында интерфейстерді үлестіру 
үшін қолданылатын жарияланымдар сақталатын файл.

талап (requirement) – (1) программаның немесе программа бөлігінің қалаулы 
əрекеттерінің сипаттамасы; (2) функцияның немесе шаблонның аргументтері 
туралы пайымдаулардың сипаттамасы.

тестілеу (testing) – программада жүйелі түрде қателерді іздеу.
тип (type) – мүмкін мəндердің жəне объектілермен орындалуы мүмкін 

операциялардың жиынын анықтайтын «нəрсе».
туынды класс (derived class) – бір немесе бірнеше базалық кластың мұрагері 

болатын класс.
тұжырым (assertion) – программаның берілген нүктесінде қандай да бір  

шарттың үнемі орындалуы керек деп пайымдау үшін программаға кірістірілген 
тұжырым.

тізбек (sequence) – тізбекті түрде қарап шығуға болатын элементтер жиыны.
тіркес (string) – символдар тізбегі.
файл (fi le) – компьютердің тұрақты жадындағы ақпаратты сақтайтын контейнер.
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функция (function) – программаның əртүрлі бөліктерінен белсенді етуге (шақы-
руға) болатын кодтың атаулы бірлігі; есептеулердің логикалық бірлігі.

цикл (loop) – қайталанып орындалатын код үзіндісі; C++ тілінде, əдетте, циклдер 
for немесе while нұсқауымен жүзеге асырылады.

шаблон (template) – бір немесе бірнеше типпен немесе мəнмен (компиляция 
кезеңінде) параметрленген класс немесе функция; жалпыланған программалауды 
сүйемелдейтін C++ тіліндегі негізгі құрылым.

шексіз рекурсия (infi nite recursion) – компьютер шақыруларды сақтауға қажетті 
жадыны тамамдағанға дейін аяқталмайтын рекурсия. Тəжірибе жүзінде 
мұндай рекурсия еш уақытта шексіз болмайды, ол аппараттық жабдықтаманың 
қатесінің нəтижесінде тоқталады.

шексіз цикл (infi nite loop) – одан шығу шарты еш уақытта орындалмайтын цикл. 
Итерацияның анықтамасын қараңыз.

шығыс (output) – есептеулер нəтижесінде құрылған мəндер (мысалы, функция 
жұмысының нəтижесі немесе экранға шығарылған символдар тіркесі).

ымыра (trade-off, компромисс) – бірнеше жобалау жəне жүзеге асыру 
қағидаларының үйлесу нəтижесі.

ішкі тип (subtype) – туынды тип; базалық типтің барлық қасиеттеріне жəне, 
мүмкін, қосымша мүмкіндіктерге ие болатын тип.
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Пəндік көрсеткіш

!=. қ. Тең емес (теңсіздік), 71
"...".  қ. Тіркестік литерал, 66 
%. қ. Бөлуден қалған қалдық (модуль 

бойынша бөлу); 72 
&. қ. Сілтеме жасау (жарияланымдарда), 

293 -297
'...'. қ. Символдық литералдар, 170
(). қ. 

Өрнек (топтастыру), 101   
Функцияны шақыру, 303
Функция (жарияланымдарда), 120-

122
*/ қ. комментарий блогының соңы, 

252 
*=. қ. Көбейтіп меншіктеу, 71
+. қ. 

Қосу, 71
Конкатенация (тіркестердегі), 73 

++. қ.  Инкремент, 71 
-. қ. Азайту, 71
--. қ. Декремент, 71
-=. қ. Азайту жəне меншіктеу, 71
. (dot - нүкте). қ. Мүшелерге қол 

жеткізу, 324 
... (ellipsis - көпнүкте). қ. Барлық 

алас тама лар ды ұстап қалу, 163
/. қ. Бөлу, 71
//. қ. Жолдық комментарий, 50 
/*...*/. қ. Комментарийлер блогы, 

252 

/=. қ. Бөліп меншіктеу, 71 
: (colon). қ 

База жəне мүше ини циа ли за тор-
лары, 333, 508, 588 

Шартты өрнек, 285 
Белгі, 112-115, 324, 543

::. қ. Көріну аймағы, 313, 3320
; (semicolon - нүктелі үтір). қ. Нұсқау 

(аяқтаушы), 54, 107 
<. қ.  Кіші, 71
<<. қ.  Шығару, 385-387
<=. қ. Кіші немесе тең, 71 
<...>. қ. Шаблон (-дық аргументтер 

мен параметрлер), 162
=. қ. 

Меншіктеу, 71
Инициалдау, 73-77 

==. қ. Тең, 71
>. қ. 

Үлкен, 71 
Енгізуге шақыру, 235 

>=. қ. Үлкен немесе тең, 71 
>>. қ. Енгізу, 63
?. қ. Шартты өрнек ?:, 285
_. қ. Асытн сызу (Underscore), 80, 81
{}. қ. Блокты шектеуші, 51, 118 
0 (zero - нөл). қ. Префикс, 407, 408 
0x. қ. Префикс, 407, 408
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A

add(), 481, 522-524 
app тəртібі, 414
ate тəртібі, 414
attach() салыст. add() мысалы, 

521-522 
Axis мысалы, 454-455, 473, 561-564, 

576-578

B

bad() ағым күйі, 374
begin() сандық мысалы, 130-131 
binary тəртібі, 414 
bool, 67, 71

жадыдағы биттер, 83 
өлшемі, 82

break, case белгінің аяқталуы, 111-
115 

Button мысалы, 474, 594-596 
“Next,” 452-454, 585-586 
менюлермен байланыстыру, 605 
шертуді тіркеу, 589-591 

 
C

.cpp, кеңейту, 52
C++ тілі

қ. Программалар; Про грам  малық 
жабдықтама. 

оқытуда қолдану, xxiv, 7-9
ауысымдылық, 12 

CAD/CAM, 30, 37 
case белгілері, 111-115 
CAT сканерлері, 33 
catch, 155 
cb_next() мысалы, 589-592 
cerr, 160
char типі, 68, 70-71, 84 
cin, 65

стандартты символдарды енгізу, 
65, 365

Circle мысалы, 500-502, 528 
салыст. Ellipse, 502 

class, 194 
clear(), 375-377 
clone() мысалы, 535 
close() файл, 371
Closed_polyline мысалы, 487-488 

салыст. Polygon, 453
Color мысалы, 455, 480-483 

мөлдірлік, 482 
түспен толтыру, 460-461, 495, 531 
түрлі-түсті диаграмманың мысалы, 

496-497 
const, 102-103

аргументтерді беру, 292-296, 299-
301 

жарияланымдары, 278-280 
инициалдау, 279
класс интерфейстері, 349-350 
функция-мүшелер, 349-350

cos(), косинус, 560-561 
cout, 49

“Hello, World!” мысалы, 49-50
стандартты шығару, 365
шығару қателері туралы хабарлама, 

160. қ. cerr.

D

Date мысалы. қ. 6-7 тараулар. 
dec manipulator, 406-407
double қалқымалы нүктелі тип, 67, 

71, 83
draw() мысалы 

Shape, 530-533 
сызықтың көріну қасиеті, 531 
толтыру түсі, 531 

draw_lines() мысалы
қ. draw() мысалы. 
Closed_polyline, 487-488 
Marked_polyline, 487 
Open_polyline, 486-487 
Polygon, 489-491 
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Rectangle, 491-492 
Shape, 524-526

E

Ellipse мысалы, 502-504 
салыст. Circle, 503 

else, if нұсқауларында, 110-111 
enum, 337-339. қ. Тізбелер.
eof() ағым қалпы, 374 
error() мысалы, 149-150

құрама тіркесті  тастап кету, 160
«ұсталмаған аластама» қатесі, 161 

extern, 275

F

fail() ағым қалпы, 374
fi xed форматы, 312 
fi xed манипуляторы, 409-410 
FLTK (Fast Light Toolkit), 447 

ағымдағы стиль, қабылдау, 531 
бос фигуралар, 495 
графиктер кодында, 466 
кодтың ауысымдылығы, 447 
қолданушы əрекеттерін күту, 601-

602, 603-604 
сызықтар салу, 485, 488-489 
түс, 483, 496-497 
түспен толтыру, 496
тіктөртбұрыштар салу, 495 

for нұсқауы, 118-120 
fstream типі, 369-371 

G

general форматы, 411 
general манипуляторы, 410 
getline(), 421-422
get_token() мысалы, 207 
GIF суреттер, 510-512 
good() ағым қалпы, 374 
Graph_lib атаулар кеңістігі, 451-452

Graph.h, 451
GUI жүйесі, басқаруды беру, 453 
GUIs (графикалық қолданушы 

интерфейстері), 584-585
қ. Графикалық мысал (GUI 

кластары). 
cb_next() мысалы, 589-591 
FLTK (Fast Light Toolkit), 447 
next() мысалы, 591
wait_for_button() мысалы, 

591-592 
Widget мысалы, 592-604 
Window мысалы, 598-603
аластамалар, 611
басқару инверсиясы, 603-604 
басқарулар. қ. Виджеттер. 
жалпы қиындықтар, 610-612 
жөндеп түзету, 610-612 
кері шақыру функциялары, 589-

592 
код деңгейлері, 589-590
координаталар, компьютер 

экрандары, 449-450 
күту циклдері, 591-592 
қателерді өңдеу, 611 
қолданушы əрекеттерін күту, 591-

592, 603-604 
құралдар, 447
мысалдар, 598-603, 608-609, 611-

612 
пикселдер, 448-449 
стандартты кітапхана, 447-448 
ауысымдылық, 447 

H

.h файл кеңейтілуі, 50 
hex манипуляторы, 406-407

I

IDE (интерактивті құру ортасы), 56
if нұсқаулар, 109-111 
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ifstream типі, 369-372 
Image мысалы, 473, 509-512 
in тəртібі, 414 
In_box мысалы, 473, 596-597 
#include, 49, 281-283 
int, бүтін тип, 69-70, 83 

жадыдағы биттер, 84
iostream

буферлері, 433 
кітапханасы, 365-367 

isalnum() символдар жіктелуі, 423 
isalpha()символдардың жіктелуі, 

262, 423
iscntrl() символдар жіктелуі, 423 
isdigit() символдар жіктелуі, 423 
isgraph() символдар жіктелуі, 423
islower() символдар жіктелуі, 424 
isprint() символдар жіктелуі, 424 
ispunct() символдар жіктелуі, 423 
isspace() символдар жіктелуі, 423 
istream, 366-368, 

>>, қолданушы анықтаған, 385 
get(), жеке символды алу, 423
getline(), 321-322 
stringstreams, 320-321 
екілік енгізу/шығару, 415-418 
файлдық енгізу/шығару, fstream, 

367-372
форматталмаған түрде енгізу, 421-

423
istringstream, 420
isupper() символдардың жіктелуі, 

423 
isxdigit() символдардың жіктелуі, 

423

J

JPEG суреттері, 510-512

L

L-мəн, 101

Line мысалы, 475-477 
салыст. Lines, 478 

Lines мысалы, 477-479, 528 
салыст. Line, 478 

Line_style мысалы, 483-485
Lines_window мысалы, 598-602, 608- 

609, 611-612 
M

main(), 51-52
қайтарылатын мəндер, 51

Mark мысалы, 507-509
Marked_polyline мысалы, 504-506
Marks мысалы, 506-507, 528 
Mars Rover, 36-37 
Menu мысалы, 473, 597-598, 604-609 
move(), 533-534, 594 

N

\n жаңа қатар, символдық литерал, 65-
66, 68

namespace, 288 
narrow_cast мысалы, 162
noshowbase, 407 
Number мысалы, 199 

O

.obj файл кеңейтілуі, 52
oct манипуляторы, 406-407 
ofstream, 370-371 
open(), 371 
Open_polyline мысалы, 486-487, 528 
ostream, 366-368 

<<, қолданушы анықтаған, 386-387 
stringstreams, 419-421 
екілік енгізу/шығару, 415-418 
файлдық енгізу/шығару, fstream, 

368-370
ostringstream, 419
out тəртібі, 414 
Out_box мысалы, 473, 596-597 
out_of_range, 157 
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P

Point мысалы, 475-477 
Polygon мысалы, 457-458, 488-491, 

528
салыст. Closed_polyline, 489
инварианттар, 491 

protected, 523-524, 536, 542-543
Punct_stream мысалы, 427-431
push_back()

вектордың ұлғаюы, 127-128 
putback()

атау беру туралы келісім, 223 
қайтарылатын мəн, 224 
лексемдерді кері қайтару, 217-218 

R

R-мəндер, 101-102
Rectangle мысалы, 458-460, 491-

495, 528 
return нұсқауы, 291-292 
runtime_error, 148, 159, 161 

S

scientifi c форматы, 411 
scientifi c манипуляторы, 410 
setprecision() манипуляторы, 

411-413
Shape мысалы, 524-525 

clone(), 535
draw(), 530-534 
draw_lines(), 530-534 
move(), 534 
number_of_points(), 478 
point(), 478 
абстрактілі кластар, 527-528 
базалық класс ретінде, 474, 527-

528 
виртуалды функцияларды 

шақыру, 532, 539-540
жүзеге асыруды мұралау, 545-546 
интерфейсті мұралау, 545-546 

қол жеткізуді басқару, 528-531 
объектіге бағытталған 

программалау, 545- 546 
объектілерді көшіру, 533-535 
объектілік сұлба, 537-539 
өзгергіштік, 534-536 
сызықтың көрінгіштігі, 531 
толтыру түсі, 531
фигураларды қиып алу, 535 

showbase, манипулятор, 409
Simple_window, 452-454, 473 
size()

векторлар, 126, 129 
элементтер саны, 126 

std атаулар кеңістігі, 312-313 
str(), тіркесті шығарып алушы, 420-

421 
streambuf, 432
string, 71. қ. Мəтін.

+ конкатенация, 73 
c_str(), C++ стилінен C стиліне 

түрлендіру, 373,
енгізуді аяқтау (ажыратқыш), 70 
литералдар, жөндеп түзету, 169 
операторлар, 70-71, 72 
өлшемі, 83

stringstream, 419-420
struct, 325-326. қ. Мəліметтер 

құрылымдары. 
swap(), 298  
switch нұсқаулары

b reak, аяқтау нұсқасы, 111-115
case белгілері, 111-115 
барынша жалпы қате, 115 
салыст. тіркестерге негізделген 

таңдау, 112 

T

\t табуляция символы, 116 
Text мысалы, 460-462, 500-507 
Token мысалы, 194-195 
Token_stream мысалы, 217-226
tolower(), 424 
toupper(), 424 
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trunc тəртібі, 404 
try-catch, 154-161 

U

UDT (Қолданушы анықтаған тип). қ. 
Класс; Тізбе.

unget(), 374-377 
unsetf(), 410
using директивалары, 313-315
using жарияланымдары, 312-314

V

Vector_ref мысалы, 480 
void, 121

putback(), 224 
функция нəтижелері, 121, 289, 291 

vptr, виртуалды функцияның 
нұсқауышы, 538-539 

vtbl, виртуалды функция тақтасы, 538

W

wait(), 594-595, 602-603 
wait_for_button() мысалы, 593-594 
while нұсқаулары, 123-124
Widget мысалы, 594-595 

Button, 452-454, 585-596 
hide(), 595
In_box(), 596-597 
Menu, 597, 604-609 
move(), 595 
Out_box(), 596-597 
show(), 595
басқару инверсиясы, 603-604 
жөндеп түзету, 610-612 
көрінгіштік, 595 
мəтіндік енгізу/шығару, 596-597 
сызықты салу мысалы, 598-604 

Window мысалы, 449, 473 
“Next” батырмасы, 452-454 
жасыру, 611
канва, 449

құру, 452-454, 584-586 
сурет салу аймағы, 449 
сызық салу мысалы, 598-602

Window.h мысалы, 451-452 

А 

Абстрактілі кластар, 528
Shape мысалы, 527-529 
кластар иерархиясы, 544 
құрылуы, 528, 544 

Абстракциялау, 99
Ағылшын грамматикасы, салыст. 

програм ма лау грамматикасы, 
204-205 

Ағымның қалыптары, 375
Ағымдағы объект, 335-336 
Ажыратқыштар

енгізуде, 68 
идентификациялау, 423 
форматтау, 423, 425-432

Ажыратқыштар, стандартты емес, 
425-426 

Азайту --, 104-105 
Азайту жəне меншіктеу -=, 71
Айнымалылар, 66-67, 124-125 

++ инкремент, 78-79 
= меншіктеу, 74-78 
атау беру, 78-82 
енгізу, 64 
жарияланымдар, 276, 278-279 
инициалданбаған, класс 

интерфейстері, 346 -349
инициалдау, 74-78 
инкременттеу ++, 78-79 
көріну аймағынан шығып кету, 308
қалыптастыру, 308-309 
құрама меншіктеу операторлары, 

78-79
мəні, 78-79 
өзгермелі шамалар, 78-79 
типі, 71-72

Айнымалылар атауларының 
айқынсыздығын жою, 82 
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Ақаулар (Bugs), 167
қ. Жөндеп түзету; Тестілеу.
соңғысын табу, 175-176 

Ақпаратты өңдеу, 35-37 
Аластамалар, 154-158

қ. Қателерді өңдеу; Қателер.
cerr, 160 
cout, 160 
GUIs, 610-611 
narrow_cast мысалы, 162 
out_of_range, 157 
runtime_error, 149, 158-159, 160 
throw, 155 
аластама, 160 
аралықтар қатесі, 156-157 
бірлікке төмендету қатесі, 157 
енгізу, 158-162 
қате туралы хабарламалар, басып 

шығару, 159-160 
қиып алу, 162 
программаны аяқтау, 149
типті түрлендіру, 162 
ұсталмаған аластама, 161 
ұстап қалу сəтсіздігі, 162 
ұстап қалу, 155, 253-255 
шекаралар қатесі, 157 
шолу, 154-155 

Аластамаларды жіберіп алу, 155 
throw, 155

Аластамаларды ұстап қалу, 154-160, 
253-255 

Алғышарттар, 172-174. қ. 
Инварианттар. 

«Алдымен абстракциялау» програм-
малау тəсілі, 10

«Алдымен C» программалау тəсілі, 10 
Алдымен нақтылау программалау 

тəсілі, 6 
 «Алдымен программалық жаб дық-

таманы құру қағидалары» 
программалау тəсілі, 10 

Алдын ала жариялау, 277 
Алмастыру, 540-542

Алу -. қ. Азайту. 
Анықтамалар, 82, 274-275 

қ. Жарияланымдар.
салыст. жарияланымдар, 275-276 
функция, 120-122, 289-291 

Аппараттық ақаулар, 148
Аппроксимация, 564-570 
Аралық қателері, 156-158 
Аргументтер, 289

аластамалардың туындау көзі, 155-
156 

алдын ала қарастырылмаған, 142 
беру. қ. Аргументтерді беру.
программалық енгізу, 97 
типтер, класс интерфейстері, 342-

344 
Аргументтер қателері

туындау себептері, 151-153 
шақыратын модульдің қызметі, 

151-153 
шақырылатын модульдің қызметі, 

150-151 
Аргументтерді беру

константалық емес сілтемелер 
бойынша, 299-301 

константалық сілтеме бойынша, 
293-296, 299-301 

көшірмелері, 293
мəні бойынша, 292, 299-301 
өзгермелі аргументтер, 296-299 
өзгермейтін аргументтер, 295 
сілтеме бойынша, 296-301 
уақытша объектілер, 300 

Арифметикалық егер ?:, 285. қ. 
Шартты өрнек.

Асыра жүктеу 
байланыстыру, 147
баламасы, 559 
жəне алмастыру 540 
операторларды. қ. Операторды 

асыра жүктеу. 
Атаулар, 79-82

_ (астын сызу), 80, 81 
асыра жүктелген, 147, 540 
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бас əріптер, 81-82 
жаңылдыратын, 82 
жарияланымдар, 273-274 
келісімдер, 79-80 
көрнекі, 81 
қорға сақталған, 80-81. қ. Кілттік 

сөздер. 
регистрге сезімталдық, 80 
ұзындығы, 81
функция, 51 

Атау берілмеген объектілер, 499-501 
Атау берудегі келісімдер, 79-82 

жөндеп түзетудегі орны, 169 
көріну аймағы, 284
тізбе элементтері, 338 
функциялар, 522-523

Атаулар кеңістіктері, 311 
қ. Көріну аймағы.
:: көріну аймағының шектелуі, 

312 
std, 313-314 
using директивалары, 313-314
using жарияланымдары, 313-314 
айнымалылар, инициалдау 

реттілігі, 309-311 
көмекші функциялар, 352 
көріну аймағы, 283 
толық анықталған aтаулар, 312-

314 
Атқарылатын код, 52 
Ашық, 324 

public: белгісі, 324 
базалық класс, 540-541 
интерфейс, 222, 528-530 
келісім бойынша ашық, struct, 

325 
мүше, 324

Ашық тəртіптер, 413-414 
Ашық фигуралар, 486-487 
Аяқтау 

аластамаларда, 152
енгізуді, 65-66, 189 
тіркестік кіріс үшін, 69 

Аяқтау символы, тағайындау, 388

Ə 

Əрекет, 51
Əріптер, идентификациялау, 261, 423

Б 

Бағалау нəтижелері, 163-164
База жəне мүше инициализаторлары, 

332, 507-508, 588
Базалық кластар, 523-526, 536-539

Shape мысалы, 525-526 
vptr, 538 
vtbl, 538 
абстрактілі кластар, 525, 544-545 
алмастыру, 541-542 
виртуалды функциялар 

шақырулары, 532, 533 -539
инициалдануы, 507, 588 
интерфейсі, 544-546 
қол жеткізуді басқару, 542-543 
объектісінің сұлбасы, 537-539 
сипаттамасы, 535-537 

Байланыстарды түзету кезіндегі 
қателер. қ. Қателер, 
байланыстарды түзету кезеңі. 

Байланысы түредакторлары, 55 
Байт, 83
Барлық аластамаларды ұстап қалу ..., 

160 
Бас əріптер. қ. Жазылым.
Басқарудың инверсиясы, GUIs, 603-604 
Басқарушы айнымалылар, 117
Басқарушы символдар, iscntrl(), 423
Бастапқы код, 52
Бастапқы файлдар, 52
Басып шығару

айнымалы шамаларды, 261 
қате туралы хабарламалар, 158-159 

Басып шығарылатын символдарды 
идентификациялау, 423

Бейнелер. қ. Графиктер.
Бейнелеу, 322
Бейрегулярлық, 404 
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Белгі
case, 104-107 
график салу мысалы, 562-565 
қол жеткізуді басқару, 324, 542 

Биттер, 84 
Блок, 118

try блогы, 154-155
жөндеп түзету, 170 
функциялар ішіндегі, 288-289
шектеуші {}, 51, 118 

Блоктық комментарий /*...*/, 252 
Бос

нұсқаулар, 107
Бөлу /, 71
Бөліп меншіктеу /=, 71 
Бөлшекте жəне биле, 99 
Буфер, 366-367

iostream, 433
б.-ден алып тастау, 254-255 

Буферден алып тастау, 254-255 
Бүтін сандар, 83-84

енгізу, форматтау, 408-409 
оқу, 408-409
ондық, 405-407 
санау негіздері, 406-408 
сегіздік, 406-408
шығару, форматтау, 405-408 

Біртіндеп төмендету қатесі, 157 

В 

Веб-браузер, қолданушы интерфейсі 
ретінде, 584-585

Виртуалды функция, 533, 538-539
Shape мысалы, 533, 538-539 
vptr, 538-539 
vtbl, 538 
алмастыру, 540-541 
анықтамасы, 533
жариялау, 539-540 
объектілік сұлбасы, 537-539 
таза в. ф., 542-544

Г 

Геометриялық фигуралар, 457
Глобалды айнымалылар

инициалдау реттілігі, 309-311 
функцияларды өзгерту, 286 

Глобалды көріну аймағы, 284, 286 
Грамматика мысалы

Expression мысалы 199-204, 
208-211, 213-215 

Ағылшын грамматикасы, 204-205 
балама, бейнелер, 205-206
ережелер салыст. лексемдер, 205-

206 
жазу, 200, 205-206 
қайталау, бейнелер, 205-206 
реттеу ережелері, 205-206 
талдау, 201-204 

Графика, 440
қ. Түс; Графика мысалы; Фигура. 
GIF, 510-512 
JPEG, 510-512 
графика кітапханалары, 511-512 
графиктер, 456-457 
геометриялық фигуралар, 457 
кодтау, 510 
көрсету үлгісі, 441-442 
қолданушы интерфейсі. қ. GUIs.
маңыздылығы, 440-441 
сызық стилі, 460
файлдардан алынған суреттер, 

462-464
файлдардан жүктеу, 463-464 
фигураларды толтыру, 460 
форматтар, 510 
ішкі суретті таңдау, 510 
экран координаталары, 448-449 
экранға шығару, 509-512 
экранда салу, 452-453

Графика мысалы 
Graph.h, 451-452 
GUI жүйесі, басқаруды беру, 453



648

main(), 451-452 
Point.h, 474 
Simple_window.h, 474 
wait_for_button(), 452 
Window.h, 474
нүктелер, 456-457 
тақырыптық файлдар, 451-452 

Графикалық қолданушы 
интерфейстері. қ. GUIs.

Графикалық мысал, GUI кластары, 
4372-474

қ. Графикалық мысал 
(интерфейстер).

Button, 474
In_box, 474
Menu, 474
Out_box, 474
Simple_window, 452-454, 474 
Widget, 594-596 
Window, 474 

Графикалық мысал, жобалау қағида-
ла ры 

attach() сатыст. add(), 522-
523 

атау беру, 522-523
ашық мəліметтер, 523-524 
ені/ұзындығы,  тағайындау, 521
жабық мəлімет мүшелер, 523-524 
жалпы стиль, 521-522 
жалпылама код, 522 
класс диаграммасы, 537 
класс өлшемі, 520-521 
қол жеткізуді басқару. қ. Қол 

жеткізуді басқару. 
қорғалған мəліметтер, 523-524 
мəліметтерді өзгертуге қол жеткізу, 

523-524 
мұралау, интерфейс, 545-546 
мұралаулар, жүзеге асыру, 545 -546
объектіге бағытталған про грам ма-

лау, артықшылықтары, 545-546 
операциялар, 521-522 
өзгергіштік, 523-524 
типтер, 518-520

Графикалық мысал, интерфейстер, 
472-473

қ. Графикалық мысал (GUI 
кластары).

Axis, 454-456, 473, 561-564 
Circle, 500-502, 523-524 
Closed_polyline, 487-488 
Color, 480-482 
Ellipse, 502-504 
Function, 473, 555-561 
Image, 473, 509-512 
Line, 475-480 
Lines, 477-480, 527 
Line_style, 483-485 
Mark, 507-508 
Marked_polyline, 504-506 
Marks, 506-507, 528 
Open_polyline, 486-487, 528 
Point, 456, 475 
Polygon, 457-458, 488-491, 528
Rectangle, 458-460, 491-495, 528 
Shape, 474-475, 481, 524-529, 545-

546 
Text, 461-462, 498-500

Графиктер мысалына арналған 
қаріптер, 499-500 

Графикті салу мысалы
қ. Торлар.
Axis, 454-456 
координаталар, 456-457 
нүктелер, белгілер қою, 503-504 
сурет салу, 456-457 

Ғ 

Ғарышты зерттеу, компьютердің 
қолданылуы, 36-37 

Д  

Дəлдік, сандық, 410-411
Деструкторлар

қ. Конструкторлар. 
ресурстарды босату, 340
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Динамикалық диспетчерлеу, 528. қ. 
Виртуалды функциялар.

Динамикалық полиморфизм, 536 
Диспетчерлеу, 536 
Дөңгелектеу, 410-411 

қ. Қию. 
қалқымалы нүктелі мəндер, 411-

412 

Е 

Екпінділеу жазбаларының стегі, 304 
Екпінділеу жазбасы, 304. қ. Стектер.
Екілік енгізу/шығару, 415-419 
Енгізу, 64-66

қ. Енгізу/шығару ағымдары; 
Енгізу >>. 
cin, стандартты енгізу ағымы, 65 
istringstream, 420 
stringstream, 419-421 
ажыратқыш, 69 
аластамалардың туындау көзі, 

158-162 
аяқтау, 65-66 
бүтін сандар, 407-408 
екілік енгізу/шығару, 415-419
енгізуге шақыру, 65, 190 
жаңа жол символы \n, 65-66, 69 
жеке мəн, 378-382 
жеке символдар, 422-424 
калькулятор мысалы, 190, 193, 197 

-198, 212-213, 217-218 
қатарға бағдарланған енгізу, 421-

423 
мəндер жиыны, 376-378 
мүмкін қиындықтар, 378-382 
регистрге сезімталдық, 68 
сұхбатты функциядан  бөлу, 384-

385
табуляция символы \t, 69 
типке сезімталдық, 69-70 
файлдар. қ. Файлдық енгізу/

шығару.
формат қателері, 68-69 

функцияларды логикалық бөлу, 379 
-382

Енгізу >>, 65
ажыратқыш, елемеу, 69 
қолданушы анықтаған, 385 
нұсқаудың көпмəнділігі, 70 
регистрге тəуелділік, 69 

Енгізу ағымдары, 365-367. қ. Енгізу/
шығару ағымдары.

Енгізу құрылғылары, 364-365 
Енгізу циклдері, 385-387 
Енгізу шақыруы >, 235 
Енгізу/шығару, 365-367 

қ. Енгізу; Шығару. 
GUI мəтіндері, 594-595 
istream, 365-372 
ostream, 365-372 
ажыратқыш, 422, 423-432
бейрегулярлық, 404
буферлеу, 366, 433 
есептелуіне шолу, 97 
қателер. қ. Енгізу/шығару қателері. 
құрылғылар драйверлері, 364 
регулярлық, 404 
табиғи тілдің айырмашылықтары, 

432-433 
файлдар. қ. Файлдық енгізу/

шығару.
форматтау. қ. Манипуляторлар; 
printf(). 

Енгізу/шығару ағымдары, 
cerr, стандартты қатені шығару 

ағымы, 160 
cin, стандартты енгізу, 365 
cout, стандартты шығару, 365 
fstream, 413-415, 419 
ifstream, 413-415 
iostream кітапханасы, 365-367
istream, 365-367
ofstream, 413-415 
ostream, 365-367
ostringstream, 413-415
stringstream, 419-421 
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ағымның əрекет ету тəртібі, 
өзгерту, 406 

енгізу ағымдары, 365-367 
стандартты манипуляторлар, 406
шығару ағымдары, 365-367 

Енгізу/шығару қателері
bad() ағым қалпы, 374 
clear(), 374-378 
eof() ағым қалпы, 374 
fail() ағым қалпы, 374 
good() ағым қалпы, 374 
ios_base, 376 
unget(), 374-378 
ағым қалыптары, 374 
күтпеген қателер, 374 
файл соңы, 374 
шақырылған, 374-378

Енгізудің кідіруі, 219-221 
Ережелер, грамматикалық, 204-205 
Ережелер, программалаудағы. қ. 

Идеалдар. 
Есептеу, 97

қ. Программалар; Программалық 
жабдықтама. 

дұрыстық, 98-99
енгізу/шығару, 97 
қалпы, анықтамасы, 96
қарапайымдылық, 98-99 
мақсаттары, 98-99 
мəліметтер құрылымдары, 96 
программалаушылардың 

идеалдары, 98-99 
программаны ұйымдастыру, 98-99 
тиімділігі, 98-99 

Есептеу тəртібі, 308-309
Есептеудің анықталмаған реттілігі, 

279
Ж

Жабық, 331
private: белгі, 324 
базалық кластар, 543
жүзеге асыру тиянақтылықтары, 

222, 324 -326, 331-332 

мүшелер, 523-524, 536, 541-542 
Жады, 

босату. қ. Жадыны босату. 
объект сұлбасы, 537-539 
үлестіру. қ. Жадыны үлестіру. 

Жазылым (символдар үшін) 
islower(), 423 
tolower(), жазылымды өзгерту, 

424
toupper(), жазылымды өзгерту, 

424
атаулардағы, 79-82 
идентификациялау, 423 
сезімталдық, 423-424 
форматтау, 423-424 

Жалған код, 190 
Жалпыланған код, 521
«Жарияланбаған идентификатор» 

қатесі, 274
Жарияланымдар, 56

extern кілттік сөз, 276
айнымалылар, 277, 279
алдын ала ж., 277 
анықтамасы, 56, 82, 273
салыст. анықтаулары, 275-277 
басқару. қ. Тақырыптық файлдар. 
«жарияланбаған идентификатор» 

қателері, 274 
кластар ж.-ы, 324-325
коллекциялары. қ. Тақырыптық 

файлдар. 
константалар, 279 
қажеттілігі, 278 
қолданылатын маңыздар, 278 
программаларды бөлшектеу, 277-

278 
реттілігі, 227-228 
топтастыру. қ. Атау кеңістіктері. 
функция, 273-274 
функция аргументтері, 289-291
функцияның қайтаратын типі, 289-

291 
Жариялау операторлары

& сілтеме жасау, 292-297 
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() функция, 120-122
Жапониядағы жас үлестірімі туралы 

мысал, 571-572 
Жарық жылдамдығы, 104 
Жастар үлестірімінің мысалы, 571-572 
Жасыл назар аудару белгісі, 3 
Жобалау, 38, 186, 189 
Жоғарғы регистр. қ. Жазылым. 
Жоғарыдан төмен жобалау тəсілі, 10 
Жөндеп түзету, 56, 167  

GUIs, 610-611 
ақаулар, 167
алғышарттар, 172-174 
атаудағы келісім, 169 
атауларды жариялау, 170 
блоктың аяқталуы, 170
виджеттер, 611-612
жақшалар санын сəйкестендіру, 

170 
жеңіл орындау, 169 
жүйелік көзқарас, 175-176 
инварианттар, 171-172 
код үзіндісін қарап шығу, 171-172 
кодқа түсініктеме жазу, 168-169 
кодты қатарлап тексеру, 171 
компиляция кезіндегі қателер, 170 
консольдік терезені көрсету, 171
кіріс мəлімет, 175
кітапхана мүмкіндіктерін қолдану, 

169 
қателер туралы хабарлау, 168 
қисынды код сұлбасы, 169 
логикалық қателер, 162-165 
өрнектің аяқталуы, 170
символдық литералдың аяқталуы, 

170
соңғы қатені табу, 176 
соңғышарттар, 174-175 
тесттік нұсқа, 175, 239 
тұжырымдамалар, 172
тіркестік литералдың аяқталуы, 

170
үрдістің сипаттамасы, 167-168 
функцияның өлшемі, 169

Жүзеге асыру  
класns, 324-326 
мұралау, 545-546 
программалар, 39 

И 

Идеалдар (идеалды)
кластар интерфейстері, 341 
маңыздылығы, 9 
программалық жабдықтама, 38-41 

Идеалды қарапайымдату, 99-101
Идентификаторлар. қ. Атаулар.

қордағы, 80-81. қ. Кілттік сөздер. 
Инварианттар, 332

қ. Соңғышарттар; Алғышарттар. 
Date мысалы, 331 
Polygon мысалы, 491 
жөндеп түзету, 171-172 
тұжырымдамалар, 172 

Индекстеу, 124-127 
Инициалданбаған айнымалылар, 344-

346
Инициалдау, 73-77 

Date мысалы, 325-331 
Token мысалы, 196 
инварианттар, 332 
келісім бойынша, 280, 345-347 
константалар, 279, 348-349, 
конструкторлар, 325-331 
менюлер, 604

Инкапсуляция, 536 
Инкременттеу ++, 71

айнымалыларды, 78-79, 104-105 
Интерактивті құру орталығы (IDE), 56
Интерфейстер

кластары. қ. Класс интерфейстері. 
қолданушы. қ. Қолданушы 

интерфейстері. 
мұралау, 545-546 

Интерфейстік кластар. қ. Графикалық 
мысалдар (интерфейстер).

Информатика, 13, 27-28 
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Итерация
for нұсқаулары, 118-120 
while нұсқаулары, 115-116 
басқарушы айнымалылар, 116 
циклдік айнымалылар, 116 

К 

Калькулятор мысалы, 184, 198-199 
expression(), 207-211
get_token(), 207
primary(), 207, 219 
term(), 207, 208-213, 217-218 
Token_stream, 217-226, 254-255
грамматикалар жəне про грам ма лау, 

199-204
Лексем, 195-196
символдар кестесі, 261 
талдау жəне жобалау, 186-190 
талдау, 201-204 

Кəбисə жыл, 327
Келесіні табу мəселесі, 215-220 
Келісім бойынша конструкторлар, 346-

347 
баламалары, 347-348 
қолданылуы, 347-348 
құрама типтерге арналған, 346-347 
объектілерді инициалдау, 346-347 

Кемемен жүк тасымалдау, 
компьютерлердің қолданылуы, 
29-30 

Кері байланыс, программалау, 40
Кері шақыру функциялары, 589-592
Класс

private, 324-326, 536, 542-543
protected, 526, 536, 542-543 
public, 324-326, 536, 542-543
абстрактілі, 526, 544-545.
қ. Абстрактілі класс. 
анықтау, 223-224, 323 
атау беру. қ. Атаулар кеңістіктері. 
базалық, 536-537 
байланысқан топтастыру, 544-545 

динамикалық полиморфизм, 536 
жүзеге асыру, 324-326 
иерархиялары, 544 
инкапсуляция, 536 
интерфейс, 545-546 
келісім бойынша конструкторлар, 

346-349 
қолданылуы, 323 
мұралау, 536-537, 545-546 
мүшелеріне қол жеткізу. қ. Қол 

жеткізуді басқару. 
нақты, 526-527 
объектілерді құру. қ. Нақты кластар.
объектісінің сұлбасы, 537-539 
суперкластар, 536-537. қ. Базалық 

класс. 
туынды, 536 
ұйымдастыру. қ. Атаулар 

кеңістіктері. 
ішкі кластар, 536-537. қ. Туынды 

класс. 
ішкі, 288 

Класс интерфейстері, 341
аргумент типтері, 341-343
ашық жəне жабық, 324-326 
инициалданбаған айнымалылар, 

346-349 
инициалданған объектілер, 346-349 
константалар, 349-350. қ. const. 
константалық функция-мүшелер, 

349-350 
көмекші функциялар, 350-352 
көшіру, 345 
мүшелер, 350-352 
өзгермейтін шамалар, 349, 350 
өзгермелі шамалар, 350-352 
символдық константалар, анықтау, 

345 
Класс мүшелері, 324  

. (dot, нүкте), 324 
Тoken мысалы, 194-195 
Token_stream мысалы, 223 
қол жеткізу, 324. қ. Қол жеткізуді 

басқару.
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мəліметтері, 324
функциясы, 332-335 

Кластың көріну аймағы, 283 
Код

кітапханалар, қолданылуы, 187
орналастыру, тəртіпке келтіру, 249-

251 
Код деңгейлері, GUIs, 590-591 
Кодты тəртіпке келтіру

комментарийлер, 251-252
қайта қарау тарихы, 251-252 
логикалық бөлшектеу, 248 
логикалық құрылымдау, 248
орналастыру, 249-250
символдық тұрақтылар, 245-248
функциялары, 248-249 

Кодты қадамдап қарап шығу, 172
Кодтың атқарылуын бақылау, 171-172
Комментарийлер, 49-50

блоктық /*...*/, 252
жөндеп түзетудегі орны, 168-169
салыст. код, 252 
тəртіпке келтіру, 251-252 
сызықтық //, 49-50 

Компиляторлар, 52-53
компиляция кезеңінің қателері, 56 
синтаксисті тексеру, 53-55

Компиляция кезеңінің қателері. қ. 
Қателер, компиляция кезеңі.

Компиляцияланатын тіл, 52-53
Компьютерлер

CAT сканерлері, 33
Mars Rover, 36-37
ақпаратты өңдеу, 35-36 
əлемде, 21 
ғарышты зерттеу, 36-37 
кемемен жүк тасымалдау, 29-30 
компьютерлік хирургия, 33-34 
күнделікті өмірде, 21-23 
медицинада, 33-34 
серверлік фермалар, 35 
таралуы, 21-23
телекоммуникация, 31-33 
уақытпен байланыс, 29 

Компьютерлік хирургия, 33-34 
Консоль, қолданушы интерфейсі 

ретінде, 584
Консольдік енгізу/шығару, 584 
Консольдік терезе, бейнелеу, 171 
Константа

қ. const. 
Конструкторлар, 328-330

Date мысалы, 329, 342-345 
Token мысалы, 195-196 
Token_stream мысалы, 223
базалар мен мүшелерді 

инициалдау, 332, 507, 587-588 
инвариант, 332
келісім бойынша к., 346-349
қателерді өңдеу, 331-332 

Координаталар
қ. Point.
графиктер, 456
компьютер экрандары, 448-449 

Корректілік
идеалдар, 98-100 
программалық жабдықтама, 38

Көбейту *, 71
Көбейтіп меншіктеу *=, 71 
Көк назар аудару белгілері, 3 
Көмекші функциялар 

!= теңсіздік, 352 
== теңдік, 352
Date мысалы, 326-327, 351 
атаулар кеңістіктері, 352
дұрыстықты тексеру 

мəліметтерінің мəндері, 327
класс интерфейстері, 350-352 

Көпбұрыш мысалы 
ашық, 486-487 
белгіленген, 483-485 
жабық, 487-488 
салыст. тік төртбұрыштар, 458-460 

Көпнүкте ... барлық аластамаларды 
ұстап қалу, 160 

Көрсету үлгісі, 441-442 
Көрінбейтін. қ. Мөлдірлік.

43–1084
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Көрінгіштік
қ. Көріну аймағы; Мөлдірлік. 
атаулардың к.-і, 282-283, 311-314 
виджеттер, 593 
менюлер, 605-606 

Көріну аймағы, 283-284 
атаулар кеңістігі, 283, 288 
глобалды, 283, 286 
кластың к.а.-ы, 283 
локалды, 284-285 
нұсқау, 284 
түрлері, 283-284 
тізбелер, 338
шешу мүмкіндігі ::, 312 
шығып кету, 285-286 

Көріну аймағы жəне кірістіру
класс-мүшелер, 287 
кластар ішіндегі функциялар, 287 
локалды кластар, 287 
локалды функциялар, 288 
функциялар ішіндегі блоктар, 287-

288 
функциялардың ішіндегі кластар, 

287 
функция-мүшелер, 287 
ішкі блоктар, 287-288 
ішкі кластар, 287 
ішкі кодты туралау, 288 
ішкі функциялар, 288 

Көріну аймағынан шығу, 286-287, 307 
Көшіру

класс интерфейстерін, 345-346 
объектілерді, 534-536

Курсор, анықтамасы, 49
Күту циклдері, 592-594
Кірістіру

кластар ішіндегі функциялар, 287 
локалды кластар, 287 
локалды функциялар, 288 
мүшелік кластар, 287 
функция ішіндегі блоктар, 287-288 
функция ішіндегі кластар, 287
функция-мүшелер, 287
ішкі кластар, 287

ішкі кодты туралау, 288 
ішкі функциялар, 288

Кітапханалар, 55
қ. Стандартты кітапхана. 
жөндеп түзетудегі орны, 169
қолданылуы, 187

Кіші немесе тең <=, 71

Қ

Қайталанатын бейнелер, 205-206 
Қайталанған сөздер мысалдары, 78-79 
Қайтарылатын мəндер, 120 

қайтару, 291-292 
мəн қайтармау, void, 224 
тастап кету, 121 

Қайтарылатын типтер, функциялар, 
51, 289-291 

Қалдық % (модуль бойынша), 71
* жəне / амалдарымен сəйкестік, 

71
бүтін жəне қалқымалы нүктелі, 71
қалқымалы нүктелі, 212, 244-247 

Қалқымалы нүктелі, 67-68 
% қалдық (модуль бойынша), 212 
fi xed форматы, 411 
general форматы, 411 
scientifi c форматы, 411 
vector мысалы, 128-129
дəлдік, 410-411 
дөңгелектеу, 410-411 
енгізу, 193, 212-213 
литералдар, 193
шығыс, форматтау, 409-410 

Қалып, 100
қателердің туындау көзі, 145 
қисынды қалып, 331 
қисындылықты тексеру, 331 
объектілердің қ.-ы, 331 

Қарым-қатынас орнату дағдылары, 
программалаушылар, 25 

Қатарға бағдарланған енгізу, 421-422 
Қате болып саналмайтын жазбалар, 

146
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Қателер
қ. Жөндеп түзету; Тестілеу.
error(), 149-150 
алдын ала қарастырылмаған 

аргументтер, 142 
алдын ала қарастырылмаған кіріс, 

142 
байланыстарды түзету кезіндегі, 

140, 146-147 
енгізу форматы, 68-69 
жарияланбаған идентификаторлар, 

274 
жіктелуі, 140
идеалды табу, 141 
компиляция кезіндегі, 52-54, 140, 

143-149 
күтпеген қалып, 142
логикалық, 141, 162-164 
нашар спецификация, 142 
нəтижелерді бағалау, 165-166 
синтаксисі, 143-144 
типтің сəйкессіздігі, 144-145 
толық емес программалар, 142 
трансляция бірліктері, 146-147 
туындау көздері, 142 
түзету, 253-255. қ. Аластамалар. 

Қателер туралы хабарламалар
қ. error(); Қателер туралы хабарлау; 
runtime_error. 

аластамалар, басып шығару, 158-
159 

өзіндік хабарламаны жазу, 149 
Қателер, орындалу кезіндегі, 140, 147-

149. қ. Аластамалар. 
аппараттық жабдықтаманың 

ақаулары, 149 
себептері, 152-153 
хабарлау, 153-154 
шақырылатын модуль міндеттері, 

151-153 
шақырушы модуль міндеттері, 

149-151 
Қателерді өңдеу

қ. Қателер; Аластамалар.

% қалқымалы нүктелі сандар үшін, 
243-245 

GUIs, 610
аластамаларды ұстап қалу, 253-255 
енгізу/шығару қателері. қ. енгізу/

шығару қателері.
қателерді тексеру, 238-241 
қателерді түзету, 253-255 
теріс сандар, 242-243 
файл ашудағы қате, 414 
файлда позициялау, 418 

Қателерді түзету, 253-255, 387 -390. қ. 
Қателерді өңдеу; Аластамалар.

Қауіпсіз түрлендірулер, 85-86
Қауіпті түрлендірулер, 86-89 
Қисынды қалып, 332 
Қисындылықты тексеру, 332 

ережелері, 332 
инварианттар, 332 
конструкторлар, 332
тізбелер, 338 

Қию
объектілер, 535 

Қол жеткізуді басқару, 324, 536, 542 
private: белгі, 324 
protected: белгі, 542 
public: белгі, 324 
Shape мысалы, 527-530 
ашық, 324, 536, 542 
базалық кластар, 542 
жабық, 536, 542 
жабық салыст. қорғалған, 324-326 
инкапсуляция, 536 
келісім бойынша ашық, 325-326. қ. 
struct. 

келісім бойынша жабық, 324-325
қорғалған, 536, 542 
мүшелер, 524-525 

Қолдану нұсқалары, 189
Қолданушы анықтаған типтер (UDTs), 

322 
қ. Класс; Тізбе. 
стандартты кітапханалық типтер, 

322 
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Қолданушы əрекетін күту, 592-594, 
603 -604

Қолданушы интерфейстері
веб браузері, 584-585 
графикалық. қ.GUI. 
консольдік енгізу/шығару, 584

Қолданушыға хабарламалар, 595 
Қордағы атаулар, 80-81. қ. Кілттік 

сөздер.
Қосу

файлдардағы, 414
Қосу +, 71
Қосу жəне меншіктеу +=, 71, 84
Құрама меншіктеу операторлары, 84-

85 
Құрама нұсқау, 118
Құрамдас типтер, 322

bool, 83 
бүтін сандар, 83
келісім бойынша конструкторлар, 

363
қалқымалы нүктелі, 83
символдар, 83 
сілтемелер, 297-298

Құру ресурстарын бағалау, 187
Құрылғылар драйверлері, 364 
Құрылым

мəліметтердің қ.-ы. қ. Мəліметтер 
құрылымдары. 

программалардың, 227-228 
Құрылымдалған файлдар, 390-399 
Қызыл назар аудару белгісі, 3 
Қысқарту, 87 

аластамаларды, 163 

Л 

Литералдар, 66-67
айқындалмаған, 103 
аяқталуы, жөндеп түзету, 170 
өрнектерде, 103 
сиқырлы константалар, 103, 150, 

245-247

символдық, 170 
типтер үшін, 67 
тіркестік, 170 

Логарифмдер, салу, 561-562 
Логикалық қателер. қ. Қателер, 

логикалық.
Алдын алу, түзету, (Логикалық 

құрылым, тəртіпке келтіру) 
247-248 

Локалды кластар, кірістіру, 287
Локалды көріну аймағы, 284-285
Локалды объектілер, 433
Локалды функциялар, кірістіру, 288

М

Манипуляторлар, 406-407 
Математикалық функциялар, 560-561 
Математика. қ. Сандық мəліметтер.  
Машиналық код. қ. Атқарылатын код. 
Мəлімет-мүшелер, 323, 522-523 
Мəліметтерді бейнелеу мысалы, 571-

578 
Мəліметтер құрылымы. қ. struct.
Мəліметтер типтері. қ. Тип.
Мəліметтерді масштабтау, 575 
Мəндер, 83-84

символдық константалар. қ. 
Тізбелер. 

жəне айнымалылар, 66, 78-79, 260 
Мəндерді қосу. қ. accumulate(). 
Мəселені талдау, 185

бағалау ресурстары, 187 
құру кезеңдері, 186 
мəселенің тұжырымдамасы, 186-

187 
прототиптеу, 188 
стратегия, 186-189

Мəселенің тұжырымдамасы, 186-187 
Мəтін

vector мысалы, 128-130 
графикада. қ. Мəтін. 
енгізу/шығару, GUIs, 594-595 
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символдар тіркестері. қ. string; C 
стиліндегі тіркестер.

Медицина, компьютерлердің 
қолданылуы, 33-34 

Меншіктеу =, 73-78 
Date мысалы, 327-328
құрамалы меншіктеу 

операторлары, 78-79 
меншіктеу жəне инициалдау, 73-79
тізбе элементтері, 337 

Меншіктеу операторлары (құрамалы), 
71 

%=, 78 
*=, 78
+=, 78 
=, 78 
/=, 78

Модуль бойынша (қалдық) %, 71. қ. 
Қалдық. 

Мөлдірлік, 483, 494 
Мұралау

анықтамасы, 536 
жүзеге асыру, 545-546 
интерфейс, 545-546 
класс диаграммасы, 537 

Мүмкіндіктерді біртіндеп кеңейту, 
199, 212

Мүше, 323-325 
қ. Класс.
класс,  кірістіру, 288 

Мүшеге қол жеткізу
қ. Қол жеткізуді басқару.
:: көріну аймағының шектелуі, 

332 
нотация, 195

Мүшелерді инициалдау тізімі, 195-196 
Мысалдар

Date. қ. Date мысалы.
GUI (графикалық қолданушы 

интерфейсі), 598-602, 607-608, 
610-611 

Hello, World!, 49-50 
Lines_window, 598-602, 607-608, 

610-611 

Punct_stream, 426-432 
Widget объектісімен əрекеттер 

орындау, 598-602, 
графиктер, 442-447, 466 
жалғыз мəнді оқу, 380-384 
жас үлестірімі, 571-572 
калькулятор. қ. Калькулятор 

мысалы. 
қайталанатын сөздерді жою, 76-77 
құрылымдалған файлды оқу, 389-

399 
мəліметтерді графикте бейнелеу, 

571-572 
программаны жазу. қ. Калькулятор 

мысалы.
сөздік, 131-132 
терезелер, 598-602 
файлдарды жазу, 372-374 
функция графигін салу, 560-561 
экспоненциалды функция, 560-561 

Н 

Назар  аудару белгілері, 3
Нақты кластар, 526-527
Нəтижелер, 99. қ. Қайтарылатын 

мəндер. 
Нөлге бөлу қатесі, 213 
Нұсқаудың көріну аймағы, 282 
Нұсқаулар, 51

атау берілген тізбегі. қ. 
Функциялар.

аяқтаушы ; (нүктелі үтір), 54, 107 
Нұсқаулы өрнек, 107 

О 

ОБП. қ. Объектіге бағытталған 
программалау. 

Объект, 64
Date мысалы, 352-356 
 Shape мысалы, 525-526 
ағымдағы (this), 335-336 
алиастар. қ. Сілтемелер. 
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атау берілген. қ. Айнымалылар.
жадыда орналастыру, 326-327, 

537-539 
инициалдау, 346-348. қ. 

Конструкторлар. 
қалпы, 323. қ. Мəн. 
құру, 195-196 
мəні. қ. Мəн. 
типі, 82-84
функция тəрізді əрекет ету. қ. 

Функция объектісі. 
Объектіге бағытталған программалау

 «алғашқы күннен бастап» 10 
графика үшін, артықшылықтары, 

545-546 
Объектілік код, 52. қ. Атқарылатын 

код.
Оқу

жеке мəнді, 378-384 
лексемдерді, 196-197 
мəндер жиынын, 377-379 
мүмкін қиындықтар, 379-384
сандарды, 226-227 
сұхбатты функциядан бөлу, 384-

385
файлдар. қ. Файлдарды оқу. 
функцияларды логикалық бөлу, 

380- 384
Оқу оңтайлылығы

өрнектерді, 102 
ішкі код, 288 
ішкі кодты ерекшелеу, 288 

Оналтылық санау жүйесі, 405-407  
Оналтылық цифрлар, 423
Ондық санау жүйесі, 405-407
Ондық цифрлар, isdigit(), 423 
Оператор, 103-104
Операторды асыра жүктеу, 339-340

C++ стандартты операторлары, 
339- 341

қолданушы анықтаған 
операторлар, 3140

қолданылуы, 339-340 
шектеулер, 340

Операциялар, 70-72, 323 
графикалық кластар, 520-521  
тізбектеу, 191-192 

Орындау кезіндегі қателер. қ. Қателер, 
орындау кезеңі. 

Орындау кезеңіндегі ұйымдастыру, 
536. қ. Виртуалды функциялар.

Ө 

Өзгергіштік, 523-524 
класс интерфейстері, 350-352 
жəне көшіру, 534-536 

Өзгермейтін шамалар, класс 
интерфейстері, 349-359 

Өзгермелі операциялар, 190-191 
Өлшем

векторлар, қабылдау, 126-127 
Өрнек, 101-102 

l-мəн, 101-102  
r-мəн, 101-10295 
айқындалмаған литералдар, 103 
жөндеп түзету, 170 
оператордың басымдылығы, 102 
операторлар, 109 
операциялардың реттілігі, 192 
сиқырлы константалар, 103, 150, 

245-247
типтерді араластыру, 105-106 
типті түрлендіру, 105-106
топтастыру (), 102  

Өрістер, форматтау, 411-412 
Өс бөліктері, мəліметтерді бейнелеу 

мысалы, 561-564, 576-578 

П 

Параметрлер
атау беру, 290 
тастап кету, 290
тізімі, 121
функциялар, 51, 121 

Петерсен, Лоуренс, 17 
Пикселдер, 448-449 
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Полиморфизм
динамикалық, 536 

Препроцессор, 282 
Программалар, 48

қ. Есептеу; Программалық 
жабдықтама. 

атқаруды бастау, 50-51 
аяқтау, 219-220 
байланыстыру, 55
бөлшектеу, 187-188 
есептелетін мəндер. қ. Өрнектер. 
жазу, мысал. қ. Калькулятор 

мысалы. 
компиляциялау. қ. Компиляция. 
компьютерде сақталған, 116
көпшілікке арналған, 50 
қателерді табу жəне жөндеу. қ. 

Жөндеп түзету. 
мəтіні. қ. Бастапқы код. 
өзіңнің алғашқы п.-ды жазу, 49-51 
трансляция бірліктері, 55
туындау, бақылау, 77 
эксперименталды. қ. Прототиптеу. 

Программаларды аяқтау. қ.  Аяқтау, 
программалар.

Программалардың байланыстарын 
түзету, 55  

Программаларды бөлшектеу, 187-188 
Программалау, xxiii

қ. Есептеу; Программалық 
жабдықтама.

автордың философиясы, 7-9 
алдымен C тəсілі, 10 
алдымен абстракциялау тəсілі, 11 
алдымен нақтылау тəсілі, 6 
алдымен программалық 

жабдықтаманы құру қағидалары 
тəсілі, 11 

алдымен тереңдеу тəсілі, 6 
жобалау кезеңі, 39 
жоғарыдан төмен тəсілі, 11 
жүзеге асыру, 40 
кезеңдері, 39 
кері байланыс, 40 

концепцияға негізделген тəсіл, 6
объектіге бағытталған, 11 
орталары, 56 
программалау кезеңі, 39 
программаны жазу. қ. Калькулятор 

мысалы.
сиқырлы тəсіл, 11
талдау кезеңі, 39
тестілеу кезеңі, 40 
төменнен жоғары тəсілі, 10 

Программалау кезеңдері, 39 
Программалаудың концептуалды 

тəсілі, 6
Программалаудың сиқырлы тəсілі, 11 
Программалаушылар

қ. Программалау. 
есептеу идеалдары, 98-100 
қарым-қатынас жасау дағдылары, 

25 
стереотиптері, 24-25  
талап етілетін дағдылар, 25-26

Программалық жабдықтама, 21
қ. Программалау; Программалар.
дұрыстығы, 38 
идеалдар, 38-41 
қателерді іздеу жəне түзету. қ. 

Жөндеп түзету.
қолайлы жоба, 38 
қолданылуы, 21-36 
қолжетімділік, 38 
сенімділік, 38
сүйемелдеу мүмкіндігі, 38 

Программалық жабдықтама 
деңгейлері, GUIs, 585-586 

Программаны орындау, 12 
Программаны ұйымдастыру

абстракция, 99 
бөлшекте жəне биле, 99 

Прототиптеу, 189 

Р 

Регулярлық, 404
Рекурсия
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циклдеу, 211 
шексіз, 209  

Роботтық хирургия, 33 

С

Салыстыру, 71 
қ. ==; <.

Санау жүйелері
негізі-8, сегіздік, 405-407 
негізі-10, ондық, 405-407
негізі-16, оналтылық, 405-407

Сандық алгоритмдер. қ. Алгоритмдер, 
сандық.

Сəйкестендіру
қ. Табу; Іздеу. 
мəтіндік бейнелер. қ. Регуляр 

өрнектер. 
Сегіздік санау жүйесі, 405-407
Сенімділік, программалық 

жабдықтама, 37
Серверлік фермалар, 34 
Сиқырлы константалар, 103, 150, 245-

247
Символдардың жіктелуі, 422-423
Символикалық атаулар, лексемдер, 

246 
Символикалық бейнелеу, оқу, 397-399 
Символикалық константалар

қ. Тізбелер. 
анықтау, static const арқылы, 

345 
тəртіпке келтіру, 245-247 

Символдық литералдар, 169
Символдық кестелер, 260 
Синтаксистік анализаторлар, 201

Expression мысалы, 200, 208-
211, 214-216 

грамматикалық ережелер, 205-206 
ережелер салыст. лексемдер, 205-

207 
қажетті функциялар, 207 

Синтаксистік тексеру, 52-55 

Синтаксистік қателер
мысалдар, 52-54 
хабарлау, 143-144 
шолу, 143-144 

Соңғышарттар, 174-175. қ. 
Инварианттар. 

Сөздіктің мысалдары, 130-131
Спецификациялар

қателердің көздері, 142 
Стандартты

манипуляторлар. қ. 
Манипуляторлар. 

Стандартты емес ажыратқыштар, 425-
432 

Стандартты кітапхана
қ. C стандартты кітапханасы. 
C стиліндегі енгізу/шығару. қ. 
printf() буыны. 

C стиліндегі тіркестер. қ. C 
стиліндегі тіркестер. 

string. қ. string. 
valarray. қ. valarray.
алгоритмдер. қ. Алгоритмдер. 
енгізу/шығару ағымдары. қ. 

Енгізу; Енгізу/шығару; Шығару. 
итераторлар. қ. Итераторлар. 
контейнерлер. қ. Контейнерлер.
математикалық функциялар. қ. 

Математикалық функциялар 
(стандартты). 

сандық алгоритмдер. қ. Алго ритм-
дер (сандық); Сандар. 

функция объектілері. қ. Функция 
объектілері.

Статикалық сақтау 
static const, 345. қ. const. 
статикалық локалды 

айнымалылар, инициалдау 
реттілігі, 311 

Стектер
ұлғаюы, 304-308 

Страуструп, Бьярне өмірбаяны, 15-16
Суперкластар, 536. қ. Базалық кластар. 
Суреттер. қ. Графика.
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Суырылып шығатын меню, 607 
Сүйемелдеу мүмкіндігі, програм-

малық жабдықтама, 38 
Сценарийлер. қ. Жағдайлар.
Сызықтар (графика), салу

қ. draw_lines(); Графика. 
графиктерде, 562-565 
жалғыз сызықтар, 475-477 
көптік сызықтар, 477-479 
көрінгіштік, 531 
стильдер, 460-461, 483 
сызық стильдері, 482-484 

Сызықтық комментарий //, 49 
Сілтемелер, 243

қ. Алиастар.
& жарияланымдарда, 293-297 
аргументтерге, 294-296

Т 

Табиғи тілдер айырмашылықтары, 433 
Таза виртуалды функциялар, 526
Тақта, 39
Тақырыптық файлдар, 50

анықтамалар, басқару, 280-281 
бастапқы файлдарды қоса 

алғанда, 281-283 
графикалық мысал, 450-451 
жарияланымдар, басқару, 280-281 
 Тақырыптар. қ. Тақырыптық 

файлдар.
Талаптар

қ. Инварианттар; Соңғышарттар; 
Алғышарттар. 

функцияларға қойылатын, 169 
Талдау, 38, 187, 190 
Талдау

грамматика, ағылшын тілі, 204-205 
грамматика, программалау, 201-

204
лексемдер, 200-204 
өрнектерді, 201-204 

Тармақталу бейнелері, 205-206 

Тармақталу, кластар, 536
Тексеру тарихы, 251-253 
Телекоммуникация, 31-32 
Температура мəліметтері, мысал, 128-

130 
Тең ==, 71
Тең емес != (теңсіздік), 71
Теңсіздік != (тең емес), 71

көмекші  функция, 352 
тіркес, 71 

Терминалдар, грамматикаларда. қ. 
Лексемдер. 

Теріс сандар, 241-243 
Тестілеу 

қ. Жөндеп түзету. 
калькулятор мысалы, 237-241 
нашар кіріске, 109-112 
программалау кезеңі, 38
тестілеу құралдары, анықтамасы, 

177 
файлдарды, ашудан кейін, 371 

Тип, 65, 84 
айнымалылар. қ. Айнымалылар, 

типтер.
атау беру. қ. Атаулар кеңістіктері. 
графикалық кластар, 519-521 
кірістірілген. қ. Кірістірілген 

типтер. 
қауіпсіздік, 85-86, 89 
қолданушы анықтаған. қ. UDTs. 
қолданылуы, 322
қысқарту, 86
мəндер, 84
объектілер, 84-85 
объектіні бейнелеу, 327, 536-538
операциялар, 323
өрнектердегі араласуы, 105-106 
сəйкессіздік қателері, 144-145 
сүйемелдеу, 105-106 
ұйымдастыру. қ. Атаулар 

кеңістіктері. 
Типтерді түрлендіру 

аластамалары, 162 
қауіпсіздік, 86-89
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қысқарту, 88
өрнектерде, 105-106 
функция аргументтері, 303-305 

Типтің қауіпсіздігі, 85-86
айқындалмаған түрлендірулер, 87-

89 
аралық қатесі, 156-158
қауіпсіз түрлендірулер, 85-86 
қауіпті түрлендірулер, 86-89 
шектеуші түрлендірулер, 87-89 

Тиімділік
идеалдар, 99-101 

Тиімділік, программалық жабдықтама, 
38 

Толтыру түсі туралы мысал, 491-492, 
531 

Толық анықталған атаулар, 312-314
Торлар, салу, 478-479, 483-485 
Төменгі регистр. қ. Жазылым.
Төменнен жоғары бағытталған тəсіл, 

10
Трансляция бірліктері, 55, 145-146
Туынды кластар, 536 

ашық базалар жəне мүшелер, 542
жабық базалар жəне мүшелер, 541 

-542
қол жеткізуді басқару, 542-543 
қорғалған базалар жəне мүшелер, 

542 
объект сұлбасы, 537-539 
спецификациялау, 540
шолу, 536-537 

Тұжырымдамалар
жөндеп түзетілуі, 172 

Тұлғасы, функциялардың, 121 
Түрлендіру

бейнелеу, 397-399 
символдар жазылымы, 424 

Тізбектеуші ережелер, 205-206 
Тізбелер, 337-339 

enum, 337-339 
элементі, 337-339 

Тіркестер конкатенациясы, 71 
+, 72-73

+=, 72-73 
Тіркестік литерал, 67 

У   

Уақытты өлшеу, компьютердің 
қолданылуы, 30 

Уақытша объектілер, 300 
Уилер, Дэвид, 123

Ұ 

«Ұсталмаған аластама» қатесі, 162

Ү 

Үлкен >, 71 

Ф 

Файл соңы
eof(), 374
stringstream, 420-421 
енгізу/шығару ағымдары, 374 
файлдық ағымдар, 387

Файлдарда позициялау, 418
Файлдарды ашу, 369-371 

қ. Файлдық енгізу/шығару. 
app тəртібі (“қосу”), 414 
ate тəртібі (“соңына”), 414 
binary тəртібі, 414 
in тəртібі (“оқу үшін”), 414 
out тəртібі (“жазу үшін”), 414 
trunc тəртібі (“қию”), 414
ашудағы қате, 413 
ашудан кейін тестілеу, 371 
ашық тəртіптер, 414-415 
екілік файлдар, 415-416 
жоқ файлдар, 415
файлдық ағымдар, 369-371 

Файлдарды жазу, 370
қ. Файлдық енгізу/шығару. 
fstream типі, 369-371 
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ofstream типі, 370-371 
ostream типі, 368-373, 416 
екілік енгізу/шығару, 416 
мысал, 372-374 
файлға қосу, 414 

Файлдарды оқу
fstream типі, 369-371 
ifstream типі, 369-371 
istream типі, 367-372, 416 
ostream типі, 416 
аяқтаушы символ, тағайындау, 388
бейнелерді түрлендіру, 397- 399
екілік енгізу/шығару, 415
енгізу циклдері, 387-389 
жадыда бейнелеу, 390- 392
құрылымдалған мəндер, 393-397 
құрылымдалған файлдар, 389-398 
мысал, 371-373 
символикалық бейнелеу, 397-399
үрдістің кезеңдері, 368
файл соңына, 388 

Файлдық енгізу/шығару, 368-369 
close(), 371
open(), 371
бенелерді түрлендіру, 397-399 
екілік енгізу/шығару, 415
жазу. қ. Файлдарлы жазу.
оқу. қ. Файлдарды оқу.
файлдардағы позициялау, 418-419 
файлдарды ашу. қ. Файлдарды 

ашу. 
файлдарды жабу, 371 

Формалды аргументтер. қ. 
Параметрлер. 

Форматтау
ажыратқыш, 423
дəлдік, 411-412
жазылым, 423-424 
өрістер, 412-413 

Функция, 51, 120-122
қ. Функция-мүшелер. 
return, 120-121, 291-292 
алғышарттар, 172-174 

анықтамасы, 120, 288 
аргументтер. қ. Функция 

аргументтері. 
асыра жүктеу, 339-341, 558
атау беру. қ. Атаулар кеңістіктері.
базалық кластарда, 536
глобалды айнымалылар, өзгерту, 

286
график тұрғызу. қ. Функция 

мысалы. 
жалпы стиль, 520-521 
жалпылама код, 521
жарияланымдар, 123-124
жөндеп түзету, 169
кері шақыру, GUIs, 589-592 
қайтаратын тип, 51, 290-291 
қойылмалы, 335 
параметр, 121. қ. Функция 

параметрлері. 
сəтсіздік, 292 
соңғышарттар, 174-175 
стандартты математикалық, 560-

561
талаптар, 162. қ.  Алғышарттар. 
тəртіпке келтіру, 248-249 
туынды кластарда, 532, 536 
тұлғасы, 51, 121 
ұйымдастыру. қ. Атаулар 

кеңістіктері. 
формалды аргументтер. қ. 

Функция параметрлері. 
ішкі, 287

Функция-мүшелер
қ. Класс мүшелері; 

Конструкторлар; 
Деструкторлар; Date мысалы. 

Функциялардың графиктерін салу 
мысалы, 553-557, 564-569 

Функцияны рекурсивті шақыру, 306 
Функцияның аргументі

қ. Функция параметрі; 
Параметрлер. 

атау беру, 289-290 
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беру. қ. Функцияны шақыру.
жариялау, 289-290 
тастап кету, 289 
тексеру, 302-303 
түрлендіру, 302-303 
формалды. қ. Параметрлер. 

Функцияларды шақыру. қ. 
Функциялардың шақырулары. 

Функциялардың шақырулары, 303
expression() шақыру мысалы, 

303-307 
мəн бойынша беру, 293, 299-301 
рекурсивті, 306
стекті шақыру, 307
стектің ұлғаюы, 304-307. қ. 

Функцияны екпінділеу 
жазбасы. 

сілтеме бойынша беру, 296-301 
тұрақты емес сілтеме бойынша 

беру, 299-301
тұрақты сілтеме бойынша беру, 

293-295, 299-301
уақытша объектілер, 300 
функцияны екпінділеу жазбасы, 

304-305 
Функцияның екпінділеу жазбасы, 304 
Функцияның мүшесі 

анықтамасы, 323-324
класпен аттас болу. қ. 

Конструкторлар.
Функцияның мысалы, 473, 557-561 
Функцияның параметрі (формалды 

аргументі)
константалық емес сілтеме 

бойынша беру, 299-301 
константалық сілтеме бойынша 

беру, 293-295, 299-301 
қолданылмайтын, 289
мəн бойынша беру, 293, 299-301 
сілтеме бойынша беру, 296-301 
уақытша объектілер, 300 

Функцияның сəтсіз аяқталуы, 292 

Ц 

Цикл, 117, 119 
айнымалы, 117, 119 
мысалдар, анализатор, 211 
шексіз, 209

Ш 

Шақыру стегі, 307 
Шартты өрнек ?:, 85
Шартты нұсқаулар

for, 118-120 
if, 108-111 
switch, 111-115 
while, 116-117 

Шекаралар қатесі, 157
Шектелген түрлендірулер, 85-88 
Шектеу қателері, 155 
Шексіз рекурсия, 209 
Шығару, 

қ. Енгізу/шығару; Енгізу/шығару 
ағымдары. 

ағымдары. қ. Енгізу/шығару 
ағымының үлгісі. 

бүтін сандар, 405-407 
жылжымалы нүктелі мəндер, 409-

410 
құрылғылары, 364-365 
тіркеске. қ.  stringstream. 
файлға. қ. Файлдық енгізу /

шығару, файлдарды жазу. 
форматтау. қ. Енгізу/шығару 

(форматтау). 
Шығару <<, 51, 71 

қолданушы анықтаған, 385-387 

І 

Ішкі кластар, 535. қ. Туынды кластар.
Ішкі кодты туралау, 308
Ішкі

функция-мүшелер, 334
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Ішкі блоктар, 287-288 
Ішкі функциялар, 287 

Э 

Экрандар
қ. GUIs (графикалық қолданушы 

интерфейстері).
белгі салу, 455 
мəліметтерді салу сұлбасы, 572-

573 
экранда салу, 453-454 
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15-бет Лоуренс «Пит» Петерсеннің фотосуреті, 2006. Дерек көзі: Dept. 

of Com puter Science, Texas A&M Unversity.
26-бет Casio фирмасының цифрлік сағатының суреті. Дерек көзі: www.

casio.com. 
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30-бет Компьютерлік хирургия. Дерек көзі: Da Vinci Surgical Systems, 

www.intuitivesurgical.com.
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667



668

Бьярне Страуструп

ПРОГРАММАЛАУ

С++ тілін пайдалану

қағидалары мен тəжірибесі

Басуға 07.10.13 қол қойылды. Офсеттік басылыс. 
Пішімі 70х100/16. Баспа табағы 43,0. Таралымы: Мемлекеттік

тапсырыспен 1000 дана + баспа есебінен 200 дана. Тапсырыс №1084.




