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I

КІРІСПЕ

Бағдарламалау тілдері -  жасанды тіядер. Олардың табиғи 
тілдерден айрмашылығы -  мағынасы трансляторға түсінікті 
болатын әрі жазу командасының (операторлардың) қатаң ережесіне 
бағынатын «сөздері» шектеулі болады. Мұндай талаптардың 
жиынтығы бағдарламалау тілінің синтаксисін қалыптастырады, ал 
эрбір команданың жэне тілдің басқа да конструкциясы (қүрылымы)
— оның семантикасын қалыптастырады. Бағдарламаларды жазудың 
формасы бұзьшатын болса, бұл трансл^тордың оператор міндетін 
түсінбей қалуына экеп соғады және синтаксистік қате туралы 
хабарлайды, ал команда тілін пайдалануға қажетті алгоритмге 
жауап бере алмайтын дұрыс жазу семантикалық қателікке (оны 
логикалық қателік немесе орындау уақытындағы қателік деп те 
атайды) үрындырады.

Багдарламалау тілінің көмегімен дайын бағдарлама емес, оның 
бүрын әзірленген алгоритмді суреттейтін мәтіні ғана жасалады. 
Жүмыс істейтін бағдарламаға қол жеткізу үшін бұл мәтінді 
автоматты түрде машина кодына ауыстыру керек (бүл үшін 
комгіилятор — бағдарламасы пайдаланылады), содан соң оны 
бастапқы мәтіннен бөлек пайдалану қажет немесе бағдарлама 
мәтінінде көрсетілген тіл командасын бірден орындау керек 
(мүнымен интерпретатор -  багдарламасы айналысады).

Бағдарламалау тілдері жэне технологиялары оқу қүралы 
жоғарғы оқу орындарындағы техникалық бағытта білім алып 
жатқан студенттерге арналған, мүнда С және С++ тілдерін 
негізге ала отырып программалау тәсілдерінен теориялық 
мағлұматтар беріліп, әрбір тақырып бойынша жинақталғап 
тапсырмаларда студенттердің өз беттерімен орындауларына 
арналган есептер келтірілген.

Оқу күралынып мақсаты мен міндеттері -  Си тілінің базасында 
бағдарламалау негізін терең оқып үйрену. Си -  бүл өрнектер 
жинақгы түрде жазылған, мэліметтердің қүрылымын басқарудың 
қазіргі заманғы механизмдерінен және операторлардың өте көп 
жиындарынан тұратын, құрылымдық бағдарламалаудың әмбебап 
тілі. Осындай қазіргі заманғы бағдарламалау тіддерінің 
синтаксистері Си++, С# жэне Іауа көптеген жағдайларда Си тілінің 
синтаксисіне қажеті жарайды. Бағдарламалау технологиясы мен
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іілдері иәнтің міндеті -  студенттерге алгоритмдеудің ыңгайлы, 
айқілі және икемді түрдегі тәсілі ретінде аталған тілдің негізін, 
Vтсн көлемдегі есептер класьша пайдалы, мәліметтердің әртүрлі 
қүрылымдары мен багдарламалауды моделдеуді үйретеді.

Оқу қүралы түтынушыньщ программалау дэрежесінің кез 
иеліеп деңгейіне арналган. Программалауды енді үйрене бастаған 
1'іудеігітср үшін ол оқулық болса, тэжірибелі проіраммалаушылар 
үіпіи ітмқтамалық қүрал ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Ііул оқулық өмір талабына сай жазылып, жаратылыстану 
гылымдиры мсн техннкалық салада білім алу барысында жеке 
оқу ііапдсрі Сіолым қалыптасқан Алгоршмдер және мәлімеггер 
Курылі.імм, Длгоритмдеу және лрограммалау тілдері, 
ІІроіримміушу гсхнолопіялары, Объектіге бағытталған 
Іірофймммшу спГшқшрыііда қолдану үшін шығарылып отыр. Мұнда 
мшмриім қуру жийлы іүсінікгср берілін, қазіргі кездегі кең 
ій|ійіпн <У(’Н іілдеріііің ерскшеліктері қарастырылып, есептерді 
яиміімоторл? орындау шнралары жүзеге асырылады. Оқу құралында 
іворииін.іқ маі лумаггардың кнмгегсн нақгы мысалдар мен 
Жйпшулир арқылы іүсіндіріліуі кітантың негізгі бір ерекшелігі 
деуіс Снтіды. Ьнгдарламалау тілдері мен технолигиялары пэні 
іырігау (мігалауга жагатын нэи болғандықган, кітап соңында 
аиіордың жипақгаган гссі сүрақтары келтірілген,

Қи іақ гіліндс жарық көрін отырған бұл оқу құралы төл тілімізде 
даріс ш і і . і і і  жіігқам сгудсіптсрімі ч үшін нрограммалау негіздерінің 
қырі.і меи сырын меңгсру жолында көмекші құрая бола алады.
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1. БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛДЕРІНІҢ ЖАЛПЫ 
МІНЕЗДЕМЕСІ

1.1 Бағдарламалау және бағдарламалау тілдерініц даму 
эвалншиясы

Багдарламалау -  бағдарлама құру процесі, алгоритм ұгымымен 
тығыз байланысты информатика саласының бір бөлігі. Бұл -  
соңғы кезде өте жылдам дамьш келе жатқан пэн саласы. Бұрынғы 
бағдарламалық және техннкалық қүралдарды дамыту мен жаңа 
мүмкіндіктердің пайда болу тәжірибесі 'бағдарламалауды түрақты 
жетілдіріп келеді, осьшың нәтижесінде жаңа тәсілдер мен 
технологиялар шығып, олар қазіргі бағдарламалык 
жабдықтамаларды жасауға жаңа негіздеме болып табылады. Жаңа 
технологиялар жасау процесін зерттеу жэне олардың негізгі даму 
бағытын анықтау ісін жүргізуді қазіргі технологияларды 
бағдарламалау деңгейімен салыстыра отырьш, қодда бар 
бағдарламалық жэне апяараттық қүралдар ерекшеліктерін қолдану 
арқылы жетіддіру қажет.

Бағдарламалау технологиясы деп бағдарламалық 
жабдықтамаларды жасау процесінде пайдаланылатын қүралдар мен 
тэсілдер жиынын айтады. Кез келген басқа технологиялар сияқты 
бағдарламалау технологиясы да төмендегі мүмкін-діктерді 
қамтитын технологиялық нүсқаулардан түрады:

- технологиялық операцияларды орындау тізбегін көрсету;
- кез келген операцияда орындала алатын шарттарды нақтыпау;
- эрбір операцияны олардын эрқайсысы үшін анықгалған 

бастапқы мэліметтер, нэтижелер жэне де нүсқаулар, нормативтер, 
стандарттар, бағалау критерийлері мен эдістері, т.б. арқылы 
сипаттау.

Технология, операциялар мен олардың тізбегінен бөлек, 
жобаланатын жүйе-нің сипатгамасын, ягни оның жасалатын 
нақхы кезеңінде пайдаланылатын моделін сипаттау тэсілін 
анықтайды. Технологиялар көбінесе мынадай екі түрге бөлініп 
қарастырьшады:



1) бағдарлама жасау процесінің нақгы кезеңцерінде 
пайдаланылатын технология немесе осы кезеңдердегі жеке 
есептерді шығару;

2) бірнеше кезеңцерді біріктіретін немесе барлық кезеңдерді 
толық қамтитын технология.

Алғашқы технология негізінде көбінесе нақгы есепті 
шығара алатын шекгеулі түрде қолданылатын тәсіл жатады. Ал 
екіншісінің негізі ретінде бағдарлама жасаудың эртүрлі 
кезевдерінде пайдаланылатын тәсілдер жиынын анықтайтын 
базалық тэсіл, яғни ортақ көзқарас (парадигма) немесе эдіснама 
(методология) қарастырылады.

Б аг д ар ламалау технологиясының дамуы компьютерлік 
техниканың дамуымен тығыз байланысты. Бірінші ЭЕМ ЕМАС 
1946 жылы жасалды. ЭВМ-нің өнімділігі секундына 500 мың 
амаддар көрсетіп, 100 шарщы метрлік ғимаратта орналасқан. Ол 
АҚШ ӘТК снарядтың үшу бағытын анықтауға арналған болды. 
Кейін ЭЕМ қуатын арттырып, көлемін кішірейту жолмен 
компьютерлік техникалар дами бастады. ЭЕМ даму эволюциясы 
микроэлектрониканың дамуымен тығыз байланысты. Суретте ЭЕМ 
даму эволюңиясы электронды компоненттердің дамуы бойынша 
корсетілген.

Л и м п п л и р ' Г р а н і и с т о р и а р И С Б И С . С Б И С П Э Е М

4 0 - М ) ж . . » 5 0 - 6 0 * — » 6 0 - 7 0 ж . -* •  7 0 - 8 0 ж . -------► 1 9 8 2 ж .

ЭЕМ-ның бір буьгаынан басқа буынға асуы текэлементтік 
қорды жетілдірумен сипатталып қана қоймайды жэне ЭЕМ-нің 
қүрылымының өзгеруімен, олардың фукнкңионалды-техникалық 
мүмкіндіктерінің және түтынымдық сипаггамаларының өсуімен 
бейнеленеді.

Бірінші буынның ЭЕМ-дері электронды лг.мпалардан қүрылды. 
С-ыртқы есте сақтау қүрылғылары ретінде магнитгі барабандар 
қолданьщцы.Олардың енімділігі мен сенімділігі темен болды.

Бірінші ЭЕМ-дер гек эр ЭЕМ-ге (тілдердің 1-ші буыны) тэн 
машиналық командалар тілін түсінді. Барлық командалар 
ңифрлармен берілді және оларды мүмкін емес еді.
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1.2 Бағдарламалау сапасын қамтамасыз 
ететін негізгі принциптер

Бағдарламалау процесін жақсартагын жэңе кең қолданылатын 
эдістердің бірі -  құрылымдық бағдарламалау.

Қурылымдың багдарламалау
Өткен ғасырдың 60 жылдары -  бағдарламалаудың 

«стихиялық» даму кезеңінде бағдарлама қүрылымы, мэліметтер 
типтері сияқгы ұғымдар болмады. Сол себепті бағдарламалар 
қайшылықгары көп, түсінуге қиын црдтардан іүратын еді. Ол 
кездегі бағдарламалау өзінше бір өнер тэрізді болып көрінетін. 
Бағдарламалаудағы сондай қиындықтан шығу үшін 
бағдарламалаудың қүрылымдық парадигмасына көшу керек болды.

Қүрылымдық бағдарламалау есепті шағын қүрылымдарға 
бөліп, олардың эрқайсысын жеке қарастыруды қажет етеді. Мүнда 
жобалау «жоғарыдан-төмен-ге» қарай жүргізілді де, жалпы 
қүрылым идеясын жүзеге асырып, ішкі интерфейс 
бағдарламаларын орьгадауды талап етті. Бүған қоса, алгоритм 
конструкцияларьша шектеулер қойылып, оларды формалды 
модель түрінде сипаттау үсынылды жэне алгоритм қүрудың 
арнайы тәсілі -  қадамдық түрде орындау тәсілі қолданылды.

Қүрылымдық бағдарламалау қағидасын сүйемелдеу 
процедуралық бағдарламалау тілдерінің негізіне жатқызылды. 
Олар көбінесе негізгі басқаруды беру «қүрылымдық» 
операторларын қолдану, ішкі бағдарламаларды пайдалану жэне 
мәліметгердін «көріну» аймағын шектеу тэрізді мүмкіидіктерді 
сүйемелдеді.

Бүл топтағы кең таралған тілдер регінде РЬ/1, АЬСОЬ-68, 
Ра§са1, С тілдерін атауға болады. Бағдарламалық жабдықтамаларды 
ары қарай көлемінің өсуі, күрделіліг інің артуы мэліметтерді 
қүрылымдауды да дамытуды талап етгі. Осының нэтижесінде 
қолданушының мэліметтер типін анықгау мүмкіндігі пайда болды. 
Оған қоса, бағдарламаның ауқымды (глобадьді) мәлімеітерін 
пайдалануға шек қойып, олармен жүмыс істеу кезінде шығагын 
қателерді азайту мақсатында жүмыстар істеле бастады. 
Сондықтан бара-бара жаңа -  технология модульдік 
бағдарламалау технологиясы жетіле бастады.
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Қүрылымдық бағдарламалаудың 3 бөлігі (қүраушысы) бар:
1. Модульдік бағдарламалау
2. Қүрылымдық кодтау
3. Жоғарыдан төмеиге қарай жобалау.
Модульдік бахдарламалау. Уақыт өте келе бағдарламаларға 

доі сіі кояқарас өзғеріп, бұрыпғыдай процедуралар қүрудан гөрі 
молімегтсрді ұйымдасіыру жағына көңіл беліне бастады. Бұған 
Гшсгм ссбсіі болғаи жайттардың бірі бағдарламалар көлемінің 
улшіоы Полды. Ьір-бірімен өзара байланысқан процедуралар мен 
іоітр нрқылы оіиіслстін мэлімеггер жиынын көбінесе модуль 
ДШІ ПГІІЙГЫІІ сді.

Мо;іульдІк Гшідпрламшіау ауқымды айньгмалылардың белтілі 
Мр іііОми кдіідшіпгын ішкі бағдарламалар жиынын жеке 
щіііиііициилпііпіыіі модулі.дсргс (ішкі бағдарламалар кітапханасы) 
ПШІІІІ мріШТҺфу гйсілі болып табылады. Бұл гехнологияда 
МІМІУИМЮР йрпсыпдйі м байланыс арнайы ингерфейс арқылы жүзеге 
іШЫрилЛАЫ Дй, гол модульдердің өздерін пайдапануға (ішкі 
Ойі /(й|міямшіпр комшідшіарын және олардың «ішкі» 
пймммйлылпрын) гиым салынады. Бұл технологияны Разсаі, 
('/('• *, Адп, Мосіиін гілдсрінің еоңгы нұсқалары сүйемелдейді.

Қүрі.ілымді.іқ кодгау ден бағдарламада басқарушы 
німиггрукциилпрдың шарггы оисраторлардың, циклдің (параметрлі, 
ңикл^оіір, цикл-дсМіііі қолданылуын айтады. Шартсыз көшу 
онсрпгоры багдіірламида сирск қолданылуы ксрек немесе шартты 
оіісригордың, циклдің көмсгімен өзіхіртілуі керек.

Іішдіірлпмнііы жсіғарыдан гөмен қарай жобалаудың оз 
норпрхимлық қурылымы бар және қысқа есеп қойылымынаи 
(тстшінды. Одаи ксйін есеп бірнеше үсақ ішкі есептерге болінеді. 
Ііпкі сссіггсрдің өзі де ішкі есептерге бөлінуі мүмкін. Әр қадамда 
ішкі сссіггің орындайтын негізгі функциялары анықталуы керек. 
Ііолу проңссі әр ішкі есеп қарапайым болғанға дейін, яғни әр ішкі 
ссспкс бір модуль сәйкес келгенше созылады.

Объектіге багытталган багдарламалау
Досгүрлі процсдурага бағытталған бағддрламаяау тэсілдері 

күрделі багдар.іамалардың талаптарын қанағатгандыра алмады. 
Сондықган объектіге бағытталған бағдарлаилалау үғымы пайда 
болды.
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Объектіге бағытталған бағдарламалау (ОБП) -  бұл жаңа 
технология.

Мұнда кұрьшымдық бағдарламалаудың- ең тиімді жақтары 
алынып, олар жаңа идеялармен толықгыръшады,

Объектіге бағытталған тіл деп бағдарламалары өзара 
байланысқан объектілер тізімінен және солардың жұмысын 
сипаттаудан түратын бағдарламалау тілін айтады. ОБП 
ерекшеліктері:

- бағдарламалъіқ жабдықтамалардың күрделілік дәрежесін 
төмендету;

-бағдарламалықжабдықтамалардың сенімділігін жоғарылату;
-бағдарламалық жабдықтамалардың кейбір компоненттерін 

қайтадан қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету.
, ОБП негізгі үғымдарының бірі -  объект. Объект -  

мэліметтердің логикалық бірлігі регінде бағдарламада 
қүрастырылған жаңа типтегі айнымалы.

Объектінід, атқаратын басты міндеті -  мэліметтерді жэне 
оларды өңдеуге арналған тэсілдердің (ережелердің) бірігуі. С++ 
тілінде мәліметтерді өңдеу тэсілдер, яғни функциялар арқылы 
атқарылады. Сондықтан С++ бағдарламалау тіліыде объект 
мэліметтерден жэне соларға қолданылатын функциялардан 
түрады.

1.3 Бағдарламалау тілдеріиің қүрылымды 
даму концепциясы

Өткен ғасырдың 50-ші жылдары комньютерлер қуаттылығы 
(ЭЕМ-дердің алғашқы буыны) онша жоғары болған жоқ, ал 
олар үшін бағдарламалау машиналық кодтар арқылы жүргізілді. 
Негізінен, ғылыми-техникалық есептер есептер (формулалар 
бойынша) шығарьшды, бағдарламалауға берілген тапсырмалар 
нақгы есептер қойьшымынан тұратын еді. Көбінесе 
бағдарламалаудың интуитивтік технологиясы қолданылатын, 
мүнда бірден тапсырма бойынша бағдарлама қүруға кірісетін, 
оның үстіне жұмыс барысында тапсыр-малар өзгертіліп те 
отыратын еді, кажетті қүжаттама бағдарлама жүмыс істеген кезде 
барьш қүрастырылатын. Соган қарамастан, бағдарламалау
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і ім і іо ш н  нисыпыц іріслі іүжырымдамасы больш саналатын 
Міідулі.дІк Стгдарламалау осы кезеңде (машиналық кодга 
Оиі дйцлпмшіаудыц қиыпдығын жеңу мақсатіанда) пайда болды. 
ЛлійііііМ»! жогары дсці сйде бағдарламалау тілдері пайда бола 
ПйііІіІЛМ, имшрдыц іііііидегі ФОРТРАН тілі одан кейін де ұзақ 
УКІІМІ ІІАЙДШІІМІІ.ШІ.ІІІ кслсді.

ІМАОііім жылдары бірсыпыра жоғары деңгейде 
Пімдщілкміиту гілдсріііің (АЛГОЛ 60, ФОРТРАН, КОБОЛ, т.б..) 
яін ямидйм дпмыгаііын корсміз, сол кездерде багдарламалау 
імяіішіоінномндіііы олардыц орны өіс жогары багаланылып 
щурлі Іііриқ осы тілдер колсмді бағдарламалар жазуда барлық 
МвішнелррдІ іііоіппді і і с г с і і  үміг ақгалмады. Компьютерлердің 
КУКІМ прімп, Гііііда|'ламапау гәжірибелері де жинақталған 

«огпры дсңгсйдс багдарламалау гілдерінің 
мумИІНДІКіерІ шокісулі скспдігі бслгілі болды.

( К«ЫІІЫЦ ін»і ижічіидс багдарламаларды модульдік түрде 
уйММ^йгіыру жуюі р асырыла басгады. Тск ФОРТРАН тілі ғана 
ііиИдйііпііі.пш бсрді, оіі іксііі ол бүрыннан-ақ модульдік қағндамен 
«йгнлійіі сді жанс дайыіідалган прог-раммалар кітагіханасы да 
міи Лйй (іолигыи. Осы ксчдсрде багдарламаны қай тілде қүру 
иміч', к,іілііИ қүру ксрск дегеіі сауалдың маңызды екені түсінікті 
Полды, Мііміінцар снді багдарламалау технологиялары мен 
шшрдың идісіінмшіарыііа коңіл болс бастады.

I (к 1111111 Гіуын компыогсрлеріндсгі жүмысгы уақытша 
і о к і п г ы і і ,  Гшгдпрламшіарды үзе іүру мүмкіндігінің пайда болуы 
муіп. гп Гтгдарламалау ісінің жетілдірілін, үлкен бағдарламалық 
<куИсчіср жасауга себсшпі болды. Бүлардың &әрі бағдарламаларды 
ужым П о л ы і і  жасаудкң эсерінен туындадьі да, көптеғен жаңа 
і с.чііологиялық мэселедер пайда болды.

Қшіргі ксзде компьютердің көмегімен әр іүрлі есептерді 
іпыпіруга мүмкіндік беретін сан алуан бағдаршамалау тілдері бар. 
Жогаргы деңгейлі баідарламалау гілдерінің бірі — Си тілі. Си 
оагдарламапау гілі 1972 жылы Веіі ЬаЬогаІогіек фирмасының 
қызметкері Денис Ритчидің басшылығымен Америкада жасап 
шыгарыдды. Си тілі — қүрылымы Паскаль тіліне үқсас жоғарғы 
дсңгейлі қуатты тіл.
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1.4 Жоғары децгейлі тілде типтік 
бағдарламаныц құрылымы

Жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдері пайда болысымен 
бағдарламаларды эзірлеу шапшаңдығы айтарлықгай 
артгы,бағдарламаны құруға кететін уақьптың 80% құрайтын ретке 
келтіру процесін автоматтандыру мүмкіндігі пайда болды.

Үшінші буындағы тілдерінде қосу командаларын жазу мысалын 
қарастырайык.

Вазіс тілінде қосу командалары жа^басының мысалы шамамен 
мынадай:

Ү=а+Ь

Разсаі тілінде қосу командалары жазбасының мысалы шамамен 
мынадай:

Ү:=а+Ь;

С++ тілінде қосу командапары жазбасының мысалы шамамен 
мынадай:

Ү=а+Ь;

Мысалдарда көрініп түрғандай командалар жазбасы адамға 
үйреншікті жазбаға максималды үқсастырылған.

Нақгы бағдарламалау тілін таңдау шешілетін тапсырманың 
класына тікелей тэуелді. Жүйелік бағдарламалау тапсырмалары көп 
еңбекті талап ететінретке келтіруге қарамастан дэстүр бойынша 
С++ тілінде шешілеці. Қолданбалы сипаттағы тапсырмалар 
РАЗСАЬ жэне ВА8ІС тілдерінде шешіледі.

Төртінші буынның ЭЕМ-дерінің басты ерекшелігі- ҮИС (БИС) 
мен АҮИС (СБИС) кең қолданылуларында. Бүл ЭЕМ-нің 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің бірден өсуіне 
мүмкіндік берді.

Микропроцессордың (МП) пайда болуымен есептеуіш 
техникасының жаңа дэуірі басталды. Бір кристалда орындалған МП 
сыртқы қүрьшғыларынан басқа ЭЕМ-ң барлықэлементтерін



ммтмлы. МГІ ногіііиде құрылған ЭЕМ-н микро-ЭЕМ деп атайды. 
Плір №1« кішксмгий, жұмыс столында көп орын алмайды, 
ітйділйнули *ш киындык тудырмайды жэне арнайы шартгар қажет 
•ІІІІЙЛІ

Іа|ГІІНіИІ Луыііға багдарламалық қамтамасыздандыруды 
йммру мвовлвлік-бағытталған тілдері жатады. Бұлмэселелік- 
Яігмпшіпн тілдер \ і̂яиа! Ва»іс, Оеірһі, С++, Іауа. Осы тілдердің 
йрі'МКІІІЫлііігьі компьютсрлік желілерде, Интернетте жұмыс істеуге 
ирітліян косі.імшплпрды құру мүмкіндігі жэне бағдарламалаудың 
іурл! ілвмвііпсрімои объектретіңде жұмыс істеу мүмкіншілігі 
Піілып тібы/іилы

І*ГДй|»Л*МйЛйулыц ОІ.і;, ЛсіІуеХ, СОМ, БСОМ жэне басқалар 
ОИІКТМ МйИй іехиолоі иялирі.і пайда болды.

( инымвм, мпіпиніиіык гілдердің өркениеті шынайы тілдер 
ЙІГШІНМЛй шуріи Жйіыр. Илсилды шсшім- қолданушы өз мэселесін 
НІМНЙЙЫ ТІЛДе күрйигырпды, ил о чіесін ЭЕМ орындайды.

( 'ургпе бигдпрліімплну тілдсрінің оркениеті көрсетілген.

Мммннйіімн * ЛисемЛлср —►Жогары ОББ тілдері
ИИ/ИЩІ лснгейдегі

іииі «і.ілі.1 ІИМ фнрмисы дсрбес компьютерлердің (ДК) бірінші 
щ гт иш п  шыгпрды. олардыц пайдаланушылық мүмкіншіліктері 
МіН күрылыоі і.ік іохііологиилық шешімдеріне қарап, бесінші буын 
' М(М ми жйі қыіуг и (іолиды.

Ііикмлну суриқтиры:
I. Ьиідіірлішилиу технологиясы деген не? Оның 

Ощ дйрлйМйлпулнн айырмашылығы.
}, Қүрылымдық бағдарламалау жэне оның парадигмасы.
1, Жүйолорді докомпозициялау деген не?
4, Мидуль, мидульдік бшдарлшчалауүзгьшдары жанс оның 

Пйридиі МЙСЫ
5, Мэлімсгігрді іібсгракциялау жэне оның парадигмасы.
(). ( )бискі ігс (іпгытгалған бағдарламалау технологиясы түсінігі.



2. АЛГОРИТМДЕР МЕН ДЕРЕКТЕР Қ¥РЫЛЫМЫ

2.1 Алюригмдер жоне олардыц тиитері

Алгоритмдеу — есепті шығару алгоритмін құрастыру 
процесі, мұның нэтижесінде мәліметгерді өндеу процесінін 
кезеңдері айқыңдалады да, кезендер мазмұны формальды 
(жасаңды) тұрде жазылып, сола^дың орындалу ретгілігі 
анықгалады.

Алгоритм -  бастапқы айнымалы түрде берілген 
мэліметтерден қажетгі нэтижеге қол жеткізу жолында 
атқарылатын есептеу процесін анықтайтын дәлме-дәл нұсқаулар 
жиыны.

Алгоритм қасиетгері:
1. детерминділік (анықгылық, бір мэнділік) -  басқаша түсінуге 

жол бермей, тек қана көрсетілген әрекеттерді айқын түрде 
орыңдауға арналған нүсқаулар дэлдігі;

2. дискреттілік — есептеу процесін жекеленген қарапайым 
операцияларга бөлу қасиетінің болуы, ягни күрделі есепті 
атқарылуына күдік келтіруге болмайтын шағын бөліктерге жіктеу 
мүмкіндігінің болуы;

3. нәтижелілік -  белгілі бір эрекеттер саны атқарылған соң, 
процестің қажетті нәтижесін алып, оны аяқтау мүмкіңдігінің 
болуы немесе есептеу процесін ары қарай жалғастыруға 
болмайтындығы жайлы мәлімет алу;

4. жалпылық — алгоритмнің осы сияқгы көптеген басқа да 
есептерге қолданылу мүмкіндігінің болуы

Алгоритмдік тіл -  алгоритмдерді жазуға арналған 
символдар мен сол символдардан түратын конструкцияларды 
қүрастыру жэне түсіндіру ережелерінің жиыны.

Багдарламалау тілі компьютерлерде бағдарламаларды 
орыңдау ісін атқарады.

Бағдарлама -  машинаға түсінікті түрде жазылған алгоритм. 
Бағдарламада берілген мэліметгердің сипаттамаларымен бірге 
оларды өңдейтін командалар болады. Комаңдалар қандай 
мәліметтер қандай операдияларға қатынасатынын, олар қандай 
ретгілікпен орыңдалатынын жэне нәтиженің қандай түрде 
шығарылатынын көрсетеді. Бүлар операторлар арқылы жүзеге 
асырылады.
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Моііімсі гср белгілі бір процесскөмегімен тасымалдап, 
Мідеуіі* СІ«мш гі.ііі, (|юрмальды түрде бейнеленген фактілер мен 
Щ0ЯН»р.

АЙМММПІІІ.І Гіпгдарлама орындалуы барысында өз мэнін 
(МІ»рі« ШМІМІІ ІІШМІІ

0іІ9)МГ(і)> ітсрициялар мен мәндерді көрсететін немесе 
НІ(М|1ДМН ■»л»мвнікгсріиіц қай жерде орналасқанын білдіретін 

жиміш 
Мміммм

й “ Һ < о; //й, һ,іі пИиі.іміілылар;}
к - 1
ІГ(НІ)

йун ИіІІМІК іпггыи, исгііі Ошіыи (компыотерде шығару 
мамшімндй) Пиідирлпмплпрді.і қүраспару тәсілдері мен 
Ку|МіМ|иры сншілпді.г Ііпгдарлималар қүру үшін бағдарламалау 
мүМйіі̂ рІ ііиИдллшіі.ілііді.1

ЬніДйрлйМіілііу жүйссі - багдарламалауды автоматгандыру 
к,урллднрм, Олпр Гиігдирламалау тілінен, осы тілдің трансляторынан, 
Й.УМАСГПМАІШРЫІІПІІ жоие дс багдарламаларды дайындау, әрі 
нрмімійу қурнлдпрі.імті іүр<им.і

ТрлпоһЖЩ) Г>ір гілді с к і і ш і і  гіліс аудару бағдарламасы. Ол 
МІІИфІірвІЧИіф жаис компиляюр сияқіы екі гопқа бөлінеді.

ИіПврнреіпгор бүл комондаларды аударып, оларды бірден 
ирынднуі і» прішлгші грішсляторлық бағдарлама.

Комнилятор бүл аліоритмдік тілдің қонструкцюшарын 
юш/ымоіі мішіиіішіық кодқа түрлендіретін бағдарлама. Есептің 
ншижссіп нлу гүшіи мапшналық кодты орындау керек. 

Компьютерде есеп шыгару кезеңдері
Комиі.іогсрдс сссн шыгару күрдеяі процесс болып есегітеледі, 

п і і г м м о і і д с г і  кеісңдерден гүрады:
I Іи-рілгсн ссспгі магсматикалық түрде өрнектеу, яғни есепті 

мін оиг ріп іидс қоя білу.
) 1'іч-пгі ипл арудың компьютерге ыңғайлы сандық тэсілдерін 

ииі.іқіііу.
V 1'сси гі ніыгару жолын алгоритм түрінде бейнелеу.
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4. Есепті компьютерде шығару бағдарламгсын жасап, оның 
қателерін тұзету.

5. Есепке керекті мэліметтер дайындау.
6. К ом гіы отерде есеігг і ш ы ғар у ж э н е  ны ққан н эт и ж ен і іс  

ж ү зін д е  қ о л д ін у .
Берілгез есепті математикалық түрде өртекгеу дегеніміз -  

есептің бңрілген мэндерін математикалық тагбаларды қолданып 
жаза 6̂ 'лу жэне керекті математикальіқ форяулаларды анықтау 
болығ саналады.

гСүрделі формулаларды, тсңдеуАрді арифметикалық амалдар 
этзбегіне айналдыру есепті шығарудың сандьц тэсілдерін табу не 
анықтау жолы болып есептеледі. Қазіргі кезде барлық есептердің 
шығару жолының сандық тэсілдері белгілі дсе де бшады, гек 
солардың ішінен өзімізге тиімді жолын таідап алуыиыз керек. 
Бүл мақсатта есепті шығару дэлдігін, нэтижені жшідам табу 
мүмкіндігін, мәліметгерді дайындау мен есегггі шығару/ьщ бағасын 
салыстыра отырып қарастыру қажет.

Есептің алгоритмін жасағанда, оньц шыгар/ жолын 
тізбектелген іс-эрекеттер ретінде схема түрінде өрнектеліді.

Бағдарлама жасағанда қазірде кеңінен тчраіап баі-дрламалау 
тілінің бірінде алгоритм нақты түрде жазылады. Бізде кң тараған 
тілдерге -  Паскаль, Дельфи, С/С++ жатады. Жазылған 
бағдарламаның қатесін түзету компьютердң көмегімеі шешіледі, 
өйткені жіберілғен қателерді тек компьютер гана жылди аңғарып, 
түзету мүмкіндігін береді.

Есепті шығаруга керекті деректерді сүрьиталған күйвде алдын 
ала қағазға, әйтпесе магниттік дискіге жазып, комьютердің 
жадына ретгей отырып енгіземіз. Есептің нэтижесін лған соң 
шешім қабылдау жэне оны іс жүзінде қолдану -  мацндардың 
жүмысы. Тек солар ғана белгілі бір шешім қабыл^й алады. 
Бірақ оқып-үйрену барысында кездесетш, яғни ст іештерге 
арналған есептерде жоғарыда көрсетілген сшлардың 
бірсыпырасы болмайды, өйткені олар бірден формул күйінде 
беріледі, шығарудың сандық тәсілі формулада айқьв көрініп 
түрады (интеграл, туынды болмаса), нэтижені алған рң, оны 
жазып алу жеткілікті. Мэселені шешудің неміс есеп 
шығарудың көрсетіпген алты сатысы кұрделі адірістік 
есептерде, дипломдық немесе курстық жүмысгарда жиі ндеседі.
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2.1.1 Ллгоритмді жазу гзсілдері

А іІІ1»рИГМЛС*|)ДІ Лсйислсудің нсгізгі тәсілдеріне оларды жазудьщ
т т іт й  гү|Мі«рі т«мии.і:

» ‘ПіАмпі »»<1 К« ІД«|»І арқі.піы;
• ф«»(*И*у)»«ііық іч» ідік іасіл арқылы;
• І|мІфиіі№імқ іурдс ОоИііслсйтіи блок-схемалар арқылы;
• ІКИИММ>йі>Д іі>Р (жплгіш кодтар) арқылы;
• Омммцимміиійу і ілі арқылы.
А«и*|*игмдррді гпбиги гіл сөздері арқылы бейнелеуде -  

йе*ец<дері маімүпы кеі кслгсн түрде табиғи тілде
•ІММЛЯЛМ,

ПёІІІМСІІ «0ІИН'І МІ.ІСПЛДІ.ІЦ плгоритмін жазып шығайық. 
і «ММИЙИ<С'йИДйр МИІ.ІМІ.І (массині) бсрілген делік. Осы жиым 

ШЩ09ШШҢ йя(Н)і»іілі «и іірпііықти, ягии интервалда толығынан 
Щ1>ШИМИ ИІМ4НЧ» «йіііпИгыпып гскссру керек. Интервал өзінің
ИИИМ)|МШІІ А т п*  II мандорімси Осрілі си.

і і
1 -кесте.

Іі ІИ|ИміЙІ ищ м  ымммі.
і. УйММИА ЛйИ Н гі дайімгі иіггершііп кіреггініи салыстьіру холымея 

ШМЦИМНі т«р шауяАм «Иам болса, онда 3-иувкіке көшу, эйтпесе 
(МҢНІАМ «Жпм А-нункік* квшу.

!■ ШИММИМИ Айриын иммвкіпрі кирпсгмрмллм ма? Ғгер жауабы «Иә» болса, 
«ИМЙ й иуииіі** мміу, атукОм «Жоқ» болса, -  4-нунктке көіпу.

4. КййМІ «іемеигіі м|нк<ім|німмі. 2-пумкі ке квпіу.
й, МмиМйИ «■Ййрмиміі шмгяру: бяримқ иісмснтгср осм интервалга иреді. 7- 

иуииіи* мииу.
і ,  МміІҚійй ішПярішмі іимгару'. місмсіптер иіггервалга толығынан кірмейді.
1, «'«ңм ______ _________________________

Лигириімді графикалық гүрдс блок-схемалар арқылы көрсету 
«міі.ім жинкаиық қүрылымып графикалық түрде бейнелеу 

Пміімн ійишіады Мүида мәлімстгерді вңдеудің эрбір кезеңі 
й і м | ім и йш іі ипгріщииі а сэйксс эр түрлі геометриялық фигуралар 
(Піиіһійр) і үріидс кир* «тпк-ді (-кссгс).
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2-кесте.
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— г гғггңдііііһіііц^а^йіііііаі

СіПіымоіі пшоригм блоктармен немесе геометрияйық 
МІіАу|ИгіМГійр түріндсгі фигуралармен өрнектеледі. Әр блоктың 
ІНІІНі мрмііднлпіыіі іс-әрекеітіц (амалдың) мазмұны жазылады. 
Симіитдйрлмм (Піюкіардыц) бір кіру жэне біршығу сызықтары 
Л н л у м  Г**І0 .

Ліиормім доп бсрілген ссепті шешудеп жасалатын әректтерді 
ММ М#Й0 мрпііпйым стіп жазуды айтамыз. Басқаша айтқанда ашга 
МІЙМЛІйН мйқійіқп жсгуде нсмесе берілген есепті шешуде 
ИРМИЛКУІІІММІ ЯІрііидсп қшідай әректтер жасау керектігін дәл 
»«рііГ№ІІіі нусқпушірды нсмссе іздеп отырган нэтижені алу 
МйКіЧІІММ/(П Дгрск ігрмсм агқарылатын әрекетіерін орындалу 
вИШІАІІІИ «ІЫҚіИМіым жкркықгы алгоритм дейміз. Алгоритм белгілі 
Һі(» рНіІНйНИіМ Лірімсм соң Гіірі орындалатын бірнеше қадамдардан 
І̂ |МДМ АіінірмІМІІІЦ арОір қадамы бір немесе бірнеше қарапайым 
ИІНфЛИИінійр/ІМ клмтидм.

Шшітн иилгяр (Ііссидокодгар) -  нақгы бағдарламалау 
ІОІІИІИ иииіпк>сисгік срскшеліктерін есепке алмай, тек 
флрМйіИіДЫ гурдс Гшгдарлама логикасын бейнелеуге мумкіндік 
(ЦІе/іІ Ііул госіл Гтіднрламалау іілінің операторлары мен табиги 
11іі іиидерімік прплпсуы ирқылы құрасгырылып, блок-схема орнына 
мяйлйііймуіи Гюліггыи багдарлама логикасын бейнелеу қүралы 
Пшімм іпОыііііды

Мміпл
Ъ -  ах

'Л һ* и (>н(ах2 і Һ)-Іу(ах2+Ь) функцнясының мәнін есептеп 
шміпру аліоригмііі жасау керек болсын делік. Мүяда алдымен 
й, І>, х ііиқгы мэкдсрін енгізіп, жақшада тұрган ах2+Ь өрнегін 
іч ічмсп ину ксрок, соңынан 2  функцияеьшьщ мэні нэтиже ретінде 
іііыіііры/іуы гиіс.

ВЛІ /  фупкциясын есептеу 
ІШК и. I», *. I. /•
Щ)1 II, I), х
ІІі« /
Оасы
п, Ь, х снгпу
I : ах
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2
+ Ь
2 := І+со8М§1: 
х, 2 шығару 
соңы

Бағдарламалау тілдері -  багдарламаларды комиьютерде 
тікедей орындауға арналған алгоритмдерді жазу тәсілі. 
Бағдарлама -  алгоритмнің компьют^эге түсінікті түрде жазылуы.

Әрбір машинаның өз тілі (машиналық тіл) болады жэне ол 
тек осы тілдегі бағдарламаларды, яғни командалар тізбегін 
орындай алады. Багдарламаларды машиналық тілде жазу өте 
күрделі, әрі адамды шаршататын жүмыс болып табылады.

Бағдарламалаушылардың жүмыс енімділігін арттыру 
мақсатьінда жасанды тілдер, яғни бағдарламалау тілдері 
қолданылады. Мүндайда жасанды тілде жазылған бағдарлама 
машиналық тілге аударылуы тиіс. Аудару жүмысын, яғни 
бағдарламаны бір тілден екінші гілге түрлендіру ісін транслятор 
атқарады. Жиі қолданылатын, тікелей интерпретация жасайтын 
гранслятор түріне Бейсик тілінің трансляторы жатады, ол 
командаяарды аударады да, оны бірден орындайды.

Бірінші элементті таңдаймыз ( і := 1)
ІҒ А > х  
і

немесе х 
і
>В  ТНЕ]М

хабарлама шығару жэне алгоритм соңына көшу 
ЕЬ8Е

келесі элементке көшу (і := і +1)
ІҒ жиым біткея жок (і И) ТНЕН 

интервалды тексеруге көшу 
ЕЬ8Е

интервалга элементтер толық кіретіні жайлы хабарлама шығару 
Соны

жүмысының қорытындысы қажетті нәтижелерді алу болып 
табылады.

22



ІІЙМЙІІЙ, ('/('* I гілдсрініц фансляторы -  компилятор 
Ошійдм Мундн Пастапқы жазылған багдарлама мэтіні 

ИМНИИІк ГІЛІНР пудіірылады да, объектілік модуль деп аталатын 
ИйІМіЦиійМй кодм шыі арыла/іы. Сонан соң объектілік модуль 

яріиіық байланыс редакторы деп аталатын 
((МОДМ***1* «рқылы оцделгсннсн ксйіп барып қана жұмыс істеуге 
4*І)ЫИ (Ъшплы

Қ іцм нн ііим  ипгорит мдер қүру
КурдеиІ пліоритмдсрді құру үшін қарапайым канондық 

(АІ|ІМ«М мМішкі (ііі) пл-тритмдік қүрылымдар қолданылады. Олар 
ИЬИМЦІМҚ, гмрмпқтилу жэне цикл қүрылымдарынан түрады.

( ч Ямм..... )

Эвсмсвттер тошыгыная 
дкяішзонға кірмсйтіні 

_уяйлы хабарламашьігару

днаоазонга кіретіві 
_асайлы хябарлима шыгару

Эисменпер топыгынаи

1-сурет. Блок-схема туріадегі алгоритм

Ііагдарламалау теориясьшда кез келген күрделі багдарламаны 
осы үш түрлі қүрылымнан қүрастыруға болатыны дэлелденген.
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Сызықтық қүрылым бірінен кейін бірі орындалып тізбектеле 
орнаяасқан бірнеше операторлардан тұрады.

Тармақгы -  шартқа байланысты екі оператордың бірінің 
орындалуы.

Циқп -  операторлар бөлігінің бірнеше рет қайталана 
орындалуы.

Негізгі конструкцияларды пайдапану мақсаты — қарапайым 
қүрылымды бағдарлама алу болып саналады. Мұқцай 
бағдарламалар оңай оқылады, түзетіледі жэне керек болса, оңай 
өзгертіледі.

2.1.2. Алгоритмді жоғары деңгейлі тілде іске асыру

1. Сызыктык курылымлы алгоритм немесе қаранайым 
сызықтық алго-ритм іс-әрекеттердің орындалу ретіне қарай 
тізбектеле орналасқан блоктардан тұрады. Амалдардың бүлай 
біріиен соң бірі реттеліп орындалу тәртібін табиғи атқарылу дейді.

Мысал. у = а+Ь формуласы бойыйша у -ті табу керек болсын.
Мүнда формула бойынша есептеу тіктөртбұрыш арқылы 

кескінделетін есептеу блогы (3-блок) арқьшы өрнектеліп, нәтижені 
қағазға басу үшін көпбүрышты қүжат алу блогын (4-блок) 
пайдаланып, оның ішіне нәтиженің атауларын жазамыз. Осы 
көрсетілген у-а+Ь формуласын есептеу үшін а және Ь-ның 
сандық мәндерін бағдарламаға енгізіп (2-блок), содан кейін 
қосу амалын орындап, ақырында у-ті экранға (қағазға) басып 
шығарып, жүмысты тоқтатамыз. Осы алгоритмнің схемасы 1.- 
суретте көрсетілген, ал оның жанында Паскаль жэне С тіліндегі 
багдарламасы жазылған. Бағдарлама мэтінін құру жолдарын 
келесі тарауларда қарастырамыз.

2. Тармакталу алгоритмдері. Түрмыста кездесетін 
алгоритмдер әр түрлі болып келеді. Олардың жиі кездесетін түріне 
аш оритмнің белгілі бір шартгың орындалуына не орындалмауына 
байланысты тармақталып бірнеше жолдарға бөлінуі жатады.
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Имскшгьдагы програмш: Стіяіндегі программа:
ІІг іід іііп  Р ( іп р и Ь ,о и £ р и Ь ) , 

V »  « ,Ь ,у : іпЬвдвг; 
Цяуіп

«•гік«с», ь - ') ;
М М І І п  ( а . , Ь )  ; 
у - . т  Ш +  Ъ ;
« г іи о Іп С у -1 ,у : 6:3) ; 
> « а с )1 п ;

• імі  .

# і п с 1и<3е  < в Ы і о .һ > .  
І і п с і и с і е  < с о п і.о .Ь > ' 
т а х п < }
I
іпі; а ,Ь ,у ;  
ргіпЪ£ [”а ,  Ь =") ; 
ясап£Г'*і*і”,*а,*Ь); 
у = а  + Ъ;
р г і в « ( " у  -  % і" ,  у )  ; 
д е ііс һ О  ;

I

<С~ басы

у/~і,Ь е н г і з у  У

4.4-сурет. Алгоритм 
схемасы

2-сурет. Ьагдар ламалау тілінде жазылуы мен алгоритм

<. Циклдік___алгоригмдер. Магематикада, экономикада
и і і і м с і с і і  ссептерді шыгару кезеңінде бір теңдеуді пайдаланып, 
имдшы айнымалының өзгеруіне байланысты оны бірнеше рет 
қпіі гилап ссенгсуге тура келетін сәттер де жиі кездеседі. Осындай 
кайіалаи орыидалаіын есептеу процесінің белгілі бір бөлік-терін 
ііикл дси агайды. Осы біриеше рет қайталанатын белігі бар 
мііюрпгмдср тобы и.иклдік алгоригмдерге жатады. Циклдік 
ічи ори гмдсрді ішйдалпну оларды кейіннен бағдарламаларда цикл 
ицсріігоры гүрікдс қысқаргын жазу мүмкіндігін береді. Циклдер 
қпМгшішіу сипі.іш.ің плдыи ала белгілі жэне белгісіз болуына 
(нійінші.к и.і скі гоііқ;і болінеді. Қайталану сандары алдын ала 
Осініиі (юлып кслгсн ңиклдер тобы арифметикалық цикл болып 
(ччмігслсді, ‘'иі орындалу саны беліісіз циклдер -  қадамдық 
(шсрация) цикл болып аталады.

‘1. Каламдык никлдер. Циклді орындаудың алдында, оның 
каіігалану саны белгісіз болған жағдайда қадамдық циклдер 
наіідаланылады. Мүнда циклді жазу үшін тек "шартты тексеру" 
(июгын қолдану қажег, ол циклді аяқтау үшін белгілі бір 
ніцрггы гексереді. Қадамдық цикл-дердің схемасын сызғанда 
модификагорды (ал тыбұрышты) қолдана алмаймыз, себебі 
алдынала циіслдің неше рег қайталанатыны белгісіз.
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3-сурет. Циклга арналған блок-схема тұріндегі алгоритм

2.2 Деректер қүрылымы мея типтері

2.2.1. Жиымдар, тізімдер, ағаштар, 
стектер, кезектер, файлдар

Кез келген бағдарламаның негізгі мақсаты мәліметтерді өңцеу 
болып табылады. Әр тұрлі типтегі мәліметтер компьютер жадында 
басқаша сақталып, олардың өңделуінде де айырмашылықтар 
болады. Кез келген алгоритмдік тілде эрбір константа, айнымалы, 
өрнекті немесе функцияны есептеу нэтижесі белгілі бір типте 
болуы тиіс. Мэліметтер типі мыналарды:

- компьютер жадьшдағы мэліметтің ішкі бейнелену түрін 
(көлемін);

- белгілі бір типтегі шамалардың қабылдай алатын мәндер 
жиынын:
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ІІІІІШШНМВ

I МЖ ІНМННІ ІІІйМШійрі й к,і)іідш іуііі Г)оііаІІ.ПІ (ііісрацим лар м ен  
ФіІІИ И ІіЛІЦЛЫ КНМКІЙЙЛМ

ІН»моіі|ин ПйЙЛйМЫсіЫ Оіісларліімида ііайдалнпылатын нақіы 
ИІМІГІІІврМІ Я#ЙІШИ»іу уіиіи Сшідпрламіілаушм арбір шамалардың 
«М ІН ІЙЛМІІ МІЙ ійЦ/іші плпды.

ТИІНІ МІМД*»ІІІ іурдо с и и а іт а у  қ аж сгг іл іг і комііиляторға 
ІШИ^ММІМІІИМ й|» іү р и і к о и с ір у к ц и я л а р д ы  п ай дал ан уға  
ів ш м и іім ім іі  ІРИИсру м ү м к ін д іі іи П срсді. М э л ім е іт е р д і ө ң д е у  
уін ін  ИяШМНйМЫ іиііЫИ ишііиіішіык, к ом ан дш іар  ш ам ал арды ң  тнпіне 
НЙЖМІМІММ Пн/іміі ирліміі.

С’ І I іііііміц  Ппрнык ги ігіср і ііс г іи  і ж ә п с  қүр ам а б о л ы п  ек іге  
ЙйЖЖМІІ М уіщ и Һ үгіи , иақгы , си м в о л д ы қ  ж э н е  л оги калы қ  
НМ»№М|ММ ПоИіЮіісу ү іііін  алты н е п з г і ти п  қолданы лады  

И т/|« |ііій м и ш іу іііы  осы  г и т с р д і  н ег ізг е  ал а  оты ры п, 
цурйМй ІММН<|) II і і і і і  і і  і іій алады . Қ үр ам а т и п т ер ге  ж и ы м дар  
(ШНН^ЙІкр), ІІіП глср (и ір с  ч и сл сн и я ), ф у н к д и я л а р , күры лы м дар  
І^ЦІУШУ|ІЙІІИ|»), • іл н м с л с р  (ссы л к и ), н үсқ г .уы п п ар  (ук азател и ), 
ЙІрІИІІ|ІММі|і*|» (об і.сд и ін -н и и ) ж .ін с  класгар  ж атады .

Типтер

г
ІІЙІІИІ і мм ■«•|і

Наісты (Ғ Іоаі)

Нкі сс:елснген 
нақты (скпіЫс)

| ІІуіін(ІпІ)

|  (  ' і і м * ) і і л ь і қ  (сіаг)

К«ноІгііш«н сим- 
коіиіьіқ («/сһаі_1)

Логиішіық (Ь>х>1)

________ і _______
Қүрама типтер

— | Тізбедер

Жиымдар

Ф ункциялар

Қурылымдар

Сілтемеяер

Нүсқауыштар

Біріктірмелер

Юіастар

Си тілініц титеріііің ісүрамы 
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С тілінде мәліметтердің бірнеше негізгі типтері қолданылады. 
Олар:

■*'' сһаг (8 бит) -  символдық, яғни таңбалық тип, 
іпі -  бүгін сан типі,

^  йоаі ~ нақгы сан типі, яғни жылжымалы нүктелі сандар,
^  доиЫе -  екі еселенген нақты сан типі.
Алғашқы екі тил бүтін сандарды сипаттайтьш негізгі 

(стандартты) тип, алсоңғы екеуі -  жылжымалы нүкгелі типтер 
болып табылады. Компилятордың $үтін шамаларды өңцеу үшін 
жасайтьш кодтары жылжымалы нүктелі сандарды өңдеу 
кодтарынан басқашалау болады. Төмендегі кестеде эр түрлі 
типтердің үзындыкдары көрсетілген.

Ал С++ тшіне жоғарьщағыларға қосымша тағы екі тип:
^  шсһаг і -  кеңейтілген символдық тип,
^  Ьооі — логикалық тип енгізілді.
Стандартты сандық типтердің мәндерін бейнелеу 

диапазонын анықтауда төрт тип спедификаторы қолданьшады, 
олар:

^  «һой (қысқартылған);
^  1оп§ (үзартылған);
^  зі§пе(і (таңбалы);
^  иші^пей (таңбасыз).

2.2.2 Негізгі бағдарламалау қүрылымьшьщ түсінігі 
мен оларды іске асыру тәсілдері

Іпі бүтін сандар типі
Іпі типін стандарт бекітпеген, ол компьютерге немесе 

компиляторға байланысты өзгеріп отырады. 16-разрядты 
процессорде ол 2 байт, ал 32-разрядтысында -  4 байт.

Бгер іпі алдында кһогі спецификатор сөзі түрса, онда ол 
әрқашан 2 байт, ал егер спецификаторы 1оп§ болса, 4 байт болады. 
Санға компыотер жадында берілген орынға қарай олардың мэндері 
өзгереді.

йһогі іпі -  2 байт, оның диапазоны -32768 ..+32767;
1оп§ іпі -  4 байт, оның диапазоны -2 147 483 648..+2 147 483

647.
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нШІІІІІШИИі

ІШІІ |А |МфИДІЫ иимін.кнор үііни кҺог( іп( іиі/імсі/ бірдей, 
ф ш ш  иимньнт»!» үшіи І»*ПЦ ІПІ гинімсн Гирдсй. 

тяяЙё МІМ» ІНМІЦІІӨ4І модификпторлпры да сандар шамасына
■ Щ іЩ щііРі

т и$т »  МПОГІІПІ 2 Сіий і , 0111.1Н диаііа юны 0 ..65536;
МВ|(|ЦЦІ ІІШМ ІІІІ 'I Лййт. ди/ііііпоін.і ().. *4 294 967 295.
№МММІШК(І/|Ы аіішпиу кстіндс бүгін гұрақгылар -  

ШИ&ШЁф М0НП0рІн ді) к«(кс іуі« Гюліщы. Мысалы:
ІИ Ы І| (ЯІ|1 < ИІ(« ('йн о ніаі гшіі аи жонс оі ан мэн берілген)

ІЧІ, ПІ|>суІ ' И і і і і г г п л г і і і і ,  скіпшісінс мэн берілген) 
ІЙИІЦІМИІ ІИІІІ ІШ. Іопк, нһогі түйінді сөздерімен 

т м ит т ш іі іиитсрдіц моди(|іикаторы рсгінде қолданылады. 
ММММІМ!

іж*ІцтчІ ііп «іінг 0,
^уіІМ ІИІІІІ іішмшіын комныогср жадында ішкі бейнеленуі -  

жуйвДйі I мод гүріндсгі бүгін сан. 8і§пс(1 снедификаторын 
ІМЙДІМійіі* яіідп, і іінні.іц сц жоі аргы биті санның таңбасын (0 -  оң 
М»М| I іиріі' сіш) норссгсді. ипкіёпейспецификаторы тек оң 
МЙМІІіиіЫ ОоіітчісИді. ойгксні оныц жоғарғы разряды да санның 
МЦМ Піиімн імірікгі.і рылады. Согшмен, іпі т и п т і мэндердің 
ЦИМНМІНІМ ічірңификпгорі а байланысты езгерін отырады екен. ІВМ 
14' І«|НиіІ кнмін.кпс рііср үшін эр түрлі спецификаторы бар 
ЙуММ ІИІМІ иійМіішірді іц оігсру диаиазоны 2.5 кесгеде кслгірліген.

А/І/ІМІІ лі|« м ч і і г і м  бойынша барлық бугін санды тигггер 
ійі(Лйііііі Пшіыіі пішішіды, яіни 5І§пеё спецификаторын жазбаса да 
Лшиды

Һйімпршімида ксідсссгін константалардьщ жазылуына қарай, 
инін гоцирдыц сыргқы бейнесіне сәйкес белгілі бір тип 
іііі міііііндні і і ід і . і  Іігср ол тип, кейбір жағдайларға байланысты, 
Пііі дііріііімііішушыпы қанағаттандырмайтьш болмаса, онда санның 
і пщ.иім жипі асгырылыл керскті типтің атына сэйкес бір эріп -  Ь, 
І(Іоіі|і) нсмссс и, и (ип8І§пеф жазьшады, Мысалы, 32Ь 
іиші /ш/гасыныц тилі 1оп§ және ол компыотердің жедел жадында 4 
һпіһ орі.т пладм. Қажсг болса, Ьжэне V эріптерін қатарластыра да 
мнімиугп Оолады, мысалы, 0х221)Ь немесе 05Ьи. Осы атаулардағы 
м і і о і і  іпі, Іопу іпі, хіцпосі іпі жэне ипяі^песі іпі типтсрінзһогі, 1оп§, 
'< і | ' , інчі  жянс ипяіцпссі дсн қысқаша жазуга болады.
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Бүгін типтердің мүмкін болатын ең кінгі жэне ең үлкен 
мәндері комми-ляторға байланысты болып келеді де, С++ 
тілінде <1ішіІз.һ> (<с1іті1з>) тақырыптық файлында көрсетіледі, 
нақты типтердің сипаттамалары -  <Яоа1.һ>(<сЯоаІ>) файлында 
жэне де пиліегіс Іітііз класының үлгілерінде беріледі).

2.2.3. Кұрделі және курамдас деректер типтері

С/С++ тілдерінде негізгі типтерден бөлек, солар арқылы 
жасалатын туынды типтерді де пайдалануға болады. Туынды 
типтердің үш түрі бар, олар: <

- берілген типтегі элементтер массиві немесе жиымы;
- берілген типтегі объектіге нүсқауыш;
- берілген типтегі мэн қайтаратьш функңия.
Жиым немесе массив -  бір типтегі элементтердің реггелген 

жиыны.Жиымпың әрбір элементіне коміп>ютер жедел жадынан 
нақгы орын беріледі.

Бір жиым элементтері тізбектеле қатар түрған жады 
ұяларында орналасады. Жиым элементтері саны оның өлшемі 
(ені) болып табылады. Компьютер жадынан орын бөліп беру 
үшін жиымның өлшемін білу керек. Жиымға орын бөліп беру 
бағдарламаны компиляциядан өткізу кезінде атқарылады.

Жиым бір атаумен -  идентификатормен аталады да, индексті 
айнымалы үгымына сэйкес келеді. Мысалы, бүтін сандардан 
түратын а 100 жиымы былай анықгалады:

іпі а[100];// бүтін типтегі 100 элементген түратын а 
жиымымүнда зігеоГ(а) операңиясының мэні 400 болады, яғни 
эрқайсысы 4 байттан түратын 100 элемент.

Жиым элементтері 0-ден баетап нөмірленеді.

0 1 2 3 4 ... 99

Жиым элемевтін пайдалану үшін оның нөмірін (индексін) 
көрсету керек:

а[0] -  индекс константа түрінде берілген, 
а[55] -  индекс констаггга түрінде берілген, 
а[і] -  индекс айнымалы түрінде берілген, 
а[2*і] -  индекс өрнек түрінде берілген.
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!М' ММНІЦМіМ 11 «Гіок 0 1 I 2 3 5 8 13 21Фибоначчи
#  ІЩтНІІН К#рпНді.і (іиіі пшқи скі санды таңдан алып,

1 в М М М Щ М  4Ш ч у і н  қчсу жолымсп алады). Ал мынау өзіне 
§ій)й#)ІМ МйН і піідпр і і ібсі іиіц шнашқы 7 элементі:

РҒ 1 ЦМЙМЙ ИЦ* IVII11 іһПокгсрді жиым гүрінде сипаттап, оған 
Ш/ЩЩШ ШИ имиинплдпу үшіп былаіі жазамыз:

Ж Ш і |«  « М .І.Л  м, 21}; немссе
В Щ І - 10,1,1.2. <.*(.«. П .2Ц ; дсн 

Ш Ш т М , МуіІДйІ Ы І)І> жиі.ім ічі.і, оныц элсменттерінің типі іпі,

ШІНИ у іЫіідмі м жиым члсмснттсрінің индекстері 0-ден 
ІИМІ|К№И»Д*. ">л гсГкп іі ‘> тлсмсіп 8 индекспен көрсетіледі. 
}НММИ һ»>|Нччііи с.иіідсксіі жаібаса да болады.

Ам Йм/мй гк.іі. іі.
ЙИ ЙЙ|И| Ю.І. »}, қаді ап элементтері 0 болып саналады. 
|ИМ)| іі Лі ІІІ>| II к  I 10. 1, 2, 3}; десе де болады.
М«Ий| іМДМІІ,і іііГк-кгщ 7-ші элементін біір бүтін айнымалыға 

ЬНЖШІНСУ уіНІН Оі.итІІ жігтмыз.
ІИІН ПІ>|Гі|.//п И
іКиммды «»<пні т у  кстшдс оның ені нақгы санмен көрсетіледі, 

ММІ* , й| ЛЦ, «іі ИІІДСКС! а| п] дсп жазу үшін алдын ала Мейпе п 20 
4ИММ *И|інМІш>лІ игміччяопхі п-20; болып жазылады.

ШіШінні)! жишиЩніы оцдеу 
Жнмм ііігмси і и рііі снгіту немесе оларды түрлендіру үшін 

ЦНМІ ин»|іи )о|іліі|>ы қолданылады. Төменде 10 элементі бар 
«НіііМДЫ 0 дси ‘>-гн дсйінгі сандармен толтырып, сонан кейін 
иіОфды Гші ы і га жранга шығару мысалы көрсетілген:

ІІІІІІІІ ()
(іііі иі| Ю|,
Іиі і і и і с х ;
Іш (іпіісх 0; іпсіех <10; іш іех++)
і >і| і і к і с х  | іпсісх;
І.н (іікісх ‘>; іпсісх >~ 0; іпсіех --)
I>і і иі ((" % і", іа( іпсісх |);

< 7( ’ і і
(КІІІМ ІІЙЧІ.І ,

гілдсрінде
мыс.члы.

хсиымды жиымға бірден теңестіруге
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АО, аі, а2, ... , а9 жәке сО, сі, о2, , с9 жиымдары ұшін а = с
деп жазуға р.ұқсат етілмейді. Олардың эяементтерін цикл ішінде 
бір-біріне біртіндеп теңестіру керек.

Мысалы, мынадай цикл жазылуы тиіс: 
іпІа[10],с.[10];
Гог (іпі і--0; і<9; +-Н) -
а[і]=с[і];
¥зындыгы өзгермелі динамикалық жиымдар. Жиымды 

сипаттау кезінде мійдетті түрде онйң элементтері санын көрсету 
керек. Сол арқылы компилятор компьютер жадынан оған керекті 
орынбөледі.

Бұл оңціа ыңғайлы емес, өйткені жиымдағы элементтер 
саны есепке байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Сондықтан 
С/С++ тіцінде ұзындықтары өзгеріп отыратын динамикалық 
жйымдар қарастырылған (олар төменде айтылған).

Ал динамикалық жиымға үқсас мүмкіндікті былай да жүзеге 
асьфуға болады:

1) жиымды анықтау кезінде оған компьютер жадынан 
артығымен орын бөлінеді, мысалы:

С0П8І іпі п = 100; //ат қойылған константа 
іпі Ь[п];
2) бағдарламалаушы жүмыс барысында жиым элементтері 

санын п-нен аз етіп алады.
іпі т ;  // С тілінде 
ргіпіГ("\пІуіт еіетспііегі $апі:
§сапҒ("%(і", &т); 
немесе
іпі; т ;  // С++ тілінде
соиі «  "\пЕпіег іһе зіхе оГаггау" «  т  «  
сіп »  т ;
3) мұнан кейінгі жұмыс жиымның осы т  элементімен ғана 

орындалады, яғни жиымның тек белгілі бір бөлігі ғана (т<п) 
пайдаланылады.

Жиымды толтыру үшін кездейсоқ сандарды пайдалану. С/С++ 
тілдерінде кездейсоқ сандар беретін функциялар бар. Олар:

іпі гапё() -  О..КАЫВ_МАХ аралығынан кез келген 
кездейсоқ бүтін сан береді, мұндағы КАКО МАХ константасы 
(бас әріптемен жазылуы тиіс) ең үлкен бүтін санға 32767-ге тең 
болып саналады;



ц) фумЩ(ИИоы <>..п аралыгынан кез келген кездеисоқ 
врМіІ« МуМИМ»м м кс» кслген бүіін сан. 
фрИМММШИірДЫ найдилнну <8Ігі1іЬ.Һ> тақырыи файлы 

АЙШІМ

| «МЫМЫИй ив ідиИічж , снндар сн г ізу  

і «інніііі Ь*

ИіМ гнйіііО
Цииінніі, 
іын,
Ііиіип "МіКиірг ІІю ні/.с оГаггау:", п);
•вАЙІ1мНГ',Ан);
М ІІІІІ <М-іі.Іі 0
|§|||'•ИІИІ<)%ІОО-'іО, // 0..50 аралыіындағы // оң жэне теріс 

ИІК/М{І ргІіііІГ' %і ", а[1]);} // жиым элементтерін// экранға 
німмру 

цИоМ).
I
ЙГМкМНЫ »ңдіу есептерінің түрлері (кластары)
Жиьімлі.і ицдсу ссспгері көбінесе бірыңғайланған төрт түрге 

ЙШІІМІМІІ
I) Кіччисрдіц І-іүріне жиым элементгерінің барлығын 

М*тт кпргогіл-ісіідерін бірдей бір тәсілмен өңдеу есептері
•  МІЙДЫ

)) І'.(ччисрдіц 2-түріне (класына) жиым элементгерінің 
іірітнмгу р с т л іі ін озгерту тэсілдері жатады.

I) ІЧсиісрдіц 3-класына бірнеше жиымдарды қатар өқдеу 
іюміччз Гир ж и ы м і і ы ц  ішкі элементгерін бірнеше топқа бөліп жеке- 
ииіцр оңдсу гпсілдсрі жатады. Жиымдар бір тәсілмен -  
гнімроидм тідслсді немесе әр түрлі тәсілмен — асинхронды түрде 
П Ц /(Г І І0 ДІ

•I) I н  гсрдің 4-класына жиымның берілген санға тең бірінші 
•іісмсніін піГіу, нши ічдсу есентері жатады.

ІікІ шииемді жиымдар. Бкі өлшемді жиымды -  матрицаны 
ііиіідііііиііу үіпііі гік жақшалар ішінде олардың екі өлшемінің де енін 
к«»|нчпу ксрск. Мысшіы:
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іпі а[4][3];
алғашқы сан жолдар санын, ал екінші сан бағаналар санын 
көрсетеді, а жиы-мы 12 элементтен түрады. Оларға бастапқы мәнді 
былай береміз:

іп1: а[4][3]=={(0,1,2}, {3,4,5}, {6,7,8}, {9,10,11}}; 
ішкі жүйелі жақшаларды қоймаса да болады: 
іпі а[4][3] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
Келесі түрде сипаттау жолдардың тек бірінші элементтерін 

ғана анықтайды ,қалган элементтер 0-£е тең болып саналады: 
іпіа[4][3]={ {0},{3},{6},{9} };
Егер ішкі жүйелі жақшалар алынып тасталса, онда мағынасы 

өзғереді.
іпіа[4][3]={ 0,3,6,9 }; 

мүнда бірінші жолдың 3 элементі мен екінші жолдың бірінші 
элементі анықталады да, қалғандары 0 болып саналады.

Екі өлшемді жиымды инициалдау қабаттасқан циклдер арқылы 
орындалады.

1 -мысал.
/* а[3][4] жиымы элементтерін гапс1( ) арқылы енгізу жэне 

экранға шығару */
#іпс1исЗе <5Ісііо.һ>
#іпс1иёе <5і(і1іЬ.Һ>
#іпс1ис1е <сопіо.һ> 
таіп()
{
соп5І іпі ]о1==3, Ьа§=4; 
і т  а[}о1][Ьа§];
СІГ8СГ0 ;
Гог (іпі і=0; і<]о1; і++)
Гог (іп( ̂ =0; ]<Ьа§; ]++) 
а[і] 0]=гапсі()% 100-50;
ргіпгГ("\па[3][4] жиым элементтері мэндері:");
Гог (і=0; і<іо1; і++)
Гог (]=0; ]<Ьа§; ]++) 
ргіпгГ(" %і",а[і]0]);
ЕСісһ();



I I  І М І М іу и  Ак*;ійрлмміиіау іілдерініц базалық 
ионпрукциялары

|ІІІІМ й аф « и н
ІМфЫІІКІМІК бис ж онс к іш і э р іп те р і (А-2, а-г).

I А М І н Н  арпЛ ңиі|>рлары.
I мииіниіДйр (} |( | ()+- * %\;: ?<—>_! &#~А

Пш ііііОогсіі к сй б ір  символдар комбинациясы б ір  
I м|нкпмрі.іліі;цл Оларга мыналар жатады:

Д А ,||л  -, * % -
М|ІІМГ9РМОіі іірмрсо (асгын сызу) белгісінен басталған латын 

цнфр. (кмпілершіц тізбегі идентификатор болып 
ІМиспІ дап айырмашылығы Си -  де бас және кіші 

•ЙМрМННДМ Си гілінде сандық деректердің негізгі 4 типі 
Ші ЙМІ Пү іііі сапдар, Ғіоаі, ёоиЫе -  нақты сандар.

АЯфвМИІ, ( 'И ііііішң символдарын бестопқа бөлуге болады.
іі Идоммифнініюрліір мен қызметші сөздерді тудыру үшін керек 

«мммнн/мры ( I и с п с ) .  І».үл гоііқа ағылшыналфавитінің жолдық кіші 
ФМ* АіМ» й)НіШ'рлі, солнымен қатар астыя сызу символы да кіреді. 
й4)І#*Л*імлық кііні жәнс бас әріптердің кодтары әртүрлі 
ЙНМММЛМОійіі іитр аріүрлі символ болып саналады.

I М9Н

ІЫим •ф м ш іііі
віі* *ртифі

гТяіыи йііфким і ініц жоидмқ 
•ІиіІ «р4ім«'|іі 
АиіМН гм «у < имжніы

А в с о Е ғ о н і л к ь м ^ о р д я з т и у
\У Х  Ү 2
А ЬссіеҒ§Һ Ізк1тпоряг8іиү\уху2

) ( Ірі.и іиі(|тиитінің жолдық кіші және араб цифрлары (2 кесте). 

I ммне

(Цім«< ініфнпишіің 
шщдиМ*"1 і»|»іин'рі
(Ірык й и ф й й н і і и і ң  
вміідмқ иііііі і»|>иі і і-рі 
Л | ж П  ң и і ( і | іп і і | ім

А Ь В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ч Ц Ч Ш Щ  
І>1 Ь Э Ю Я
а б в г д е ж з и к л м я о п р с т у ф х ц ч ш щ ы ь э ю *

0 І 2 3 4 5 6 7 8 9
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3. Номерлеу белгілері жэне арнайы символдар (3 кесте). Бұл 
символдар бір жағынан есептеу процесін ұйымдастыру үшін, ал 
екінші жағынан копиляторға инструкцияларды беру үшін 
ғолданылады.

3 кесте

Символ Атауы Символ Атауы
» Үтір ) Дөңгелек оң жақща

Нүкте ( 4 Дөггелек сол жақіиа
* Үтірлі нүкте і Фигуралық оң жақпш

Қос нүкте 1\ Фигуралық соп жақша
? Сұрау белгісі < Аз белгісі
і Апостроф > Көп белгісі
1 Леп белгісі с  . . . . . . . . . . . . . . . Квадрат жақша
1 Тік сызық 1 Квадрат жақша
/ Бшішек сызық # Номер
\ Кері сызық % Процент
~ Тильда & Амперсанд
* Жұлдызша А Логикалық жоқ
+ Қосу - Тең

Алу Тырнақшалар

4. Басқаратын жэне бөлетін символдар. Бүл топқа кіретін 
символдар: бос орын(пробел), табуляция символдары, жолды 
көшіру, каретканы қайтару, жаңа жол және жаңа бет. Бұл символдар 
қолданушы анықгайтын константа мен идентификатор сияқты 
объектшерді бір -  бірінен ажыратады.

5. Сонымен бірге Си тілінде басқарушы тізбектер, яғни 
информацияны енгізу -  шығару функцияларында арнайы 
символдық комбинациялар кец қолданылады. Басқарушы тізбек 
кері бөлшек сызығы (\) (міндетті іүрде бірінші символ) және латын 
әріптері мен цифрларының (4 кесте). Негізінде қүрылады.

4 Кесте

Басқарушы
тізбек

Атауы Оналтылық ауыстыру

\а Қоңырау 007
\Ь Қадамға кері қайту 008
\1 Келденең табуляция 009
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ЦШШ* птіу ___
Ш 4 * Н И «  ______________________

Ш Н М
іірМйГки шіиііру (чсрсиод)
іріПЦншіінр _____ _

А ж Ч ' » р о ф _________
•  (ІІМНОІІ _______

к '# р і  041ІІІІІРК СЫЧІ.ІҚ 
( 'кі I іііін іүрдсгі ІГЖ М -ң 
ю діир симполы _________
( Һ і ш і г ы л ы қ  түрдсгі ПЭНМ-ң 
иодімр і и м н о л ы __________

00А
00В

КіНИМміИйрнН (,'(»л жагыпаіі /*, ал оң жағынап */ белгілерімен 
т и#н^і ІІІ і мммолдпр жолы.

Мміійіім: /* Ііұл кі»мментарий */ .
і'и Иіііндо Ь лскссм класы бар: еркін тандалатын және 

ІНМЛММЫЖііыіі илсігіификаторлар, қызметші сөздер, константалар, 
(•Ніі/Мйқ «инсгнпгшіир), операция (операция белгілері), бөлгіштер 
(ііУИК I Уйции (>слі ілсрі).

Илсиіификщор. Идентификатор деп тек әріптен немесе 
ІЦМІіІЙМ іиімиоадан басталуы міндетті эріптер, цифрлар, сонымен 
Ий«<у* й|іііййы симиолдар тізбегін айтады.

М м г м і і ы  І<( )М 16, 8Іге88, _МШ, ТІМЕ, Ііте.
МұіНіі (шс жәие кіші әріптерден айырмашылығы бар, яғни 

ИІЦІМ і*кі идсіп ификатор эр түрлі. Идентификаторларды жазу үпгін 
цщмн йііфаиигіііің жолдық кіші және бас әріптері қолданылады. 
АрнйЙы симнол ретінде астын сызу символы (_) қолданылуы 
мүмкін

І и к п . і  айырмашылық болып компилятордың
ндсіі інфиклгордың қанша символ қолбылдаса да, оның тек 31 
і нмноиы гана оқылады. Идентификатор құрылымының, 
фуіікциииың, айнымалының, т.б. хабарлануы кезінде құрылады.
I )і І.ІДІШ соц оны бағдарламаның келесі операторларында қолдануға 
Пошіды. Идентификаторды таңдау кезінде маңызды 
п Іһ.і рм аі 11 ыл ықтарды білу керек.

Іііріишіден, иденгификатор қызметші сөзбен, кейінгі сақталған 
епідсрмен жэне СИ тілінің компиляторынан библиотеканың 
і|іүикциясьшың атымен сэйкес келмеуі керек.
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Екіншіден, (_) символына идентификатордың бірінші символы 
ретінде ерекше көңіл бөлу керек, идентификаторлар осылай 
қүрьшғандықтан, бір жағынан жүйелі функциялардың атымен және 
айнымалылармен сәйкес келуі мүмкін, ал екінші жағынан бұндай 
идентификаторларды басқа типтегі компьютерлерде қолдануға 
болмайды.

Қызметші создер. ГІрограммистің өзі еркін таңдап қолдана 
алмайтын, тілдегі қабылдаиып сақталған идентификаторлар 
қызметаіі сөздер деп аталады. Қьщйетші сездер мэліметтер типі, 
жады кластары, тип квалификаторлары, модификатор және 
операторлар типіне анықтайды. Қызметші сездер тізімі:

аиіо (іоиЫе іпі; зігисі Ьгеак еізе Іопе этуіісһ
ге§ізІег ІиреёеҒ сһаг ехііет геіигп уоій  са§е Поаі 
ип8і§пе<і сіеГаиІі Гог 8І§пе<і ипіоп йо іГ зіхеоГ 
уоіаіііе сопііпие епит 8һоП теһііе

Қызметші сөздер идентификатор ретінде қолданыла алмайды. 
Олар мағынасына қарай келесі жолмен гопталады. Мэлімеітер 
тюггерін анықтау үшін типтердің спецификагорлары мен 
квалификаторлары қолданылады.

2.3.1 Тізбектелген жане тармақталған проңесстерді 
бағдарламалау

Түрлі айнымальшардың, түрақтылар мен операңия 
символдарьшың қандай да болмасын бір жинақ түрінде жазылуы 
өрнек деп аталады. Си тілінде өрнек соңына нүктелі үтір (;) 
символы қойылып жазылады. Осы түрде жазылған өрнек не 
функңия оператор делінеді. Мысалы, операторлар:

2= (3* х+у +5); 
у= зіп (х);

Сипаттаманың соңына да нүктелі үтір қойылып жазылады, 
сондықган ол да оператор .

Мысалы: Поаіу, г; сипатгамасы -  оператор. Бір символдық 
оператор мәні бір не бірнеше қатарларда жазылуы мүмкін, тек онда 
пайдаланатын символдар саны байтпен көрсетілгеп аралықтан 
аспаса болғаны.
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т  ( ' ««М(< ( і і і ілдоріндс гүрлі ұғымды білдіреді.

(ҺиИйЦДй и и іій п п л ііт ы іі  айнымалы;
іМй Іініиде орыпдшштьш блок;

М йі Овріліп , кітапханада мэнін есеитейтін ішкі 
ІкіЙМНіші ж і і і ы л ы і і  сақталган функция, ( мысалы, *іп(),

М ёІМ  (*). і ип. фупкция агы және аргумент

(МЦ|МГярли|)

км)
қурнма оиерагор -  функция

і ніі. іійиым;ціылар аттары. Сипаттамаға 
у лйнымалыларының мәндері ұшін апты мэндік 

0МИм івфіччі' ««мшіды.
Ү-ІІЙ - оператор; , 8Іп() функциясының мэні

|ІЙЦІЙ»ІІы сіііидирггы кітапхана шақырьшып, мәні автоматты 
ууДОМНМІіелсді.

(Си ііиіндс григонометриялық функциялардың мәндері радиян 
ІфІкМіІМ иіііт педі ).

Мундпгі.і гскерстін  жайт : соңғы өрнек -  оператор. Оның 
ніЦМИй идіИі.іііі ші қойылатын нүктені үгір алып тасталған кезде 
МШйіі Пш іііі (у ніп (6.5)+ 3) ф у н кц и я  , ал $іп 0  -осы функция 
ІіНІмдоіІ сіпндіірггы функция . 8Іп (6.5)- өрнегі ф у якц и ян ы  
МІ*ИЫ|іу ДОІІ пталнды.

Онгрицинлар
( 'и, (! н  гілдерінде пайдаланылатын негізгі оиерациялар 

йрмфмс гнкшімқ, қагыс, логикалық, меншіктеу, биттік жэне шарт.

Л|іифм«* гикаііық онсрацнялар

(>ІК>|ІЯЦИН Айнымалы тшггері
І<.(И V ( 1) іпі,сһаг,йоаі
Л и і і һ у  ( ) іп1,сһаг,йоаІ
Іи іГісІГ іу  ( * ) іій,сһаг,йоа1:
Ік ін у  ( / ) іпС,ЙоаІ;

К,іі)і; і і .ік, ( % ) іпі
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Бгер операндтар бір типті болса, алдыңғы үіи операция басқа 
алгоритмдік тілдердегі операциялар сиякты пайдаланылады.

Бүтін типті айнымалылардың мәндерін бөлу (/) 
операциясының нэтижесі де бүтін типті (іпі) бірақ ерекшелігі - 
бүл операңия нэтижесінде бөліндінің тек бүгін бөлігі 
шығарылады да, қалдық алынып тасталады. Мысалы, 17/3=5; - 
17/3—5. сондықтан бағдарламада кездескен бөлшектермен амал 
істеу кезінде оларды Яоаі типі арқылы сипаттау керек. Мысалы,

1) Доаік,у,8; Гог(к=1; к<=3; к++)у=1/к; 5=8+у;}
2) Яоаі 8; 5=1.+1./2+1./3; 4
үзінділерінің нәтижелері бірдей.
Қалдық (%) операциясы да тек бүтін типті сандарды бөлуде 

қолданыладыгі 7% 3=2;
-17% 3= -2. Мүндай ерекшеліктер төмендегі бағдарламада 

көрсетілген.
# іпсіийе <8і<ііо.һ>
#іпсһі<іе <сопіо.һ>
таіп() (2)
{
ІПІ Х,у, 2 І ,  2 2 , СІГ5СГ (); 
ргіпгі' (“сандар: х ,у = ? ”);
8сапҒ(“%сІ %сГ, &х, &у);
§еІсһ (); геіигп 0;
1
Ескерту. Бірнешеайнымалылардыбірдененгізуқажетболса, 

ксапҒО
операторындаформатспецификаторларынхсоғарыдағысияқтыретіме
нтолықенгізіпқоюкерек.

Қатыс операциясы. Логикалық операциялар.
Қатыс операциясы салыстыру үшін шарт түрінде жазылатын 

операция. Си, С++ тілдсрінде апты қатыс операциясы, үш 
логикалық операция бар.

Қатыс операциялары:
Теңдікті тексеру(= =)
Тең еместікті тексеру(!=)
ІСіші(<)
Кіші не тең (< =)

40



ҮмкріМ ')
УіШвн Ііс гсц( - )
К9М#|ГГу. Г с і і д і к г і  іскссру жэне басқа онерациялар шартты 

ІМИруіе пришиаи ІГомераторында пайдаланады. (= = жэне= 
§Цврйі|иилирі.і бірдей смес).

Лоі икалық «иерациялар -  жэне, немесе, жоқ шартгары түрінде 
ШИМіШДЫ. Жа іылу турі:

ЛЛ жоие (апсі),
11 немесе (ог),
I тгрісгсу (гоі).

Мі.к!алдар:
II (к •*;()&&]= =24)
II (к- 2 11 к>5)
Қ і і і ы с  жэне логикалық операциялардың нэтнжелері эдетгегідей 

иқ: ақиқат(1тие) не жалған(Га1$е). Нэтиже ақиқат болса, 
М«*нІ I, жалган болса мэиі=0 деп белгіленеді.

ІСскерту. Логакалық операцияларда і£, Ғог еияқгы баеқарушы 
иіігри горлар да пайдаланьшады. Тағы бір ескертетін жайт:

келссіде Си тілі деп жазылса, Си жэне С++ тілдері деп түсіну 
у(г і і  керск. Егер ол тек Си тіліне қатысты болса, арнайы ескертіледі.

І.ерілген екі айнымгшының мэндері түрлі болғанда гана мэні 
ІІН.ІІІ болатын бодғызбайгын жэне (ХОК.) логикалық операциясы Си 
і і і і і і і с  снгізілмеген.

ІУІепшіктеу операциясы
Меншіктеу оператэры өрнек мэнін айнымалыга меншіктеу 

оисрациясының соңына ; таңбасьш қоюдан тұрады. Меншіктеу 
опсрациясы эдеттегідей теңдік (=) таңбасымен белгіленеді. 
Лііпымалы Іуаіие (адрестік шама) деп аталады. Мысалы, у=3*х+5; 
опсраторындагы у айнымалысы -  Іүаіие.

Си тілінде қосарлы меншіктеу операциясы да бар. Мысалы, у = 
х = а*Ъ+5; операторыода алдымен а*Ъ+5 өрнегінің мэні х 
дйнымалысына меншіктеледі, ал ол у айнымалысына меншіктеледі. 

Си ііліне қосымша меншіктеу операңиялары да енгізілген:
+=, -  =, *•-• жзне %—
Олар -  айнымалы мэніне +, - , * не % операциясы қосылган 

өрнекті бастапқы айнымалыга меншіктеу операциялары. Мүндай
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операцияларды пайдалану тэсілі төменде көрсетілген. Бірдей 
операциялар:

т + - 1 0  және т = т + 1 0  
т - = 1 0 ж ә н е  т = т - 1 0  
т * = 1 0  жэне т = т * 1 0  
т % = 1 0  жэне т = т % 1 0

Мүндағы т+=10 командасы т  айнымалысының мәнін 10 
ға өсіруді білдіреді, ал т=т+10 командасы оң жақтағы т  -нің 
мэнін орнына қойып, жэне оған * 10-ды қосьш, нэтижені т  
айнымалысына меншіктеуді білдіреді. Олардың ерекшеліктері жоқ, 
тек бірінші тұрде жазылған команда екінші түрде жазылған 
командадан тезірек орындалады.

Биттік операциялар
Процедуралық тілдерде жад үяшықтары мен байтгар 

бойынша жұмыс істеу мүмкін екені белгілі. Си тілінде тек байттық 
үяшықтармен емес, олардың биттік разрядтарын өзгерту 
операциялары да бар:

« , » ,  &, I, л және ~

Разрядгтық операциялар бүгін типті шамалардың битгік 
шамаларын өңдеуге арналған.

«  -  солға жылжыту операциясы. Жазылу түрі:

мән «  биттер саны

Мүндағы <мән >берілген санның екілік жүйеде жазылуы. 
Мысалы, х=11012(=1310) санын 3 битке солға жылжьпу керек 
болсын:

ін<:х=11012 
іпі у=х«3

Яғни, х өзгермей өз күйінде қалады.:х=11012 х мэнінің екілік 
кодының оң жағына үш нөл қосылып қоятын у- тің мэні : 
у=11010002 (оның ондық мэні: у-10410).
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і (іМОММіу онс|тңиясы : мзи »  битгтер саны 
ЩМІІ іиіилич ііідс бсрілгеи екілік мэннің сол жагына 

|М|Н'»іілі«'м Пиі гср самыидай О-дер енгізіліп қойылады
»аді)

'ШЧШ « -|НИИ«;( 2420)
ІИІ у - н • • <

І«Н> у -I І2(- МО) .
опсраңиясы х мәнін 810- ге бөяумен, х « 3  

» Мі»ііііі 810-ге кобейтумен бірдей, себебі : 10002=810 
ЙШуйЦИт І.ПН.ІҢ іипнжесінде қалдық алынып тасталады.

?! ііійіп  онгрпциясы
ШЙ|И іиіі‘ініңимсі.1- үш операндтан түратьхн жалгыз операция.

I ЙННМИУ гин гііксисі:
*іі|ІНііиі * '! <орнек2>: <өрнекЗ>

НуіІ іінпрнңиида алдымен өрнекі-дің мэві (ақиқат не жалған 
«нықгіптды. Огер ол ноль (жалған) болмаса, онда орнек2- 

КІц міні іілгижс гүрінде қабылданады. Егер өрнекі-дің мэні жалған 
ІННіНі) Поін і\, онда орнекЗ-тің мэні есептеледі де, оның мәні 
ііниріміііи іійтижссі үшін алынады. Операцияны орындау үшін 
Яіідммси (іііы ксч кслген айнымалыға меншіктеп алу керек.

І іімі.імем, операцияны орындау кезінде соңғы екі өрнектің 
П ірІН ІИ  іімііі м.иіі нэгижеленеді.

ІИьісмлы, піах-(х.'-у) ? х:у өрнегі үпгін х>у болса, та х  
йИнымтіі.ісі.іма х-тің мәні, ал х<у болса, у-тің мэні меншіктеледі. 

ііііі дириама:

II Іпсімсіе <;>Іёіо.һ> 
//Імсіікіс <сопіо.һ> 

мшіп()
{

ИоиІіііах,х,у; с1г8сг(); 
ргіпіГ (“х,у=?”); 
.%сапі'(“%Г % Г\  &х, &у); 
т а х  (х>у) ? х:у; 
ргіпіГ (“тах = % Г ',тах ); 
;>сІсһ (); геіигп 0;
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Нәтиже: х,у=? 13.2 5.7 Епі 
т а х -і 3.200000

Ескерту. Математикалық опёрациялардың орындалу 
басымдылығы белгілі, ал басқа кейбір операциялардың 
басымдылық реті мынадай:

1.0-функцияны шақыру,
2-
3. « , » ,
4. Логикалық операциялар,
5. Жай меншіктеу: = , + -, -= жэнет.б.

Си тілінің операторлары
ргіпІіО — экранга мэтінді не аргументтердің мэнін форматты 

'түрд ешыгаруга арналган стандартты функция. Мұпдағы 
ескеретін жайттар: 1) Егер шығаруда форматтың қажеті болмаса, 
онда операторды (1-) бағдарламаның бірінші ргіпіГ операторы 
сияқгы форматсыз пайдалана беруге болады. 2. Екінші ргіпЙГ 
операторында % і форматы %2.3Ғ түрінде берілсе, сэйкес нэтиже 
0.001 дэлдікпен шығады.

ясапГО _ форматты түрде енгізу функииясы. (соңына нүктелі 
үтір қойылып жазылғандықтан, ол-операторда ).

§еісһ0~ кезкелген перне басылғанша мәндермен жүмыс 
жасалатын терезелік бетті уақыгша ұстап түруға арналған оператор. 
(Турбо Паскальдағы Кеай Кеу операторы сияқты, ол басылған 
перненің кодын қабылдайды). Кез келген перне басьшған кезде 
бағдарлама жазылған экран қайта көрінеді.

-ргіпіі - монитор экранына хабарламаяар мен айнымалылар 
мэнін шығаратын функция.

- ргіпИ' функциясының бірінші параметрі болып шығарылатын 
мэтін мен айнымалы мэнін шығару форматын анықтайтын шығару 
қатары болып табылады.

- айнымалы мэнін шығару форматы спецификатор түрінде 
беріледі:

% - символымен басталады.
- Сандық мэндерді шығаруда көбінесе мына спецификаторлар 

қолданылады:
- %і,%й -  бүтін сандарды таңбасымен шығару,
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* #(ЖИ ИИіНЛрМЫ шңОіиы і шигару,
ФМШМШ/ІЫ ііукю гурнідс Осрілі сн белщек сандарды

'и  ШМІІИГММПІІІІ.ІІІ иүк гс форматьшдаі ы бөлшек
ммиру,

•  вкИММЦПуіІи Гнілігі, сп бөлшек бөлігі:
•  ІМИі
• Ш упт т

IV1* вМҢМІИ іырнііқіпа 
»Ц*\ |>ИМИИІІЫ
•ІНйіГ фумкііимгыіімң орнына рцІ5 функцюісын қолдануға 

, ИН «мрпи Пім інс иятікді шығаріаннан кейін автоматгы түрде 
||Ий|ЖМЦ Опсыіш жслсді. 

іШМіМй*У|>пДі"і Ос|)ілгсндерді енгізу ұшін ксапі' функциясы

((ИИНН і|іуны(имсыш>[і( бірінші параметрі басқарушы жол болып 
|М , Міиіш иарамстрлері -  мәндері енгізіяетін айнымалылар

I
> ЙИММруіиы *ол скі тырнақшаға алынған сиецификатор тізімін 
МІ(

Ні Гіу і ііі сшідарды таңбасымен енгізу,
•*1іН Пу і іи сішдарды таңбасыз енгізу,
ИІ Гмнііііск сандарды енгізу 

«оііды снгізу.

Ммі ил. ІІІсңбер үзындығын есептеу керек. 
і к і і  хнрішманы мынадай тұрде құруга боладь:

Н  Іш ітіс • чІдіо.һ>
ЙІмсІіик- ■ сопіо.һ>
ііііШіО (1)
<
і і іі і ; П о я і 1сп§іһ; с1г$сг(); 
ріиііЦ" радиус г=?”); 
иі'шіГ(“%с1”,&г);
Ігпціһ 14159 *2*г;
р іт іГ (“радйус=%<1 ұзы нд.=% Г \ п” ,г,1сп§іһ);
Ксісіі(); гсіигп 0;
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// Нәтиже: г=? 5
радиус=5 ұзынд =31.415899
Бағдарламаға енгізілген нұсқаулар:
Мысалы, бағдарламада екінші ргіп<:£ операторы төрт бөлімнен 

тұр: басталымы -  функция аты, оның ішіне үтірлер арқылы бөлініп 
үш аргумент жазылған. Біріншісін (тырнақшалар ішінде жазылған 
“Радиус=%(1 ұзынд =%Г \ п” аргументін басқару жолы не 
форматтық жол деп атайды. Ол экранға шығаратын келесі г, Іеп§1һ 
аргументтерінің мәндер форматын (жазылу үлгісін) анықтайды.

Шартты оператор. ІҒ оператор^і.
Тармақгалу (іі) операторы, процедуралық бағдарламалау 

тіліндегі сияқты, екі үлгіде жазылады:
1) іі  (шарт) оператор; /* қысқа қүрылым*/
2) ІГ (шарт) операторі;
еіяе оператор2; /* толық құрылым*/
Соңғы қүрылымды мынадай түрде алуға болады: 
іГ (шарті) операторі; 
еке ІГ (шарт2) оператор2;
Егер і£ операторының қүрамында бірнеше оператор болса, 

олар фигуралық жщшаларга алынып жазылады.

,  І2х + 1, х<0 ,  х>2;1- мысал. у = { ,
[дг'+3, 0< х <2

функциясының мәнін есептеу керек. 
#іпс1и(1е <8і(ііо.һ>
#іпс1исіе <сопіо. һ> 
таіпО
{ йоаі х,у; с1гзсг(); 
ргіпіГ(“х=?”); 8сапГ(“%Г',&х); 
іГ(х<0 || х>2 ) у=2* х + 1;

еізе ІГ (х>=0 && х<=2)
{у=--х*х+3: рппіГ(“Нэтиже:”);}
' ргіпіГ(“у=%Г ”,у);

§еісһ();
}
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МйІ (*ймммң Гкіліидісііі ссеіггейтін бағдарлама жазу, 
ІЩЙЛЙШімужмііі./ң с і і і  і і г с н  мэліметіерінің дұрыстығын 
«Н Кі*|і ••ішр ду|)і.іс Полмаса ( бе*лгішнвлгетеңболса ) 

/Ц «иЛңцііііміі Гісру мжсг.Төменде:
ІИІ •Н'*'и ш у

1 Сииіін ііи, Гюлгіпггі сігпзін, «Еп1еп>-дібасыңыз—12 0 
ІР ІН ІЦ Іі Ііоііінгііи мплге тең болмау ы керск.

/ Гюлгіш , бөлінгіш және бөліндінің мәні
рГІПИ ( ' 7п Ьолімдінің мәнін есептеу /п”);

ЙІІІІІІ ( " Ьірқагарга бөлінгіш, бөлгішті енгізіп,”); 
Р И Й І І  ( "  « і і і і і с г » - д і  басыңыз”);

|іііиіі( “ •");
ІИМІІ("% Г% г*. & а,&Ъ);
ИМ'І I»
| і’ іі / Ь ;

рппіГ( “ Вөлшектіңбөліндісі % 5.2 Г % 5.2Г”, а, Ь ); 
ргіпіГ(“ тең % 5.2Г “, с);

ргіпіГ( “Қате ! Бөлінгіш нөлге тең болмауы керек ”); 
рі ілі Г (“\ п Аяк;гауүшін<ЕпІег>-дібас”) ;

Кі-ісіі ( ) ;  }

ІОмі І іу- шығару функциялары 
|і і і і і «
( '»ііі і мксис:
рііі* ( і  о п х і  сһаг* қагар)
')кршна символдар қагарын шығарады жэне курсорды 

•к|иіііііі.іц кслссі қагары ны ң басына алып келеді. Фупкция яараметрі 
|н>ііидс қагарлық түақтыны немесе қатарлы қ айнымалыны 
Һішдііііугіі болады. Тақырып файлы: <5(хііо.һ>

ЦГІЖ
( 'іпгіаксис: 
і ішг *цсіх (сһаг* з);



Клавиатурадан символдар қатарын енгізеді.Енгізілетін қатарл 
бос орыннан тұруы мүмкін. Тақырып файлы: <8ІсІіо.һ> 

риісһ
Синтаксис: 
іп4 риісһ (іпі с)
Символды экранға шығарады. Тақырып файлы:<сопіо.һ>
- Мәтінді экран бетіне түрлі түсте шығару үшін сргіпі£ жэне 

сриіз функцияларын қолдану кереқ.
- Жаңа жолға өту \п\г -түрінде оеріледі.
- сргіпіГ жэне сриіз функцияларымен шығарылатын символдар 

түсі іехісоіог (түс) функциясы арқылы орнатылады.
- Түстің фонын (ех(Ьаск£Гоіш<І (Түс) орнатады.
- СІГ8СГ, іехісоіог және іех!Ьаск§гоипсі функцияларын қолдану 

үшін бағдарлама мэтініне # іпсішіе <сопіо.һ>директивасын қосу 
қажет.

Цикпдьщ есептелімді процестерді багдарпамалау.
Процедуралық бағдарламалау тілдерінде СОТО (сөзсіз 

өту) операторы пайдалана берілмейтіні, бірақ ол ентаңбаға 
(метка ІаЬеІ) сілтеме ретінде қолданылатыны белгілі. С жэне 
С++ тілдерінде де осы сияқгы. Ентаңбаға сілтеме тек бір блок 
(функция) ішінде пайдаланылады; ентаңба жөнінде кеңірек 
түсінік келесі тақырыпта берілген.

2-мысал. М (х,у) нүктесінің Ооблысында жатуын анықгау 
керек (1-сурет):

{х2+у2, х>=0, у>=0
Г)= {х+у>=-1, х<0, у<0

Нүсқау. (х,у) нүктесінің берілген дөңгелек ширегінде жату 
шарты: х>=0 , у>=0, х2+у2<=4. Нүктенің берілген үшбүрышта жату 
шарты: х<=0; у<=0 жэне х+у>= -1

#іпс1и<іе <8Іс1іо.һ>
#іпс1п<іе <сопіо. һ> 
таіп()
{
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І^ІІ» мнфдннигшри: х,у-?”);
^ - 'Г ^ й Н ІС '^ ' %Г'Дх,&у);

АА V —<!&& хфх+у*у<=4) II 
І А  у - О Л & х і у —  1))

■_ІН(Г("ІІуки' чГілі.ісі ажатады”);
рииіі)
ІЙ9 (МІіні ("ііүм с облыста жатпайды”);
|І)| рМИІІ ("Жішгастыру керекпе-?”);

ЕЦ"Мі*үиііисііі і»у -10 ^Коқ-басқа сан енгізу”);
Г ("Н іГ ,Л і і );

•»«1(1) цоіо иіі; сіке 
РІІІМҮ (" Жумі.н соңы. Енг пернесін басыңыз”);
|КіЫі(), і г і і і м і  0 ;

Іііндиріиімага снгізілген рий операторы ргіп#' операторы 
ЦМІІІІІ м орі.імдалады, бірақ ерекшелігі : ол тек мэтін шығаруда 
Ііійдмііііиыііііды жэне енгізілген мэтінді шығарып болған соң 
Кіук о/>і)һі ж аңаж олдың басына  орналастырып қояды.

2.3.2 Циклдық есептелімді процестерді 
бағдарламалау

( ' , ( ’!+ гілдерінде циклдік операторлардың үш түрі бар :

Іог, \гһі!е, йо-\үһіІе,
Құрама цикл денесі фигуралық жақшалар ішінде жазылады, ал 

пічк- бір онератордан тұрса, оны жақшаларға алу міндетті емес.
Кскерту. Әдетте кілттік сөздермен операторлар латын 

іі/і(|»аші'і інің кіші әріптерінен жазылады.

Іч>г циклі.
Ипкремеит (++) және декремент (—) операторлары
Іог (өрнекі; өрнек2; өрнекЗ)
{ онераторлар}

Ш П І І і  ИІ, ГІ Д ІниО,
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өрнекі -циклдік инициалдау. Қарапайым түрде ол- 
параметрге бастапқы мэн меншіктеу командасы.

өрнек2- циклдің аяқталу шарты. Ол ақиқат кезде циклдің 
денесі орындалып, басқару ретімен 3- өрнекке өтеді. 

өрнекЗ- параметрдің өзгеру шамасы (цикл қадамы).
С, ТигЬо С++тілдерінде параметр бүтін сан болса , ол 1 -ге 

өседі не 1-ге кемқці. Мысалы , параметр к арқылы белгіленсе , 
оның өзгеруінің жазылу түрі: к++не к—

++ - инкремент (өсімше) рператоры деп аталады. Ол оз
операндын 1 -ге осіреді (к++ және к=к+1 операторлары бірдей).

- декремент (төмендету) операторы делінеді. Ол өз 
операндын 1-ге кемітеді (к— және к=к-1 операторлары бірдей)

Ғог цикліне енгізілген эр әрнек нүктелі үтір (;) таңбасымен 
ажыратылып жазылады. Мысалы :

Гог (к=0; к<10; к++) ргіпіГ(“%(1\п”,к); бағдарламасының
үзіндісі баған бойынша 0,1,2,3,...... ,9 сандарын , ал,

Гог (к=9; к>=0; к -)  ргіпіГ(“%с1\п”,к);
үзіндісібағанбойынша 9,8,....2,1,0 сандарын басып шығарады.

Цикл параметрін символдық етіп алуға болады. Мысалы ,
Гог (сһ=’А’ ; сһ=’К’; сһ ++) ргіпіГ(“%с”,сһ); 
циклі кезегімен А-дан К. -гедейін латын алфавитінің бас 

әріптерін басып шығарады.
С,С++ тілдерінде функция бөлімінде пайдаланылатын бүтін 

тұрақтының орнына айнымалы арқылы белгіленген атауын 
пайдалануға да болады. Ол үшін тұрақтыны шаіп () функциясының 
алдында СОК8Т стандартты операторы (спецификаторы) арқылы 
сипаттап қою керек. Сипаттау үлгісі:

соп8«атау>=<мән>

Мысалы, сопзі Ш 8=12; Түрақтының типі оның мэнінің типімен 
анықталады. Мэнді айнымалы атауы арқылы сипаттаудың да қатесі 
жоқ, мысалы, 

сопкі тя;
1-мысал. Ғог циклін пайдаланып, у=х5 функциясының мэнін 

есептеу керек.
#іпс1иёе <8Іс1іо.һ>
#іпс1ис1е <сопіо.һ>
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і т н і

л я я *  I ,  V I І І І І  к ;  г і г ч с і О ;

|  ІИМ("Я Мйііі к-'Г); 
р Ц Ц " Н Г ,Л х ) ;  у - І ;
І Р І І і - і і  ^ - н ;  к  і і )

|ИІ*У.
рМйІІ I' 'д«»|>»'жг %І\п”,у); §еІсһ ()
і пИіим 0,

|(НИ/|(ІІ#Ш'І'іГн>ііуыламүмкін. Мысалы,
|»НГ С к - М » .  к  • « ,  к  I 0

ІІІ»МІ іи' (һаіі циклден Ьгеак операторын пайдаланып шығуға 
ЙВМйМ

циклдері
Ңнкмдррдт жачылу үлгісі (\уһі1е -  эзірше, сіо - орындау):
I) Мііііі' (ішірі) {операторлар}
1> •)*»

I ор.иар {
МІІІІІ' (Ііпірі )
Міііііі ңіікііііііц денесінде бір ғана оператор бар болса, оны 

фиі у|ииіі,ііі ііііікіііаларға алмай жазуғада болады.

I м і.н и  і Жалпы мүшесій, =к*к  (к=1,2,...) болатын тізбектің 
нні м і м һ м  ііііі і .і мүшесінің қосындысын табу керек.

//)11( ІІКІС- ,ЧІ<ІІО.Һ>
II іін ііиіс- сопіо.һ> 
і н і і и Н )

(
»иі к. іі, ч; с1зсг(); 
м і і і і г  ( к -  6 )

( п к*к; N н+а; к++; }
І*іИіН(“ч %с1\п”,8); 
усіі ііі); геііігп 0;
| //Нэтиже: 8=91
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Бағдарлама денесінің >уһі1е блогын с!о-\үһі1е кұрылымы мен 
дайындауға болады: 

сіо
{ а=к*к; 8=я+а; к++; } 
шһііе (к<=6);
Ескерту. 1. Циклді пайдалану кезінде бөлшек түрінде берілген 

тізбектің мүшелері 1-денкем, мысалы, ак=1/(к*к) түрінде берілген 
болса, олардың қосындысын есептеу үшін а, 8 айнымалыларын Яоаі 
типі арқылы сипаттау керек.

\¥һі1е ңиклінен ерте шығу үшін Ьгеак не §оіо операторын 
пайдалануға болады.

2.3.3 Рекурсия. Болдырмауды өңдеу

С жэне С++ тілдерінде тармақталу тобынан тұратын жэне 
ентаңбамен белгіленген деректердің (берілгендердің) бірін таңдау 
үшін $\\'іісһ операторы, сұрыптаушы үшін са«е операторы 
пайдаланылады.( зт ісһ  -  ауыстырып қосқыш , сазе -жағдай). 
8\үіісҺ операторының жазылу үлгісі:

8\¥ІІсҺ (өрнек)
{
сазе <тұрақты 1>: операторлар;
Ъгеак;
сазе <тұрақты 2>: операторлар;
Ьгеак;

сазе <тұрақты К> : операторлар;
Ьгеак;
ёе&шк : операторлар;
Мұндағы тұрақтылар -  ентаңбалар (к=1,2.....,Ы). Ентаңба-

оператор алдында жазылатын (оператор жолын белгілейтін) 
бүтін сан, символ не символдар тізбегінен тұратын атау. 
Ентаңба соңына қос нүкте (:) қойылып жазылады. Мысалдар ( 
мұндағы ентаңбалар: 10,’С’): 

сазе 10: т-3 ; 
сазе ‘С’: ргіпСГ(“Ура!”);
Ентаңбаға өту үшін кт ісһ  (өрнек) операторы пайдаланылады; 

мұндағы өрнек- мэні айқындалатын айнымалы не математикалық 
өрнек.
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« ЬК В.-лІ-І-І-ІІІ

ШІІІІІ иіі#|«йііірыіи.іі( орындалуы эдеттегідей алгоригмдік 
!| ИИвКІМ ішлі.імсіі х\уіісҺ кілттік сөзінен соң жақшалар 

ИНИМ/Нйіі врнек моні сссіпеледі не айнымалы мэні окылады.
|І шміііни'11 сурыіпаушылармен салыстырылады да, 
У/|Ы «мііщПа мэніне сэйкес келетін операторға 

^  Пііім ыіііі) огкіісді. Егер оқылған мэн бірде -  бір 
|# || Птімтн. Оііскару йеГаиҺ (жоқ болғанда) кілттік 

#*ІІІ Мйіміміиі опсраюрга бсріледі.
/III д§ іиісраторі.іпі.іц кейінгі жолда Ьгеак (тоқтату)

і»Міііімі(Чі Ол егніксс саке операторы орындалған соң 
ИНМ МІЙІ(ІІІІі|М ди. жүііс (іасқаруды ЗлуіісҺ операторынан соң шттм Лйідирнимішыц кслссі опсраторына өткізеді.

іін ішіпде орналасса, олар бір-біріне 
ішііідс цикл делінетіні белгілі. С, С++
ііссі (|)игуралық жақшаларға алынып 
іс (іірііеіііс оисраторлардан түрса, ол да

|*ММ9МІ (МкМ) кмОоІІгу ксс гссіп дайындау керек.

(ЙЙІ-Ы»*ММ»Н)
I
ҺіГ ( |- І , |* Ю; |П  )
І»МмЩ"%.І*"кһ%»І'*.к,іЛ*і); 
І'МмИ1"\м").
) Іі(); кМіігіі 0;

( «иіМміН' (жшігас гыру) Гог, ууһііе, йо -  үуһііе циклдерінің кез 
тиичііміи' іііііідалаиатын оператор. Оның орындалу түрі: ол 
іікі.ин иіі (іиі жуііс ңикл денесінің қалған бөліктерін орындауды 
иіи іпіплі.ідп, ціікііді қайталап орындайды, яғни басқаруды циклдің 
«иміі шідамі.іп орыидауға өткізеді. Бұл оператордың орындалуы 
Ьмчік оіісріиорһиіһің орындалуына қарама-қарсы.

< Н ш І и ё і * » і и і і »  . һ -
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3 СИ БАҒДАРЛАМАСЫН ОРЫНДАУ ОРТАСЫ

3.1 Бағдарламалаудың құралдық саймандары, әдістері мен 
технологияларьі

ТигЬо С бағдарламалау жүйесі С тілінде бағдарлама 
құрастырып, оны орындауға мүмкіндіктер береді. Жалпы, 
тұтынушы мынадай эрекеттерді орындай білуі керек:

- бағдарламаның мэтінін жазь^і, дискіде бағдарлама файлы 
ретінде сақтау;

- бағдарламаны компиляциядан өткізіп, еғер синтаксистік 
қателері бар болса, оларды түзету;

- бағдарламаны орындап, нэтижесін алу.
Сонымен, кез келген бағдарлама оны теру, компиляциялау, 

құрастыру, атқарылушы модульді жасау жэне орындап нэтиже алу 
сатыларынан өтуі тиіс.

С тілінің біріктірілген (интегралданған) ортасында 
бағдарлама орындау төмендеғідей қадамдардан түрады:

1) компилятор қажет файлдарды іздеп тауып алуы үшін 
ортаның параметрлерін тағайындау;

2) бағдарламалық файлды редактор ортасына жүктеу немесе 
теру;

3) атқарылатын модульді (орындалатын файлды) жасау;
4) бағдарламаны іске қосу жэне орындау;
5) бағдарламада қате болса, оны жөндеп түзету.
Бағдарлама қүру үшін, ең алдымен, Турбо С біріктірілген

ортасымен жүмыс істей білу керек.Турбо С ортасы -  арнайы көп 
терезелі мэтіндік редактор. Ол көбінесе С:\ТС\ВІЫ\іс.ехе файлын 
іске қосу арқылы немесе соның жарлықтарының бірін іске қосу

. ЁЕЗ Ятс.ЕХЕ
жолымен жүктеледі:

ТС.ЕХЕ файлының жүмыс істеу барысында экранда Турбо 
С ортасының негізгі терезесі ашылады.

Турбо С ортасын автоматты түрде жүктеп, орыс (қазақ) 
эріптерін теру мүмкіндігін беретін С.ЬаІ пакеттік файлының 
мэтінін мынадай түрде қүрастыруға болады:

С.Ьаі файлын немесе оның жарлығын шерту арқылы да 
Турбо С ортасы ашылады. Ол іске қосылған соң, орыс 
эріптеріне жэне ағылшын эріптеріне ауысу қос 8һій пернелерін
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пііііііііігітаа

ІІЙ Пнпуііі мумкіи) қатар басу арқылы орындалады. 
рв/ІИМіфМ ІИ)Х оргасында жұмыс істейтін көкшіл 

ІИШИШМ < )іі ікрми кірі бөліктен тұрады:
і мнмм,

І»|№ІГСІ.
ІІМШМ* ниПпрііар гсрезесі,

•ЛйМІІ М*м|ім,
РНІ уцксіііу үшііі Аіі+Епіег пернелерін басу керек, 

щттщ жрапды толык алатындай етіп үлкейту үшін,
ІНІ жнн жоі аргы бүрышындағы тілсызық ГҺ батырманы 
Һ«»ррһ Ан гсрсіені жабу үшін -  сол жақ жоғарғы шеттегі

Щ|І«йуимиііі.і 0(т.ірмакы [■] шертеміз. Турбо С-ден шығу үшін АІІ 
ііиіі.ііі) псрнслерін қатар басу керек.

1-сурет. Турбо Си терезесі.

Ісрги- помірі оның оң жақ жоғары бүрышында орналасады. 
И п  ісре ісге (1 -  9 ) көшу үшін:

ЛІІМ) пернелерін басканда шығатын терезелер тізімінен 
іігргк іігіи гацдау арқылы;

АІІ і 5 деіі терезе нөмірін 5-ті енгізіп көшу;
І'/і нернесі арқылы терезелердің бірінен біріне көшуге болады.
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Ғ5 пернесі арқылы терезені үлкейтуге немесе аздап кішірейтуге 
болады.

Меню жолында 11 команда бар, олар эртүрлі қызметтер 
атқарады, эр менюді таңдағанда, оның ішкі командалары 
ашылады. Солардың кез келгенін таңдап орындай аламыз.

3.1.1 Багдарламалау жүйесінің саймандарының негізгі 
функңиялары және үйымдастыру

*
Бағдарлама іске қосылып, терезе ашылганнан кейін, курсор 

жүмыс алабында түрады.Меню қатарына ҒІО пернесі арқылы 
шыгып, Е8С арқылы жүмыс алабына ораламыз. Меню 
қатарының командаларын жэне төменгі сатылы командаларының 
қажеттісін <— і  —> |  бағыттауыштары арқылы таңдай аламыз. 

Команданы орындау үшін Епіег пернесін басамыз.
Осы эрекеттерді тышқан қолтетігімен де қалыптағыдай етіп 

орындауға болады.
Командалар тізімі
•Ё -  қосымша эрекеттер орындау.
•Ғііе (файл) -  файлдармен жүмыс істеу.
•Есііі: (түзету) -  ашық терезедегі мэтінді түзету режимдерін 

орындау.
•5еагсһ (іздеу) -  іздеп табу әрекетгерін орындау.
•Кип (атқару) -  бағдарламаны орындау.
•Сотрііе (компиляция) -  бағдарламаны компиляциядан өткізу. 
•ОеЬи§ ( отладка) -  бағдарламаны жендеу.
•Орііопз (нүсқалар) -  орта параметрлерін тағайындау.
•\¥іпсіо\у8 (терезе) -  тереземен жүмыс істеу.
• Неір (көмек) -  анықтамалық жүйеден көмек алу.
Қосымша эрекеттер жүмыс істеп түрған файлдарды 

анықтау, ішкі
Ассемблерді іске қосу сияқты эрекеттерді орындайды.
Ғііе менюінің ішкі командалары (17.2-сурет):
Ореп ҒЗ -  бүрын жазылған файлды ашу {ААЬВІ.С}
Ке\у -  жаңа файл ашу
Заұе Ғ2 -  файлды дискіге жазып сақтау
8ауе аз ... -  файлды басқаша түрде жазып сақтау
8аүе аіі -  барлығын да жазып сақтау



СҺйМЦИ (ІІІ дирскгорийды өзгерту 
ИП«» іііііык гсрсчсдсгі файлды қағазға басу
I )ик мһеіі І)( )М-қи (ТигЬо С-ден) уақытша шығу 
ИмІІ ДІІ-Х I іігһо С-ден шығып кету
ФйІЬідм дискігс озіңіз қойған атпен сақтауға арналған 

ИМКЙІІІЙ сіікгау (Хяус ак -  Сохранить как...) терезесі томендегі 
) уури ір кпреетілгел.

2-сурет. Бағдарламамызды сақтау командасы.

иіпсіо (болдырмау) АҺ + Вкзр -  соңғы орындалған 
команданың әрекетін болдырмай алып тастайды.

Кесіо 8һій +Ак + Вкзр -  Шдо командасының кері 
қайтарған командасы эрекетін қайтадан іске қосады.

Сиі (қиып алу) 8ҺІЙ+Ое1 -  белгіленген бөлікті буферге қиып 
алады (бұрынғы орнында қалмайды).

Сору (көшіру) СМ+Іпз -  белгіленген бөлікті буферге 
көшіреді (бұрынғы орнында сақталады).

Разіе (кірістіру) 8һій+Іп§ -  курсор орналасқан жерге 
буфердегі ақпаратты кірістіріп қояды, яғни енгізеді.

Сіеаг (өшіру) Сігі+Оеі -  белгіленген бөлікті өшіру.
Сору Ехатріез -  мысалды кешіру.
8һо\у СІірЬоагсі (буферді ашу) -  редактор терезесінен буферге 

алынған мэтінді сақтайтын терезені ашады.
8еагсһ менюінің ішкі командалары:
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Ғіпсі (табу) -  табуға қажетті сөзді енгізу мүмкіндігін беретін 
сүхбат терезені ашады.

К.ер1асе (орын алмастыру) АҺ+8+К -  іздейтін мэтін мен 
оны алмастыратын мэтінді енгізу мүмкіндігін беретін сүхбат 
терезені ашады.

Зеагсһ А§аіп (қайтадан іздеу) Сігі+Ь -  Ғіпсі немесе Керіасе 
командаларының соңғы эрекетін қайталайды.

Оо 1:о Ііпе питһег (нөмір қатарына бару) -  курсорды нөмірі 
көрсетілген қатарға орналастырады.

Ргеуіош еггог АҺ+Ғ7 -  алдыңғы каі% орнына бару.
Мехі еггог АІІ+Ғ8 -  келесі қате орнына бару.

3-сурет. Түзетулер ендіру менюі.

Кип менюінің ішкі командалары:
Кип (орындау) С(г1+Ғ9 -  орнатылған параметрлерді қолдана 

отырып, редактор терезесіндегі екпінді бағдарламаны орындайды.
Рго§гат гезеі СМ+Ғ2 (сброс программы) -  жөндеушінің 

орындап жатқан әрекетін тоқтатып, бағдарламаға бөлінген 
орынды босатып, барлық ашық файлдарды жабады.

Оо Іо сигяог (курсорға өту) Ғ4 — екпінді терезедегі бағдарламаны 
курсор түрған орындағы қатарға дейін орындайды.



і.цшШІІПІііІІІІН

ІУММ ІИІІІ (Кікчііікм б а ід а р л а м а ға  к ір іп , қ адам ды қ  о р ы н д ау) 
Р І  |)ііМ'Міілж ы о ііер агор л ар ды  қ адам  бой ы н ш а к ө р сет е
ІМрміІ ирмндііііді.і

«Уві' (Оаі дирламаны қ адам  бой ы н ш а ор ы н д а у ) -  бағдар л ам а  
НІІІІН Пір жолыпа сой к ес  к ел ет ін  к езек ті оп ер а т о р д ы  б ір т ін д еп

ГіШірІІо мсіпоіиіц ішкі командалары (17.4-сурет):
( 'ніирІІс ЛІІ * І;У - екпінді терезедегі бағдарламаның қатесін 

ІІМі)|і|№ДІ, ( ‘пиіаксистік қате жөнінде хабарлама береді де, курсор 
МІ* жІЛерілгси орынға орналасады. Қате жоқ болса, 
ціімінін і і м і і п и н і . і п  сэгті болғаны жөнінде хабарлама береді.

Маке (бағдарламаны жинақтау). Егер негізгі бағдарламада 
цгмічч* легізгі модульде қолданылатын жеке модульдердің 
Міііініпдс объектілік файлды алғаннан кейін өзгеріс болса, соған 
г,іІһи'с модульдер қайта тексеріледі, одан кейін негізгі 
Оіндпрлама немесе негізгі модульден тұратын файл қайта 
нурылады.

Ніііііі аіі (Бағдарлама құру) -  бұл команда орындалғанда, негізгі 
Ош дарлама жэне негізгі модульде қолданылатын барлық модульдер 
һіііііа компиляциядан өткізіледі.

І)сЬи§ (жөндеу) менюі ішкі командалары:
Іпкресі... (АІ1+Ғ4) -  Іпзресіог терезесін ашады, ол

пһьсктілер мэнін талдауға көмектеседі.
I'уаІиаІе/тосііГу... (Сіг1+Ғ4) үш өрісі бар терезе ашады:

I .\ргск8Іоп, Кезиіі, Меш уаіие — олар айнымалы мэндерін көріп, 
оиарды өзгерту мүмкіндігін береді.

Саіі кіаск (СігІ+ҒЗ) -  бағдарламада қолданылған функциялар 
іпбсгін -  стекті көрсететін қосалқы бағдарлама терезесін 
корсетеді.

\Үа(сһе8 8 суырылып шығатын менюді ашып, жаңа өрнектер 
смгізіп, оның нәтижесін көрсете алады.

ВгеакроіпІ8... -  түзету режимінде тоқтау нүктесімен жүмыс 
ісгеу мүмкіндігін беретін терезе ашады.

ІШіййлм

.1.1.2. Бағдарламалау жүйесінің интегралданған 
мүмкіндіктері мен түсініктері

59



Ргаіесі командалары қажет болғанда, жобалар ашу, толықтыру 
және жабу ісін атқарады.

Жоба — бір-бірімен байланысты файлдар жиыны, бірнеше 
объектілік файлдар бірден компиляциядан өткізіліп, атқарылатын 
бір бағдарлама жасайды.

Жоба көп файлды бағдарламалар кезінде керек. Кейде бір 
файлмен жұмыс істегенде де қолданылады.

Модульдік бағдарламалау барысында көпфайлдық 
компиляциялаусыз жұмыс істеу мү^ікін емес. Көлемі үлкен 
бағдарламалармен жүмыс істеу кезінде ол бағдарламаның 
бөліктерін бірнеше файлдарға сақтау анағүрлым ыңғайлы. Әрбір 
файл бүтіндей бір немесе бірнеше функцияны қосуға тиіс. Ол 
файлдардың аттары арнайы файл-жобаға жазылады, ГОЕ ол 
ақпаратган мэтіндік файлдардың қайсысьда орындалатын файлға 
(.ЕХЕ) біріктіру керек екендігінен хабардар болады.

Файл-жобалармен жүмыс істеуге қажетті бүйрықтардың 
барлығы Рпуесімэзіріне қосылған.

Файл-жобаларды ұйымдастыру үшін ол файл-жобаны ашу 
керек. Ол үшін РкуесЛОреп Ргоіесі... командасы орындалады 
жэне ГОЕ экранның төменгі жағындағы арнайы Рго]есІ терезесін 
іске қосады. Қажетті файл-жобаны жүктейтін немесе берілген 
атпен жаңа файл-жоба құратын диалог терезесі ашылады. Жаңа 
файл-жоба құрылған болса, Ргоіесі терезесі бастапқыда бос 
болады. Жобаға файлдарды қосу немесе оларды жою РгсуесЛАскІ 
ііе т ... жэне Рго^есіШеІеІе ііет бұйрықтарымен орындалады. 
Меңзер (курсор) Ркуесітерезесінде орналасқан жағдайда осы 
мақсатта Іпз жэне Беі батырмаларын басса да жеткілікті. 
Файлдарды жобаға қосу кезінде қажетті файлды таңдауға 
мүмкіндік беретін диалог терезесі ашылады. Ргсуесі терезесі 
жобаға қосылған бір файлдан оларды редакциялау барысында 
келесісіне көшуді жеңілдетеді. Ол үшін Ргоіесі терезесіндегі 
қажетті жолға меңзерді (курсорды) апарып ЕІЧТЕК пернесін 
басса жеткілікті. Вогіапсі С++ ортасында жұмыс істеу кезінде 
прог-рамма бір ғана файлдан тұрғанның өзінде жобаны қолданған 
ыңғайлы.
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4-сурет. Орііопз менюі.

( )рІ Іопм мсшоінің командалары (4-сурет) Турбо С 
И|ікн і.іш.іц кслісім бойынша тағайындалатын параметрлерін көру 

оішрды озгерту мүмкіндігін береді. Олардың көптеген 
Мйіілпрні оіі ертпей, қалдыруға болады. Мүнда түйінді сөздер 
іуіін (16 түс) өзгерту мүмкіндігі бар
(11| И11 м і н/1 \ 11V і готепі/СоІог §/8уп1ах).

I )Ім'< Іогісх к о м а н д а с ы  тақы ры пты к ф ай л дар  каталогы н (Іп сіи й е
I і і і і ч  іш іг^К кітапханалы қ ф ункциял ар  (ЬіЪгагу Б ігесіог іек ) 
кііііики і.ік  ж он е т ер іл ген  ф ай л дар  м ен  о л ар д ы ң  н әт и ж ел ік  ф ай л дар ы  
|< ііііриі І)ігссІогу) қ ай да ор нал асаты н ы н к ө р сет іл ед і.

Мі.ісалы, егер ТС бағдарламалары С:\ТС каталогында 
п|іііііиасса, онда Іпсіисіе Бігесіогіез өрісінде С:\ТС\ШСИіБЕ деп 
іиірічткси дүрыс болады, ал ЬіЬгагу Вігесіогіеа өрісіне — 
( \Г('\ІЛН деп жазу керек. ОиІриГ Оігесіогужолына нзгижелік 
фаіілдар орналасатын каталогты, мысалы, С:\ТС\ВШ\8ТІГОЕШ' 
дги корсеткен ыңғайлы болып саналады немесе С:\ТС\ВІК 
кагалогын қалдыру үшін — нүкте —.1 енгізе салу керек. Керекті 
парамстрлер енгізілген соң, оларды Орііопк -  8ауе... командасымен 
ггтс сақтап қою қажет. \¥іпс!ош (Терезе) меню командалары 
і сраспі ашу, жабу, экранды жылжыту әрекеттерін орындау 
мумкіндігін береді.
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Зіхе/Моуе СІГІ+Ғ5 -  терезе көлемі мен орны
2оош Ғ5 -  терезені ұлғайту
Тііе -  сатылы (каскадгы)
Ыехі Ғ6 -  келесі терезе
Сіозе АҺ+ҒЗ -  терезені жабу
Оиіриі -  нәтижелік терезе
ІІзег 8сгееп АҺ+Ғ5 -  тұтынушы экраны
Ьіві АІІ АҺ+0 -  басқа терезелерді ашу

Неір (көмек) меню командал^ры жүйедегі анықтамалық 
ақпаратты оқу мүмкіндігін береді.

Сопіепік (экранға шығарылған ақпарат жөнінде мәлімет) 
ағымдағы уақытта экранға шығарылған мәлімет жөнінде (екпінді 
терезе, таңдалған меню командасы, жіберілген қате) мэліметті 
сүхбат терезеге шығарады.

Іпсіех (түйінді сөздер) 8ҺІЙ+Ғ1 -  жүйеде бар барлық 
анықтамалық ақпарат тізімін эліпбилік ретімен түйінді сөздер 
бойынша шығарады. Торіс зеагсһ (сөз бойынша іздеу) АІІ+ҒІ -  
курсор орналасқан сөз жөнінде анықтамалықты шығарады. Егер 
сол сөз жөнінде анықтамалық жоқ болса, алғашқы 
символдарының саны көп сэйкес келетін түйінді сөздер тізімін 
береді.

Ргеуоіиз Іоріс (алдыңғы тақырып) алдыңғы сұранысқа 
сэйкес келетін анықтамалықты шығарады. Жүйе 20 сұранысты 
сақтай алады.

3.1.3 Интегралданған бағдарламалау жүйесінде 
жүмыс істеу нәтижелері

С тіліндегі бағдарлама құрылымы төмендегідей болады:
#препроңессор директивалары

#препроцессор директивалары 
функция а()
{операторлар} 
функция Ь()
{операторлар}
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" •• Іі і гггг ГГ Д

¥МІ»І ІІМІҺ () // бін діірламаиың орындалуын бастайтын функция 
(|ііі»|Міор»йр:
ИИІІЙІ іму оисріпорлары 
МІИіііІиіеу оисрагорлары 
фуіІЙІІИН
&Н' оцрріпор 
цурнмі» онсрагорлар 
Ійіідму опсрагорлары 
ІІІікн оисра горлары 
ймміу (місраторлары

ІІ|мчіроцсссор директивалары -  бағдарламаны 
цимммиицііядаіі өткізгенге дейінгі түрлендіру ісін басқарады. 
| VI' < * ішдсрінде мэтіндік файл түрінде даярланған бастапқы 
ЙйПІнрішміі гүрлендірудің 3 кезеңінен өтеді:

I) м.шмді нрепроцессорлық түрлендіру;
.’) баі дарламаны компиляциядан өткізу;
1) (іірікгіру (байланыстарды түзету жэне жинақтау).

ИмЛйИҚЫ
М*ІІН (с р р )

Қіи имша 
фяйпллр(һ)

ПРЕПРО ЦЕССОР __^ программа -----►
ТОЛЫҚ МЭТ1Н1

Орындалатын
код (ехе)

Біріктіргіш
(к о м п о н о в щ и к )!

КОМПИЛЯТОР

Объекгілік 
код (оЬі)

Стандартгы кітап- 
хана (ІіЬ)

5-сурет. Бағдарлама компиляциялау.

Осындай үш кезеңнен өткен соң (5-сурет), бағдарламаның 
п|и.шдалатын екілік коды қалыптасады. Препроцессордың міндеті -  
с.ігдарлама мэтінін ком-пиляцияға дейін түрлендіру.
I Ірспроцессорлық өңдеу ережелерін бағдарлама-лаушы 
нреироцессор директивалары көмегімен аныктайды. Директива # 
гацбасынан басталады. Мысалы:
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1) #(іейпе -  бағдарлама мәтініндегі алмастыру ережелерін 
көрсетеді.

Мейпе 2ЕК0 0.0
Соңғы жол бағдарламадағы 2ЕКО сөзінің эрқайсысы 0.0 санына 

ауысатынын білдіреді.
2) #іпс1ис1е <тақырыптык файл аты> -  бағдарлама мэтініне 

стандарт-ты кітапханамен бірге берілетін «Тақырыптық 
файлдар» каталогынан мэтін қосылатынын білдіреді. Тақырыптық 
файлдардың біреуінде С тілінің әрбіп кітап-ханалық функңиясының 
атына сэйкес сипаттамасы болады. Тақырыптық файлдар тізімі тіл 
стандартымен анықталған. Іпсіисіе директивасын пайдалану соған 
сэйкес стандартты кітапхананы іске қоспайды, ол тек көрсетілген 
тақырыптық файлдан алынатын керекті сипаттамаларды бағдарлама 
мэтініне енгізуге мүмкіндік береді.

Кітапханадан алынатын қажетгі кодтар бағдарламаға 
компиляциядан кейін орындалатын біріктіру кезеңінде косылады. 
Тақырыптық файлдарда стандартты функциялардың барлығының 
да сипаттамалары болғанмен, бағдарлама кодына тек соның ішінде 
қолданылатын функциялар ғана кірістіріледі.

Препроцессорлық өңдеу кезінде бағдарлама мэтініндегі 
препроцессор дирек-тивалары (#іпс1исіе, #с1еГіпе) анықталып, 
бағдарламаға тақырыптык файлдар каталогынан мэтіндік 
файлдар қосылады немесе кейбір сөздерді алмастыру 
орындалады. С/С++ тілдерінің стандарты бойынша анықталған 
функциялар бір тақырыптық файлда анықталады.

Препроңессорлық өңдеу орындалғаннан кейін бағдарлама 
мэтінінде бірде бір препроцессорлық директива қалмайды.

Компиляция кезінде бағдарлама компьютерге түсінікті 
кодтарға түрлендіріледі. Егер осы түрлендіру кезінде стандартқа 
сэйкес келмейтін қателер кездессе, оны компилятор бірден 
көрсетеді. Ал қате жоқ болса, компилятор объектіліқ код немесе 
объектілік модуль болып табылатын бағдарлама мэтінін береді.

Барлық бағдарлама бөліктері -  функциялар компиляциядан 
өткен соң, объектілік модульдер біріктіргішке (компоновщикке) 
беріледі. Ол модульдерді біріктіріп, оған стандартты кітапхана 
функцияларын қосады да, функцияда қате болса, соны 
анықтайды. Біріктіргіш жүмысы нәтижесінде бағдарламаның екілік 
сандар түрінде жазылған атқарылатын машиналық коды
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ді», ші орі.імдіиіыи жұмыс нэтижесін береді. 
дцціінмиіту гіидсрі осы схемамен жұмыс істейді.
'ММй смііпі іпмшшр мсіі анықтамалардан, оиераторлардан 
ШйН Пірпеіііс фумкциялар жиынынан тұратын мәтін 

АіиіЯЛЫ Соіі фуіікцнялар ііиінде таіп атты басты 
МІМДіпі і турдс болуы тиіс. Ондай функциясыз 

іміміцмндіііімайды. Функция атының алдында сол фуңкция 
ГМІІ маниіц гимі (нэтиже типі) көрсетіледі. Егер 

ЦИІ кінмндий ногижс қайтармайтын болса, онда уоісГ типі 
мі.іиілы уоісі гпаіпО- Әрбір функцияның, соның ішінде 

ЦЦІЙ фуііиңимі і.іііі.ік да, параметрлері болуы тиіс, бірақ олар жоқта 
ЙНИУМ мүмһін. ондай жагдайда жақшаішінде (үоісі) сөзікөрсетіледі.

фуііиннм іііқырыбынан соң, жүйелі жақша ішінде оның 
ИН9)МНі|ііійрм. мгни ішкі түлғасы (денесі) орналасады. Функция 
ММІА̂ М /і*'ігііімп -  анықтаулар, сипаттамалар, орындалатын 
НП<Р»Ні|»иир жні.піыиан тұратьга, жүйелі жақшаға алынған 
Иімімнімпр 11 іікм і Әрбір анықгама, сипаттама немесе оператор 
мущ^ін у гірмсн аяқталады.

Лнык іиулнр -  бағдарламадағы өңделетін мэліметтерді 
(}*Ит'іп'үп- қажсі объектілер (объект -  компьютер жадының ат 
ІМіИмінпн аіімагы, мысалы, айнымалы) енгізеді. Аныкггаулар 
ІЯМ̂ ндсі ідей гүрде болады:

ІнІ у Ю; // бүтін сан түріндегі ат қойылған константаЯоа* х; // 
ІІйімм (ііралас сан түріндегі) айнымалымүндағы // белгілерінен 
ИйНІіі орналасқан сөздер түсініктеме рөлін атқарады да, 
0«і днрпимаі а сш әсерін тигізбейді.

<'иітпамалар -  компиляторға бағдарламаның басқа 
Пшіік ісршдс жазылған объектілер мен функциялардың аттары жэне 
«т нсі ісрі жайлы мэлімег береді.

( іисра горлар -  бағдарламаның орындалатын әрбір 
тідммында кандай іс-эрскегіер атқарылатынын анықтайды.

<' баі дарламасының мысалы:
//іін .іікіе <8І(ііо.һ> / / нрепроцессорлық дирекіива
у о к і  таіп() / / функция тақырыбы
| // функция тұлғасының басы
ргіпіГ(—Не11о!І); // экранға Неііо! сөзін шығару
! // соцы

65



3.2 Функциялар мен әдістер,
Тапсырма тэсілдері. Сипаттау

Символдық айнымалыларға эрекеттер жасау үшін Си тілінде 
8ігіп§.һ тақырыіггық файлда анықталған функдиялар қолданылады. 
Ситмволдық айнымалылар былайша сипатгалады: Сһаг
айнымалылар тізімі;

Символдық жол символдық массив түрінде сипаггалады.
8ігіп§.һ тақырыптық файлда ( төмендегідей функциялар 

анықгалған.
1. 8ІгІеп() -  функциясы жолдың үзындығын табу үшін 

қолданылады, функция нәтижесінде бүтін сан шығады.
2. зігсасі ()- функциясы 2 жолды біріктіру үшін қолданылады.
Жалпы жазылуы -.аігсас/ (1-жол, 2- жол);
Функция 2-жолды 1- жолға біріктіреді.
3. зігеру 0 функциясы жолдық айнымалыны басқа жолдық 

айнымалыға түтелдей көшіру үшін қолданылады.
Функция 5іг басынан 0-дік символға дейінгі символдарға санын 

қайтарады. Бұл функцияның қолданылуы 1- ші листингте 
көрсетілген.

Жолдарды көшіру
С кітапханасында жолдарды көшірудің екі функциясыбар. 

Спецификациялық техниканьщ эсерінен жолдармен жүмысты С-да 
бір жолды екіншісіне оңай меншіктеуге болмайды, бірақ басқа 
б а ғ д а р л а м а л а у  тіліндерінде бүлай жасауға жол берілген. Міндетті 
түрде орындалушы жолдың өзі алып орналасқан жерге жолдарды 
көшіру функциялары «ігсру () жэне зігпсру () дан түрады. Екеуі де 
8ігш£.һ тақырып файлында хабарланған, оны міндетті тұрде 
олардьщ қолданьшуы үшін косу қажет.

8ігсру 0 функциясы
Зігсру () кітапханалық функциясы берілген жадыда бұгін бір 

жолды көшіреді. Оның протипі:сһаг * 8Ігсру(сһаг * ёезііпиііоп, сопзі 
сһаг*8оигсе);

Анықтама бойынша, Зігсру () функциясы жолдардыкешіруді 
орындайды және ол $оугсе адресінде орындалады (оған қоса 
аяқгаушы ()-дік снмволмен) б сілтеуіште (ісзипаііоп адресінен 
басталады.
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0  фумкцммсілі шақырмайтын бұрын жаңа жол үшін

ВНМ іүцд«' жпдыиы срскіпслеу керек. Жаңа сілтенген адрес 
іМИН ж р іи іл ік т і жады бар немесе жоқ екендіхін функция

е ІМММ іомксрс шімайды. Егср жады реттеудІ орындамаса, онда 
ІЦИМ иігісп(шшгсе) жаңа ақнаратқа эсер етеді. Оның ішіде 
МІІіні оінтсмі сіі адрестен басгайды. Мұндай жағдайда күтпеген 

ІЙІІМІІІ)ІР|І шыі уы мумкін. Зітсру 0  Функциясының қолданылуы 2- 
ІІІІ Ниічимі іс айқып көрсетілген.

МІгисру () ф уи кц иясы
Ніітп-ру {) (|»упкңиясы 8ігсру() функциясымен белііленуі жөнінен 

»*і і і і о і і д і  Іир сскс сақтар жағдай бар, оның көмегімен белгілі бір 
МИИіпордс снмволдар көшіріледі. Ол төмендегідей прототипке ие:

( 'һиг * кігпсру (сһаг * йекііпаііоа, сопхі сһаг* §оигсе, 8І2е_1 п); 
Н і и і г с с  жэне сіе5ІіпаІіоп аргументтері бастапқы жэне соңғы 

ЙОН(|М|)і л сілтейді. Функция йезііпаііоп -дағы зоигсе 
й|М умоп псрінен п-ңен астам символдарды көшіреді. Егер коигсе 
«опі.і п символдан қысқа болса, онда ёезііпаііоп да п-ге тең боігуы, 
ипішрілуі үшін, оған жеткілікті мөлнгерде нөлдік символдар 
иінт.і.иады.

Ііі ер коигсе жолы п символынан үзынрақ болса, онда декііпаііоп- 
ні аяқталушы нөлдік символ қосылмайды. Функция ёезітаііоп 
« ішсуішін кері қайтарады.

.Чігсіир функциясы
І)і'ііе беріжен жөн, тағы бір жолдарды кошіру фуякциясыбар. 

(>ім,іц агы кігсіирО.Берілгендсрі бойынша кітсіирО функциясьта 
уқсас, бірақ буфер үшін жадының реггелуін орындайды. Нақгы 
іпншіда, ол тура соны жасайды. Біз оны өз күшімізбен 2- кейін 
нІічІирО жолды көшіру үшін.

Білген жөн, зІгйирО функциясы АЫ8І і сгаңцартында 
шіықталмаған. Ол комнилятордың кітапханасына кіреді. Мысалы, 
Місгозой Вогіаікі жәие ЗутаМес С, бірақ басқа да комлиляторлар 
о і і ы  жүзеге асырап алады. зігсіирО келесідей тинке ие: .

Сһаг *5іг<1ир(сһаг*5оигсе);
8оцтсе аргументі жолдарды көшуруші сілтеуішті көрсетеді. 

Фуакция жолға сілтеуішті қайтарады, онда орындалған буферге 
кошіру та11ос() немесе ІМИЬЬ көмегімен қүру, оның ішінде 
жадының реттелуі сэтті болмаған жағдайда ғана. 8Іпіир() 
(І)ункциясының қолданылуы зоигсе 4-ші лнстингге керсетіліен.
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Конкатенация (жолдардыц тіркесуі немесе айқасуы)
Егер сіз әлі конкатенация терминін кездестірмеген болсаңыз (ол 

“тіркесу” немесе “айкасу” мағынасын бсрсді), онда сіздс бүл не?,ол 
завды ма?-деген сұрақ тууы мүмкін. Бұдан былай жауап береміз: 
конкатенация кезінде бір жол екіниіі жолдың соңына жай ғпнп 
жшнтшлды, бұл үшін сіздерді құрдымға сүйреп кетпейді. С 
стандартгы кітапханасында 2 жолды айқастырупш функциялар бар. 
Олар яігсаіО немесе 5ішсасі(). Олармен жұмыс істеу үшін міндетті 
түрде §(гіп§.һ тақырыптық файлы қаікет.

8ігса10  функциясы
8ігса10  функциясы төмендегідей прототипке не:
Сһаг * зігсаі (сһаг*$гг1 ,соп$1 сһаг*8Іх2)
Бүл функцня $іт1 жолының соңына $1г2 жолының көшірмесін 

сыйғызады және жана алған жолдың соңына апарып аяқгаупш 
нөлдік символды қояды. Алдын- ала міндетті түрде екі жолдың 
тіркесуі немесе айқасуының шешімін сақтау үшін, $1x1 жолында 
жеткілікті орын болуын қамтамасыз етіңіз. Зігсаі () функциясы зігі - 
ге сілтеуішті кері қайтарады. Оның қолданылуы гөмендегі 5-ші 
листингіде бейнеленген.

8*гпса40 функциясы
8ігпсаі() кітапханалық функциясы сонымен қатар, жолдардьщ 

конкатенциясын орындайды, бірақ шығушы жолдан белгіленген 
жолдың соңына тура қанша символ қосу керек екендігін сілтеу 
керек. Ол төмендегідей прототипке ие:

Сһаг *$іхсаі (сһаг*$іг1, соп$і сһаг*$іг2,$І7е і п);
Егер $1т2 п-нен астам символға не болса, онда $1x1 -ге тек 

алғашқв п символы қосылады. Әр осындай жағдайда жолға нөлдік 
аяқтаушы символ автоматгы түрде қосылып отырады. Міндетті 
түрде $1х1'ге жеткілікті жадының үлестірілуін қамтамасыз еткен 
жөн, себебі оның ілгіне нэтиже сыюы қажет. Функция $іг1-ге 
сілтеуішті кері қайтарады. 6-шы дистингте 8ітасаі0 функциясыньщ 
көмегімен тура 5-ші дистингтегідей нәтижеге қол жетеді.

Жолдарды салыстыру
Жолдарды өзара тең немесе тең емес екендігін анықтау үінін 

салыстырылады. Егер жоддар өзара тең болмаса, онда олардың 
біреуі үзынрақ, ал екіншісі қысқарақ болады. Қысқарақ жэне 
үзынрақ аныктамалары А8СІІ символдардың кодтарына сүйекнеді. 
Кодтардың кезектесуі тура алфавиттегі реттік бойынша, бірақ бір
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|ЦМ‘ИІН Гтр- он  жогаргы регистрдің эрінтері, төменгі 
(Ц в(Нпі¥рІіті қысқирпк 
Іу  іІ І І  МІІІЛДІ.1 1‘ И .ІІЫ С Т Ы ру

МН̂ ИЦХ) фуикцинсііі екі жолды символ бойынша салыстыруга 
ІРММІІН Пммң ирогоі имі:

> ЙИ (ИП‘ ІІ*р(СОПКІ СІПІГ*8І Г І6 С0П5І с һ а г* 8і г 2 )
‘ ІІСІ 4МІК* Ш2 лргумсіптері салысгырылъш жатқан жодцарға
УИНЫІЛІ Корі қайгарушы функцияның мағынасы 1-ші кеетеде

Жіом мігшр аударыңыз, екі жолдық аргументте константалармен 
ш ш пн  СсПебі олардың біреуі функңия ішінде өзгермейді. 
ЖіИИЦИ) фуикңиясының қолданылуы 7-ші листингте

РМ Ітірц ц іы и  ыашна
[М Г М І_________________

Іімммдм

Магава
Зіх1<з*г2
5й-1=5*г2
5 іг1>5іг2

Жолдардың фрагиентін салыстыру
МіістрО кітанханалық функциясы бір жолдан екінші жолға 

Гіориіп-іі ұчындықган фрагментін салыстырады. Ол төмендегідей 
(і|>і)итіі>кс ие:

ІпІ %ітстр(соп8{ сһаг* 8(г1,сош( сһаг*8Іг2,5І2е_1; п)
(»ү.іі ((зункңия 8іг1 жодымен бірге зіт2 жолынан іі символды 

і иііі.іітырады. 8ІГІ-ДІҢ соңына жетін немесе барлық п символдар 
шміімдалғанша салыстыру жалғаса береді.Кері мағынасы жэне 
си/іі.ісіъіру эдісі іура5Ітстр()

«1»умкциясындай. Жолдар регистірдің тіркеуімен 
(аіп.ісгырылады, Бұл функцияның қолданыяуы 8-ші листингте 
корсстілген.

Ғлсі жолды регистрдің тіркеуінсіз салыстыру
Өкінішке орай, АК8І С стандартты кітапханасында регистрдің 

(имчолдарының айырмашылығынсыз жолдарды салыстыру 
і|»ункциясы жоқ. Бірақ көп тараған С компиляторлары бұл мақсат 
ушін стандартіы емес функцияларды көрсетеді. Мысалы, 8утап1ес 
комішлятор 5ігпстр1 () функциясын ұсыпады, ол Місгозой 
кігапханасында бұл жағдайда 5ігістр() функциясы барады, ал 
Иогіапсі кітапханасында бірден екі функция 5ігтрі() 8ігістр() бар.
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П а р а м е т р л е р д і  ж і б е р у .  Ш а қ ы р у  т э с і л д е р і .
Енгізу- шығару функциялары 
риія -
Синтаксис:
ри4» (сопхі: сһаг* қатар)
Экранға символдар қатарын шыгарады жэне курсорды 

экранның келесі қатарының басына альш келеді. Функция параметрі 
ретінде қатарлық тұақгыны немесе қатарлық айнымалыны 
қолдануға болады. Тақырып файлы: <8Іс1іо.һ>

*
Синтаксис: 
сһаг *§еІ5 (сһаг* $);
Клавиатурадан символдар қатарын енгізеді.Енгізілетін қатарлар 

бос орыннан іұруы мүмкін. Тақырып файлы: <5і(ііо.һ> 
риісһ
Синтаксис: 
іпі риісһ (іпг с)
Символды экранға шығарады. Тақырып файлы:<сопіо.һ> 
-Мэтінді экран бетіне түрлі түсте шығару үшін сргіпйҒ жэие 

сри(к функцияларын қолдану керек.
-Жаца жолға өту \п\г -түрінде беріледі.
- сргіпгГ және сриік функцияларымен шығарылагын символдар 

түсі іехісоіог (түс) функциясы арқылы орнатылады.
- Түстіц фонын (:ех(Ьаск§гоипсІ (Түс) орнатады.
- СІГ8СГ, іехісоіог және <:ехіЬаск§гоиий функцияларын қолдану 

үшін бағдарлама мэтініне # іпсіисіе <сопіо.һ>директивасын қосу 
қажет.

3.3 Пронедуралық, логикалық, функционалдық жэне 
объектіге бағытталған бағдарламалау

Оиераторлар өрнекті есеіггеу үніін қолданылады. Бір 
операцияны бейнелеу үшін бірнеше символ найдаланьшады: Келесі 
таблицада т ш д ің  стантардында анықталған операция белгілері 
көрсетілген.

Операциялар рангілер
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N 1 ОіМІМНИяішр АссоциативтіЛігі
I Г) І1 • —>
) I * н  & *() яігеоҒ <-

3 */ % (мупі.і шілткативті бинарлар) —►

! * (мд/|итинті бинарлар) —У
і • • • • (раірядтық жылжыту) ->
Й • • - • • (қатынас) —►
1 -  і (қіпыиас) —►
я & (ра ірядтық «ЖӘНЕ» конъюнкциясы)
9 '  (рнчрядтық«НЕМЕСЕ») —>
10 I (ітірядты қ «НЕМЕСЕ»)
11 АА («ЖЭНЕ» конъюнкциясы) —>

|| («11 ІіМЕСЕ» дизъюнкциясы) —>
һ ?:(іпартты операция) <-
н /= % = += -= &= л= |= « =

һ , («үтір» операциясы)

“( )”> “[ 3” жэне “?:” операцияяарынан басқа барлық 
шісрациялар компиляторда жеке лексема ретінде қарастырылады. 
Кіжтскстке байланысты бірдей лексемалар әр түрлі операцияларды 
Гнидіруі мүмкін, яғни бірдей операция белгісі қолдануы мүмкін 
жәііс контекстке байланысты эр түрлі интерпретацияланада. 
Мысалы: & бинарлық операциясы ө бүл разрадтық коньюкция, ал 
X. упарлық операциясы -  адресті алу операциясы. Бірінші ранг 
оіісрациялары жоғары приоритетгі. Жалны бір рангідегі барлық 
операциялар бірдей приоритетгі, егер олар өрнекте бірнеше болса, 
оііда олар ассоциативтік ережесі бойыіппа не соддан оцға (—>), не 
оңнан солға (<—) орындалады. Егер бір операция белгісі таблицада 
скі рет (мысалы, * белгісі) қолданады, онда біріншісівде унарлық 
оіісрацияға, екіншісінде бинарлық операцияға жатады.

У н ар л ы қ  (бір оры нды ) оп ерац и ялар , Бір орынды префиксті 
жэне постфиксті операцияларды жазу үшін келесі симолдар 
қолданылады:

& - операцияныц адресін алу операциясы (2 ранг);
* - адрес бойынша қарау операциясы көрсеткіш операнд

болуы (2 ранг);
- унарлы алу тацбасы, арифметикалық операндының 

Ослгісін өзгертеді (2 ранг);
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+ - унарлы қосу таңбасы, унарлы алу симметриясы ү: 
ёнгізілген (2 ранг);

~ - биттік терістеу (2 ранг);
! - ЕМЕС -  операнды мэнінің логикалық терістеуі (2 ранг] 

Скаляр операндыларға қолданылады.
Бүтін санды нэтижесі 0 (егер онеранд ақиқат болса) немесе 

(егер жалган болса);
++ - бірге арттыру (2 ранг); ек̂  түрлі формасы бар.префи* 

операция -  операнд мэнін ол қолданғанша бірге арттыр; 
ассодиапштілігі стандарт бойынша оң жақган;постфиксті операі
-  операнд мэнін ол қолданылғаннан кейін бірге артгыру| 
ассодиативтілігі стандарт бойынша сол жақтан;

— бірге кеміту (2 ранг) -  бүл унарлық операцияның операндыоі 
не константа, не өрнек бола алмайды: перфиксті операция -  опері 
мэнін ол қолданылганша бірге кеміту; постфиксті операдиясы 
операнд мэнін ол щолданылғаннан кейін бірге арттыру;

вігеоГ -  операнд тшііящ объектісі үшін байт бойынша өлшемі; 
есептеу операциясы (2ранг); Бүл операцияның екі форматы ті 

кіхеоГ өрнек 
8І2ео£ (тип).
8Іхео£ өрнектің мэнін есептемейді, тек өлшемі есептелетін ти 

анықтайды.
Бинарлы (екі орынды) операциялар келесі топтарға бөлінсдЫ
• аддитивтілік; <
• мультипликативтілік;
• жылжу;
• разрядтық;
• қатынас операциялары;
• логикалық;
•меншіктеу;
• құрыдымдық объектінің компонентін таңдау; ‘
• “үтір” операциясы;
• жақшалар операция ретінде.
Аддитивті операциялар:
+ - бинарлы қосу -  арифметикалық операциялардың қосылуМ 

немесе бүтін санды операндының көрсеткішімен қосылуы (4раиг)
- - бинарлы алу- арифметикалық операндылардың нсмөсв 

көрсеткіштердің алынуы (4 ранг).
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ІИИІИИІНІМІ' о п ср ац и и :
ГГИМШЛ гиігі ің «иераидыларьш көбейту (4 ранг); 

ИМИШіық гии гің опсрандыларын бөлу (4 ранг). Бүтін 
Мй|і не гижесібугін санга дөңгелектеніп алынады.

II І«Ц, ( ?.0)/1 6-га гең, 0/(3) -6-га тең.
ІЧІМДЫ і исріиідыларды бөлу кезінде қалдықты алу (3

ИМ*|ИНІИШ'м (гек бүтін санды лперациялар үшін 
ШМІІМУ оін-рициисы бар өрнек форматыісол оисранд 

НІИЯгм оң оіісрнпд 
|||М  Йуііи сііпды оисрандының биттік бейнесін он бүтін 

ІіІММЫИ мдіііис тең разряд санына солга жылжыту (5

• |ІИІІ Оуііи сііиді.1 операндының биттік бейнесін он бүтін 
ҒММИмииі ,ІК мдніпс тсң разряд санына солига жылжыту (5

_ Ш  иіігрнцііилар:
і #үі1М і «іиды опсранды мэнінің биттік бейнесінің разрядтық 

»ІИ»Ы і ЖОІІН) (8 ранг)
(М 1 'И і і д ы  операнды мэнінің биттік бейнесінің разрядтық 

_  ІСМ |ІІІ(М1С'В) (ІОранг)
АуіІН і «ніды оцсранды мэнінің битгік бейнесінің разрядты 

(ИІІіі )
і Іі1іг|ііщи ялары (салыстыру)

Йі Оші Ісі (6 ранг)
|ИМ Пічіі ісі 16 ранг)
ЙІ игміч-с тең (6 ранг)
Мп і і  исмссс гсц (6 ранг)
І*М ( /  ранг)
Іі»ц пміч* (7 раиг)

)|йІММііг оііі-рацииларыньщ операндылары арифметикалық 
| |  М#Мн г и»»р( сгкіп болуы мүмкін. Нэтижесі оң бүтін санды: 0 
МІІ) і і і м і ч с  I (ақиқат). Соңгы екі операция басқа 

г*МІМ*'ііі|»мі*іі гшіыс гырганда төменгі приоритетті.
ІІЙІМИіілык Пиіііі):иіық операциялар:
АА ирін|імстіікалық онеранд немесе қатынастың (ЖӘНЕ) 

ІИИМННМіииі і.і ( I I раиг ). Ііүіін санды нэтижесі 0 (жалган) немесеі 
(ИММІІ
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|| - арифметикалық операнд немесе қатынастың (НЕМЕСЕ)
дизъюнкциясы (12 ранг). Бүтін санды нэтижесі 0 (жалған) немесеі 
(ақиқат).

Меншіктеу операциялары (14 ранг). Меншіктеудің бір жай 
меншіктеу жэне бірнеше қүрама меншіктеу операциялары бар:

= -жай меншіктеу: оң жағындағы операнд-өрнектің мэнін сол 
жағындағы операндыға меншіктейміз. Мысалы: Р-10.3-2 *х

*= -көбейтуден кеін меншіктеу: с^л жағындагы операндыға екі 
операндының көбейтіндісін меншіктеу.Р*=2 Р=Р*2-ға эквивалентті 

/= бөлуден кеінгі меншіктеу: сол жағындагы операндыны оң 
жағындағы операндыға бөлуді сол жақтағы операндыға меншіктеу. 
Р/=2.2-й Р=Р/(2.2-(і) -ға эквивалентті.

%= модуль бойынша бөлуден кейінгі меншіктеу: сол 
жағындағы операдының мәнін оң жағындағы операндының мэніне 
бүтін санды бөлудің қалдығын сол жағындағы операндыға 
меншіктеу. №Л=3 К=^%3-ға эквивалентті.

+= -суммалардан кейінгі меншіктеу: екі операндының 
мэндерінің суммасын сол жақтағы операндыға меншіктеу. А+=В 
А=А+В -ға эквивалентті.

= - алудан кеінгі меншіктеу: оң жэне сол операндылардың
мәндерінің айырымын сол жақтағы операндыға меншіктеу. Х=4.3- 
Ъ Х=Х-(4.3-2)-ке эквивалентті.

« =  -разрядтарды солға жылжытудан кейінгі меншіктеу: сол 
жақгағы бүгін санды операндыға солға жылжығандағы оның 
биггікбейнесін оң жақтағы бүтін санды операндыға тең разряд 
санына меншіктеу. Мысалы: а « = 4  а=а«4-ке эквивалентті.

» =  - разрядтарды оңға жылжытудан кейнінгі меншікгеу: сол 
жақтағы бүтін санды операндыға оңға жылжығандаіы оның 
битгікбейнесін оң жақтағы бүтін санды операндыға тең разряд 
санына меншіктеу. Мысалы: а « = 4  а=а«4-ке эквивалентті.

&= - разрядгық конъюнкциядан кейінгі меншіктеу: сол
жақтағы бүтін санды операндыға (ЖӘНЕ) разрядтық
конъюнкңиядан алынған оның биттік бейнесін оң жақтағы бүтін 
санды операндының битгік бейнесін мешпіктеу. Мысалы: е&=44 
е=е&44-ке эквивалентті.

|= разрядтық дизъюнкциядан кейінгі меншіктеу: сол жақтағы 
бүтін санды операндыға (НЕМЕСЕ) разрядтық дизъюнкциядан 
алынған оның биттік бейнесін оң жақтағы бүтін санды
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іМі4'|піііці.іт.іц ( игіік бейнссін меншіктеу. Мысалы: а |=Ъа=а| Ь-ке 
•иммииіістіі.

ртрид гі.іқ «НЕМЕСЕ»-ден (ислслючающий) кейінгі 
мічііііік юу. ео.і жақтағы бүіім санды Оаерандыға НЕМЕСЕ 
|)йірмдп.ік, опсрациясымен альшған битгік бейнесіне екі 
иііерііндыііың мэндерін меншіктеу. Мысалы: жл=х+у г=г А(х+у)-ке
ІҺНІІМІІЛСІІІ І І.

3.3.1 Негізгі ай ырмашылықтар, артықшылықтар, 
кемшіліктер, даму перспективалары

Қүрі.ілымдық объектінің комгаонентін таңдау 
(Місріпіиилары:

(пуктс) -  құрылымдық объектінің компоненттерін тікелей 
іицдау(1 рапг).

< )исрацияны қолдану форматы: 
к үрылымды объеістінің аты. компонент аты

-көрсегкіш көрсететін құрьигымдық объектінің 
ічімпоііенттерін жанама таңдауы (1 ранг)
к;ү р і .іі і ы мды қ_объектінің_көрсеткіші->компонент_аты.

Үгір операңия ретінде(15 ранг). Үтірмен ажыратылған 
(и рпсіііс өрнектер сол/дан оңға қарай есептеледі. Нэтиже ретінде оң 
-кақтагы өрнектің тнпі мен мэні сақталады. Осылайша «ұтір» 
ічн рациясы есептеуд: солдан оңга қарай топтайды. Нэтижесінің 
і иііі мен мэні үтірмен ажыратылған өрнектердің оң жағынан 
иірііинісі өрнек болып анықталады. Сол жақтаіы барлық 
ііисрандьшардың мэндері еленбейді. Егер айнымалы х іпі гипті 
(ичіеа, (х=3,3*х) өрнеіінің мэні 9 болады, ал х айнымалысы 3 мэнін 
наОылдайды.

Жақшалар операңиясы ретінде. Дөңгелек ( ) жэне квадрат [ ] 
жақшалар функцияны шақырган кезде массивтегі элементгерді 
іііідекстеу кезіиде маңызды роль атқарады. Бинар.чық операция 
маңызды роль атқарады.

Доңгелек жақіпалар функцияда мівдетгі түрде кездеседі. 
футікцт_аты(аргументтер_тізімі)

мүида функция аты және аргументтер тізімі операнд қызметін 
.ітқарады. Функция нәтижесі функция денесінде есеіггеледі.

75



массив аты [индекс]
өрнегінде [] операциясы үшін массив аты жэне [индекс] 

операнд болып табылады.
Бвдгіштер (разделители)
Бөлгіштер немесе пунктуация белгілері тілдің лексем қатарына
0 0  * # кіреді.
Квадрат жақшалар. Бір өлшемді және көп өолшемді 

массивтерді шектеу үшін, сонымеи бірге индекстелт ен элементтерді 
жазу кезінде [] қолданылады. Мысалдац:

Іпі А[5]; А-5элементтен түратын бір өлшемді массив;
Іпі х,е [3][2]; е-3х2 өлшемді екі өлшемді массив(матрица). 
Индекстелген элементі бар.

-Е[0][]0=х=А[2]=4;
Өрнегі е массивінің алғашқы элементіңе, х айнымалысына жэне 

А массивінің үшінші элементіне 4 мәні меншіктеледі. Массивтің 
индекстері 0-ден басталадындықтан А[2] үшінші элементке сәйкес 
келеді.

Дөнгелек жақшалар. Олардың қолданылуы:
1) Өрнек-шартты ("егер" операгорында) көрсетеді:
Н(х<0) х=-х;
/* арифметикалық айнымалының абсолюттік молшері*/
2) Формальді және спецификатор параметрлер тізімдерін 

сипаттау үшін міндетті элемент ретінде саналады.
Яоаі Ғ(Яоаі х, іпі к)/*Функцняны анықтау*/
{функцияденееі}
Яоаі Ғ(Йоа1 , іпі);/*функцияны анықтау*/
3) Деңгелек жақшалар көрсеткіштің функңияға қатысты 

анықтамасында міндетті гүрде керек
Іпі (*рйіпс)0; /*рГиисКорсеікіштің функңияға 

аныкгамасы*/
4) Операциялардың оры ігдалуьш езгертіп, өриекті толтайды: 
у=(а+Ь)/с; /*)§Іһі\уЪ2 §ҺЬіһЪп1пЗу34 -риіһеЗ*/
5) •
Ғог (і=0, |=1; і+=2, ]++) ңикл денесі;
\уһі!е (і<]) цикл денесі;
<іо цикл денесі п һік* (к>0);
6) Типті өзгерту кезінде пайдаланылады. Мысалы: 
Іоп§і=12 1 ; /*айнымалыны аныктау*/
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ЛііиіҺгіц; /*пМпым&льшы аи ы ктау * /
ІмІВ“(ПонОІ;
П о и і  і ш і і і і с  оіі ср/сн ЬгІ0 12Ь мэнін алады.
/) I Ірспроцсссормен өңделетін макроанықіамаларда 

/ціці ічісһ жақшалардып, қолданылуы үсынылады.
«ііі-Пін- К(х.у) щгҢ(х)*(х)+(у}*(у))-

.'.3.2 Ьагдарл амалаудың негізгі парадигмалары

‘1»іп уралық жақшглар. Қүрама оператордың немесе блоктың 
і н і і  і.і мси аягын белгілеу үшін фигуралық жақша {} қолданылады. 
ІІІирі п.і оисраторды қ^рама операторлардың қолданылуы:

II (і;І>х){гі-; х++;}
Ке) кслген дене благына мыеал:
Поя! аЬ$х (йоаі х)
I
геЦігп х > 0 .0 ?  х :-х ;

1
М>игуралық жақшалар қүрамында және бірітіру типін анықтау 

компоненітер тізімін белгілеу үшін қолданылады:
/* сеіі күрылымдык; гипін анықтау*/
Яігисі сеіі
!
Сһаг *Ь 
Іпі ее;
ОоиЫе И[6];
Һ
/* т іх  бірікгіретін тинті анықтау*/
ІІпіоп т а х
іі
1/пзі§песі іпі іі;
Сһаг сс[2];
};

Фигуралық жақшалар массивтерді иниңиализаңиялау жэне 
оларды анықтау қүрылымында найдаланылады:

/*Массивті иниңиЕілизациялау*/
Іпі тоаіһ []={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};



/*тпіхШге 8іоск */
Зішсі тіхіиге ; Гі
{ 'г
іпі іі; ■
(ІоиЫс ёд;
сһаг се;
} ■■ ' .
5Іоск=Д666, 3,67, ‘Л’; ' <
Мысаляа тіхіиге -  әр типтердің үш комдонентінің қүрыльтмдык 

типітң аты, кюск- тіхіиге типінің күрыпымының аты. 8іоск 
күрылымының іі, сісі, сс компонеіптсрі инициализация кезінде 
фіигуралық жакшадағы тізімдегі мәндерді қаюылдайды.

Үтір. Үтір бөлгіш ретінде де оиерация ретінде де қолданылады. 
Бөлгіш ретінде тізімдегі элементтсрді ажыратады. Цикл 
операторының басында үтір бөлгіш ретінде қолданылады:

Ғог (х-рі, у=р2, і= 2; і<п; 2=х+у, х=у, у=2, і++);
Үтір. Үтір бөлгіш реінде де операция ретінде дн кодданылады. 

Бөлгіш ретінде тізімдегі элементтерді ажыратады. Цикл 
операторрның басындп үтір бөлгіш ретінде қолданылады.

Іпі I, д; , .
Ғ1оаіх,у,2,р1,р2;
Үтір операциясы мен бөлгіш үтірін дөңгелек жақшалар арқылы 

ажыратуға болатынына назар аударайық. Мысалы, т  массив 
элементгері үшін алғашқы үш мәндер тізімі қолданылады:

Дпі і=1, т[]= {і, (і=2, і*і),і};
Бүл мысаида дөңгелек жақшадағы үтір онерация белгісі ретінде 

қатысады. Меншіктеу операциясының «=» «үтір» операциясынан 
приоритеті жогары. Сондықтан алғашында і 2 мәнін алады, одан 
соң і*і көбей'гу орындалады жэне бүл нэтиже жақшадағы өрнектің 
мәні ретізде қызмет етеді. Бірақ і айнымалысының мәні 2 больш 
қалады. т  [0], т[1], т[2] мэндері сәйкесінше 1,4,2 болады.

Нүктелі үтір. Си тілінде бағдарламада эр оператор, эр сиппатау 
және әр аныктама нүктелі үтір аяқталады. Нүктелі үпрмен 
аякггалатын кез келген өрнек оператор ретінде қабылданады. Жеке 
«ңүктелі үтір» символы бос оператор ретінде қабьшданады. Бос 
оператор кейде цикл денесі ретінде қолданылады. Өрнек -  
операторлар мысалы:

78



I н  /*і айііымалысының мэнінщ өзгеру нэтижесі*/
| (//1). /"I Ісігижс Ғ аіты функцнясының денесімен

ННІ.ІИ .ІІІІІЙДЫ*/
Қін иүк іс. Ьслгіііі оган гиісті операторды бөлу үшін қос нүкте 

" " шіііциііі.і ітді.і:
Іичи і онсратор; (метка:оператор;)
| <і»іі  и у к т с .  Бүл ү ш  нүкте арасында бос орын жоқ. Ол 

фу ныіиииі.і анықтау жэне сипаттау кезінде программист эрдайым 
фн|імн 11 і.і с і п  ізу-шығару үшін айнымалы нараметрлер тізімі бар 
ІімПиипіскалық функіщішарды пайдаланады. Олардың 
Н | і и н > н і п  ісрііі кслесі жолмен сипатгауға болады: 

іпі рппіГ(согі8І сһаг *Гогтаі,...) 
іііі мапГ (сопяі: сһаг *ГогтаІ,.._)
Ііүи жсрде коп нукге комегімен функңияға сұраныс жасау 

н> інідс ор хүрлі парамет р санын қолдану мүмкіндігі.
/К үлдызша, Жүлдызша * көбейгу операңиясы жэне атын 

ииг|)іу ксзінде пайдаланылады. Анықтамалар мен сипатіамаларда 
тундышіа қолданылатын типтің мағынасына башіанысты 
і' і ірс стк і иі гі сшісіттау.

/* іпі типінің мөлшерін көрсету*/
ІШ * роіпі;
/ “' сһаг типінің объектісінің көрсеткішінің көрсеткіші*/
( 'һаг ** геіег;

3.2.3. Бағдарламалаудың базалық әдістері

I і аі дарламапық жабдықіың өмірлік ңиклының негізгі 
і ( ицдсршің бірі- ессітгің қойылуы кезеңі. Мүнда бағдарламалық
і, ійдықтың орьшдайтын қызмегі жэне бағдарламалық жабдыққа 
кпйі.ілатын талантар ашлқгалады. Бүл талаптар екіге бөлінеді:

-функңионапдық іалаитар, яғни бүл болашақга жасалатын 
о;ч дарламаньщ қандай жүмыстарды, функңияларды орындайтынын 
.'ііықтайды;

- эксшгуатациялық талаптар, бүл болашақ бағдарламалық 
/каГідық қандай жағдайларда жүмыс жасайтынын анықтайды.

Сағдарламалық жабдықтарға қойылатын негізгі 
іксилуатациялық талапгарға төмендегілер жатады :



- дүрыстығы, техникалық тапсырмаға сэйкес жұмыс жасауы ; 
-универсалдығы -  кез-келген мүмкін жағдайларда дүрыс

жұмыс жасауы;
-сенімділігі -  түрлі қателерден кейін дүрыс жауаптарды 

қайтара алуы;
-тексерілуі - нэтижелерді тексеру мүмкіндігі;
-нэтиженің дэлдігі - нэтижелер ауытқуыньщ берілген шамадан 

аспауы;
-қорғалған болуы - ақпараітың іүпиялылығын сақтай алуы;
- бағдарламалармен үйлесімділігі - басқа бағдарламалармен 

үйлесімді жүмыс жасау мүмкіндігі;
-аппаратпен үйлесімділігі - кейбір қүрылғылармен үйлесімді 

жүмыс жасау мүмкіндігі;
-тяімділігі-техникалық ресурстарды аз жэне жылдам пайдалану 

мүмкіндігі;
-бейімділігі- түрлі жағдайларіа байланысты жасалатын 

модификацижпарға бейімділігі;
-қайтапайдаланыылуы - қайта жүхтемей-ақ іске қосыла беруі ; 
-реентерабелділігі -  бірнеше процестерде параллель қолданыла 

беруі.
Техникалық тапсьфма- бағдарламалық жабдықты қүру 

мақсаттары, оған қойылатын талаптар, жасау уақыты мен кезеңдері, 
тапсьфыс берушіге өткізу мерзімі жэне т.б. квптеген мэліметтер 
қамтылған бағдарламалық жабдық гуралы толық мэліметберетін 
күжат. Техникалық тапсырманы жасауға тапсырыс беруші де және 
оны орындаушы да қатысуы керек. Ол келесі бөлімдерді қамтиды: 

-кіріспе;
-бағдарламалық жабдыктар жасаудың қажегтілігін негіздеу; 
-бағдарламалықжабдықгардың қызметі;
-бағдарламалық жабдықгарға қойылатын талаіггар;
- бағдарламалық жабдықтардьщ күжаттарына қойылатын 

талаптар;
-техникалық-экономикалық көрсеткішгер ;
-қүру кезеңдерімен стадиялары;
- бағдарламалық жабдықты қабыядау жэне бақьшау тзртібі.
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9 # |М ій и ш ім к  сябіқтарға ұсыиылатын тапсырмалар 

Лрмфмогикилық және логикалық өриектерді есептеу 

А|жфмеі)ікіілі.іқ орнсктерді С++ тіліндегі жазба ұлгілері: 

Математикалық функциялар

Өрнск С++ тіліндегі жазба
8іп х 8іп (х)
С 08  X СОЗ (х)
Тйх Тап (х)

Агсзіп х Азіп (х)
Агссоз х А С 05 (х)

8Һ х 8іпһ (х)
Сһх Со$һ (х)

е* Ехр(х)
Ьпх Ь°ё(х)
Ьёх ІоёІО(х)
х’ Ро\у(х,у)
Гх 8ргІ(х)
|Х| ҒаЬа(х)

Типтік есептерді шешу
Мысал 1: Келесі арифметикалық өрнектерді Си тілінде жазу.

2,7Кь2а-103 С05Х2 +5ІП3>-.
ч«3(г2 + һх + аг) ’

Шешуі:
2.87+2.1 *рош(10,3)/ро№(соз(х*х+а*х+а*а),2)+ 
(со5(х*х)+ро\у(5ш(у),3))/ро№(ГаЬ8(х+уХ1/3);

Тапсырмалар

Арифметикалық өрнектерді Си тілінде жазу
1. а) 3'’М С053+агС8Ш-̂ -+3~3 с^\[3 ’,

б) 5іп60''27'35"~2,б11ое, Зх 
ггсокіб" + 3,743 - (а2 +/>г)
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17. а) ЗД8 ' • 10‘ -  6,46 • 10“5 +Ш-С8ІП10,79 
һ - а '  а - со53 х4 ___________
~ х Г ~  Г ХІх + ХГх

« ? V  - 2агскес3 Зл: |  эД ^  + ф я ]х -

18. а) 5,76-31-10-4 + \/а49  + 5ес30,793 +<?0-66+гіг 5^3 

|іп3 2,74 - 1£515,65І агсзіп 2хг — с и 11
б) 8ес3 0,754 + С08 есА 0,983 Іагсзес3 2хл 4 <

19. а) 4г'3*-акес^ЗДб+ 13,9-10“' е‘ +̂ /136,483+ огс5ес31,79
б )  (оаи-агс^  0,79 + е“ ‘г )

\[х- ,ГТ  ^  х !

л Л . - -Г777~ ^ і  агсзіп3 0,98 + агс&ес' 1,9920. а) с/е 0,79' -  У566,078 +--------!-------------
'  13,06 + 2,85 103

б)
0,78

Іог, |х3( -  1о§‘ .X5 \ ' I 2х-ч[)

1г!/'Нг3Н  ) 1/с08ес3х--5сс4/

Логикалық врнектерді есепгеу

Мысал 2:
іпі гадііій (х); -тип, функция аты жэне аргумент
{

операторлар -  құрама оператор -  функция
}
Яоаі х,у - тип, айнымалылар аттары. Сипаттамаға сәйкесх, у 

айнымалыларыньщ мэндері үшін алшы мзидік ондың цифрлар 
алынады.

Тапсырмалар
1. Дөңгелектің ауданын есептеуге қажетті айнымальшарды 

сипаттаңыз
2. Цилиндр бетінің ауданын және көлемін есептеуге қажегті 

айнымальшарды сипатгаңыз
3. Бірнеше дэптер, қарындаш және сызғыштан тұратын сатып 

алынған заттың бағасын есептеуге қажетті айнымалыларды 
сипаттаңыз.
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4 Ы |ішчііг дашср мсн сонша дәптер қаптан чүратын сатып 
§ЦЙНЯМ миыц Гшіасын ссептеуге қажетті айнымалыларды 
(МІМняиыі

I, Миму і Гюйынша берілген уақыт шамасын сағат және минут 
ЙКЙММііт П|)ііск гсйгін багдарлама жазыңдар.

Л, Жоціл келікнен саяжайға барып-қайту қүнын есептейтін 
ЙИДКрміімп жа іыіиіар.

7, Спгын алынған картоптьщ (құнын) бағасын есептейтін 
Ці Н|п|іішміі жіпыңдар.

N I абапының узындығы жэне биіктігі берілген үшбұрыштыц 
йудмнын ссспгеніін бағдарлама жазыңдар.

V Нкі санның бөліндісін есептейтін программа қуру керек. 
ІІршримма найдаланушының енгізген мәндерінің дұрыстығын 
ММігрру қішсг. Егер олар дүрыс болмаса, қате жөнінде хабарлама 
НІМіпру қажет.(С++ тілінде).

10. Уақы гга минуттан және секундты секундтан ауысгыратын 
П*і дмриама құру. Енгізілген мэліметтердің дұрыстығын тексеру 
МАсі І',і ер қате болса, (секунд 60-тан жоғары болуы мүмкін емес) 
(йГшрламасын шығару керек.(С++ тйгінде).

I I . Екі кедергіден түратын электр тізбегінің кедергісін 
(ңч*н гсйтін программа қүрыңыз. Кедергілер параллель немесе 
і і іС*ск гсліп бірігуі мүмкін.(С++ тілінде).

12. Квадрат теңдеуді шешуге бағдарлама қүру. Бағдарлама
оиі і іілген сандардың дүрыстығын тексеру қажет. Егер екінші
(нчті белгісіздің коэффиңиенті 0-ге тең болса, онда сэйкес 
ниОарлама шығаруы тиіс.

13. Сатып алынған затгың бағасын скидкамен есептеудің
Гіін дарламасын жазу. Егер сатып алынған зат 500 теңгеден
«огары болса, онда 3 процент жеңілдік беріледі, ал 1000 теңгеден 
жоі ары болса 5 процент жеңілдікпен беріледі.

14. Санкт-Петербургтің негізі қаланған күнді анықтайтын 
(нлімін тексеру программасын жазу. Пайдаланушының қате 
/кнуабына программа дұрыс жауапты шығару қажет.

15. Клавиатурадан енгізген екі санды салыстыру
(іаі дарламасын қүру. Программа сандардың үлкен немесе тең
скспдігіне сәйкес хабарлама шығару қажет.

16. Пайдаланушы үшін тиімді салмақты есептейтін программа 
ж ;пу керек. Нақтъі салмақгы салыстырып, оңалу немесе арықтау
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қажетшпгі жөнінде ұсыныстар беру керек. Тиімді салмақ формула 
бойынша есептеледі. Бойы (см)-100. 1

17. Пайдаланушы енгізген ондық санақ жүйесіидегі санды 
екілік санақ жүйесіне ауыстыратын нрограмма жазу керек.

18^ Күні бойынша апта күндерін анықгайтын нрограмма11 
жазыңыз.

19. Электр тізбегінің кедергісі мен қысымы белгілі болған 
жағдайдағы токты есептеу формуласын меншікгеу инструкциясы 
түрінде жаз.

20. Ток күші мен қысымы белЛлі болғандағы электр тізбегінің 
кедергісін есентеу формуласын меншіктеу инструкциясы түрінде 
жаз.

Меншіктеу инструкыиясы
Мысал 3: п айнымалысын 1 -гс арттыру инструкциясын 

жазыңыз.
Шешуі: п++;

'Гапсырмалар
1. х- айнымалыларга -1,5 мэнін меншіктейтін инструкцияны

жаз.
2. зо тта  айнымалысына нөлдік мэн меншікггелетін 

инструкциясын жаз.
3. п -  айнымалысыньщ мэнін бірлікке артыраттын 

инструкцияны жаз.
4. хі, х2- айнымалысының арифметикалық ортасын 

есептейтін инструкциясын жаз.
5. х айнымалысын сіх- айігымалысындаіы мэнге арттыратын 

инструкцияны жаз.
6. Сапмақты фунттан килограмға қайта есептеу формуласын 

меншіктеу инструкциясы түрінде жаз.
7. Ара-кашықтықты қайта есептеу формуласын меншіктеу 

инструкциясын жаз.Километрден верстқа айналдыру.
8. Тіктөртбүрыштың ауданын есептеу формуласын меншіктеу 

инструкциясы түрінде жаз.
9. Үшбүрыштың ауданын есептеу формуласын меншіктеу 

инструкциясы түрінде жаз: 8=1:2*а*Ъ, мұидағы а-табанының 
үзындығы; һ-ушбүрьпхггың биіктігі.



8 Ё & І Щ

|9  ’і|ійНіЧ(іімш.і'( ауданын есентеу формуласын меншіктеу 
У̂ИҢИМСІПН гүріпдс жаз: 3=а+Ъ/2*һ ,мұндағы а жэйе Ь -  
ЫИМЦ уіыпжіл''і.і; һ-трапеция биіктігі.

| |  Дйңкміскііц ауданын есептеу формуласын меншіктеу 
|ЦН*ІІ*У«НММ« І.І і үріидс жаз: 8=-Рг2

|'| Ңиіниідрдіц көлемі мен бетінің ауданын есептеу 
фң|ІМуміііімрі.ііі мсішіікгеу инструкциясы түрінде жаз.

8=2*р*г(һ+у)

IV I Ііірлллелепипед көлемін есептеу формуласын меншіктеу 
НШчрукңинсі.і іүріпде жаз.

16. Қажеіті айнымалыларды синаттацыз жэне шар бетінің 
цудшіы мсн көлемін есептеу формуласын меншіктеу инструкциясы 
іүріндс жач:

У=3/4*р*г3
8=4*р*г2

17. Цилиндрдің көлемін есептеу формуласын меншіктеу
11111' ірукциясы түрінде жаз.

18. Жартылай цилиндрдің көлемін есептеу формуласын
мсшпіктеу инструкциясы түрінде жаз.

Г = я һ ( г ? - г ? )

>\ - цилиндрдің радиусы
г2 - қиындының радиусы
һ- цилиндрдің биіктігі.
19. Конустың көлемін есептеу формуласын меншіктеу

инструкциясы түрінде жаз. 5 = і  л г г-Һ
20. Цилиндрдің көлемін есептеу формуласьлн меншіктеу

инструкциясы гүрінде жаз.
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Шығару инструкциясы
Мысал 4. Сіздің есіміңіз бен теііңізді экранға шығаратын 

программа куру
Шешуі. #іпс1исіе <5Міо.һ>

#іпс1ийе <сопіо.һ> 
уоід таіп 0 
{

ргіпіГ(“Нурлан\пАс^нович\пАхметов\п”); 
ргіпіі' (“<Епіег>");
§еІсһ (); //

}
1. 8Іхііо.һ файлына баратьш жолды экранға шығаратын 

программа қүру.
2. Экранға бір шумақ өлең шығаратын программа құру.
3. Бүгін бөлігі бес ңифр жэне бөлшек үш цифр болатын,( түрі )

а,в жэне с айнымалыларының мэнін экранға шығару инструкңиясын 
мына түрде жазыңыз.

а=мән в—мзн с=мән.

4.Тік төрт бүрышты үшбүрыштың биіктігі мен ұзындыгын 
белгілі болғандағы ( түрі Яоаі) һ жэне 1 айнымалыларының 
мэндерін шығару ннструкңиясын жазу керек . Айнымалы 
мэндерінің алдында түсінікгеме мэтін болу керек. (биіктігі =, ені 
=), сонан соң -бірлік елшем (см).

5. Бүтін типті (ДОТ) а ,в және с айнымалыларының мэнін бір 
қатарға шығару инструкңиясын жазу керек.

6. а, в жэне с бүтін айнымалыларының мэнін шығару 
инструкциясын жазу қажет.

7. хі , х2 накгы айнымалының мэндерін шығару 
инструкциясын жазу. Экранда айнымалы мэндерінің алдында 
түсініктеме мәтін шығу керек , яғни айнымалы атынан соң “~”түру 
қажет.

8. Түрі Гіоаг болатын гасііиз айнымалысының мэнін 
клавиатурадаи енгізуді қамтамасыз ететін инструкңия жазу қажет .

9.( Түрі йоаі), и және г нақгы айнымалының мәнін енгізуді 
қамтамасыз ететін инструкция жазу керек . Пайдаланушы эрбір 
санды тергенде “ Епіег “ пернесін басады деп алынсын .



1(1 II МАііі' г пйііымалының мәндерін енгізуді қамгамасыз 
0ИИІМ иііічрукиии жачү керек Пайдаланушы сандарды бір қатарда 

МкЧі н ш . і і к : ы и  .

11 Мгходных Вастанқы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз 
,ңниинцр,|іи колемін есептеу программасьшның 

уіііідігін жіпу керек жэне қажетті айнымалыларды хабарлау

I? Ііірпсіпс дэпгер мен карандаштардьш тұратын сатып 
йііЫін ип іцп прдың багасын есептеу программасы үшін бастапқы 
ММНІМоі ісрді енгізу инструкциясын жазыңыз жэне қажетгі 
ййііі.імініі.іііирді.і хабарлыңыз.

Мі.іпіл 5. Тік төртбұрыш ауданын есептеу программасын 
« нн.щі.гі Написать программу вычисления площади 
іфимоуюлыіика. Проірамманың орындалу уақьиъшда экранньщ 
ккрінісі гоменде келтірілген ; пайдаланушы енгізген мэліметтер 
жупіі шрифііен көрсетілген;

Тік тортбұрыш ауданын есептеу .
Ьас гаііқы мәндерді енгізіңіз;
Ү іындығы (см) -9 
ііііі (см) -7,5
I ікгөртбүрыш ауданы : 67.50 кв.см.

I ІІсшуі // Тік төртбүрыш ауданын есептеу 
//іпсішіе <зіеііо.һ>
//іпсіибе <сопіо.һ>
уоій таіпО 
{
Поаі 1,ш; // гіктөргбұрьшггың ұзындыгы мен ені
Поаі в; // Тік төртбұрыш ауданы
ргіпіГ("\п Тік тортбұрыш ауданын есептеу \п");
ргіпіГ("Бастапқы мэндерді енгіз:\п");
ргіпі Г("¥зьшдыгы (см.) -> ");
хсапГ("%Г', &1);
ргіпіГ("Ені (см.) -> ");
8сапГ("%Г', &\ү);
8 = 1 * \у;
ргіпіГ("Тік гөртбұрыш ауданы: %10.2&в. см\п", в);
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ргші£("\п\пАяқтау үшін<ЕпІег>-ді бас”);
§еІсһ();
}

Тапсырмалар
1. Паралелограмм ауданын есептеу программасын жазу

.Программаның орындалу уақытында экранның көрінісі төменде 
келгірілген ; пайдаланушы енгізген мәліметгер жуан шрифпен 
керсетілген;Ауданды есептеу. <

Бастапқы мэндерді енгізіңіз;
¥зындығы (см) -9 
Ені (см) -7,5
Паралелограм ауданы: 67,50 кв.см.
2. Параллелепипед көлемін есептеу программасын жазу 

*керек.Программаныңорындалу барысындағы экранныңкөрінісі 
төменде келтірілген (пайдаланушы енгізген мэліметтер жуан 
шрифпен белгіленген ).Параллелепипед келемін есептеу .

Бастапқы мәндерді енгізіңіз;
¥зындығы_(см)-9 
Ені (см)-7,5 
Биіктігі (см)-5 
Көлем ;337,50 куб,см.
3. Параллелепипед бетінің ауданын есептеу .программасын 

жазөу керек. Программанын орын даплу барысындағы экранның 
көрінісі төменде келтірілген (пайдаланушы енгізген мэлэметтер 
жуан шрифпен белгшенген).Параллепипед көлемін есептеу .

Бастапқы мәндерді енгізіңіз;
¥зындығы (см)-9
Ені (см)-7,5
Биіктігі (см)-5
Беттің ауданы ;90,00кв,см
4. кубтьщ келемін есептеу проіраммасын жазу 

керек.Программаның орындалу барысындағы экранның көрінісі 
теменде келтірілген(пайдаланушы енгізген мэліметтер жуан 
шрифпен белгіленген ) кубтың келемін есептеу

Қабырғаларының ұзындығын енгізіңіз (гат)жэне <Еп1ег> 
пернесін басыңыз-9,5

Кубтьщ келемі; 857,38 куб,см



( Ңниміідр көлсмін есептеу прграммасьш жазу 
ІврМ ІІ|НН|жммшіыц орыидалу барысындағы экранның көрінісі 
МММіідр кг>і гіріліх;іі (пайдаланушы енгізген мэлімепер жуан 
1'РМфіІПН Гіслгілсш еп).Цилиндр көлемін есептеу.

ІІйі чй і і қы  мондерді енгізіңіз .
ІйОнннын радиусы (см)-5 
Ңіііінидр Пиікгігі (см)-ІО 
I Ііілиндр кплсмі 1570,80 куб см.
Л Ііірнспіс дэпгер мен карандаштардан түратын сатып алынган 

4Щ іпрдың (ки асын есептеу. программасын жазу керек 
Н|іпірмммішыц орындглу барысындағы экранның көрінісі төменде 
Ш>іи ірнн сн (пайдаланушы енгізген мэліметгер жуан шрифпен 
Оімн ілснгсн).Сатып алынған заттың бағасын есептеу .

Іни і апқы мәндерді енгізіңіз ;
Дош ср бағасы тедге -2,85 
Доп гср саңы -5 
Кирнндаш бағасы теңге -0,85 
Каршідаш саны -2
( 'агыіі алынған затгың бағасы ; 15,45 теңге 
7.1>ірнеше дэптер мен сонша дэптер қаптың бағасын есептейтін 

проі|іамма жазу керек; .Төменде программа орындалу барысында 
ікран корінісі көрсетіівген (пайдаланушы енгізген мәліметтер жуан 
шрнфіісн белгіленген).Сатып алатын заттың бағасын есептеу 

[»ас гапқы мэндерін есептеу 
Дэптер бағаеы теңге -2,75 
Дәитер қапгың багасы теғге -0,5 
Комплект саны дана -7 
Заітардың бағасы ;22,75 теңге
8. (Салмағы бойынша ) бірнеше алманың бағасын есептеу 

проіраммасын жазу гөменде программа орындалу барысында 
жран көрінісі көрсетілген (пайдаланушы енгізген мэліметгер) жуан 
шрифпен белгіленген.Сатып алынған заттың бағасын есептеу ;

Бастапқы мәндердің енгіз 
1 кг алманың бағасы теңге -8,5 
Алиа салмағы кг-2,3
Сагып алынған алманың бағасы ; 19,55 тсңге .
9.Табаны мен биіктігінің ұзындығы белгілі болғандығы. 

Ү шбұрыштың ауданьга есептеу программасын жазу.Төменде 
нроірамма орьгадалу барысында экран көрінісі көрсетілген

91



(пайдаланушы енгізген мәліметтер жуан шрифпен белгіленген). 
Үшбұрыш ауданын есептеу.

Бастапқы мәндерін енгіз 
Табаны (см)-8.5 
Биіктігі (см)10
Үшбүрыш ауданы ; 42,50 кв ,метр .
10. Үшбұрыш ауданын есептеу программасын жазу керек егер

екі қабырғасы мен арасындагы бұрышы белгілі болса Төменде 
программа орындалу барысында экран көрінісі көрсетілген
(пайдаланушы енгізген мэліметтер Лсуан шрифпен белгіленсін). 
Үшбүрыш ауданын есептеу.

Үшбүрыштың екі қабырғасын см енгізіңіз-25 17 
Үшбұрыш қабырғалары арасындағы бұрышты енгізіңіз -30 
Үшбұрыштиың ауданы ; 106,25 кв ,см.
11. Элекрлік тізбектің кедергісін еседтеу программасын жазу.

Тізбек біріюсен екі 0  параллель кедергіден тұрады . Төмеңде 
программа орындалу барысында экран көрінісі көрсетілген
(пайдаланушы енгізген мэліметтер жуан шрифпен белгіленсін). 
Электр тізбегінің кедергісін есептеу. Элементтері паралел біріккен. 
Бастапқы мәндеріді енгізіңіз

Бірінші кедергінің өяшемі (От)_15 
Екінші кедергінің өлшемі(0т)-20 
Тізбектің кедергісі; 8,57 Ом
12.Тізбектеліп біріккен екі кедергіден іүратын электр тізбегінің

кедергісін есептеу проіраммасын жазу Төменде программа
орындалу барысында экран көрінісі көрсетілген (пайдаланушы 
енгізген мэліметтерді жуан шрифпен белгіленсін).Электр 
тізбекгінің кедергісін есептеу

Бастапқы мэндерді енгіз;
Бірінші кедергінін өлшемі(Ом)-15 
Екінші кедерінің өлшемі (Ом)-27,3 
Тізбектің кедергісі ;8,57 42,30 Ом
13. Электрлік тізбектегі ток күшін есептеу программасын 

жазу.Төменде программа орындалу барысында экран көрінісі 
көрсетілген (найдаланушы енгізген мэліметтерді жуан шрифпен 
белгіленсін).Электрлік тізбектегі ток күшін есептеу.

Бастапқы мәндерін енгіз 
Кернеу(вольт) -36 
Кедергі(Ом)-1500 
Ток күші; 0,024 Ампер.
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М Кнріндп бсйііслсиген тұрғын пунктердің ара қашықтыгын 
І*У іі|П)і|шммасыи жазу.Төменде программа орындалу 
РЫМШІ ♦крап көрінісі көрсетілген (пайдаланушы енгізген 

ММІМ»І іорді жуаи шрифпен белгіленсін).Түргындар пунктерінің 
Я(М м і і і і . і к , г ы і  і . ш  есепгеу. Басталқы мэнін енгіз

Кпрін мисштабы (кнлометр саны бір сантнметрден )-120 
НушічюрдіҢ ара-қашықтығы 420км

I ^  ( Іінру ж ? і і с  қайту ). Дачаға авто көлікнен барудың бағасын 
М*нін'у ііроіраммасын жазу.Бастанқы мэндер ; дачаға дейінгі 
Мінмкн.ік (км);100 км кететін жанармай мөлшері;Бір лнтр 
Шйімірмаііді.ііі багасы.

'Гпмсмдс ирограмма орындалу барысында экран көрінісі 
циргоіпііси (пайдаланушы енгізген мэліметтерді жуан шрифпен 
Пічп іпсіісіп). Дачага бару жэне қайту жольшың бағасьга-есептеу 
Днчаі п дсйііп і қашықіық [км]-8,5 (ІООкм -ге бір литр )-6,5 

Дачаі а баружэне қайту 74,04 теңге құрайды.

( 'и гілінде ш а р тты  оп ераторларды  қо л д ан ы п  п рограм м а қүру

Іігср «өрнею> мэні «ақиқат» болса оиератор орындалады, 
>і|| і иссс ол программамен жіберіледі. «өрнек» шарт болуы тиіс, яғни 
ініда қандай да бір шартты тексеру орындалады. Кесгеде ІГ 
пііграторыньщ қарапайым логикалық ернектер нұсқасы берілген:

К іх гсҚарапайым логикалық өрнек

іІ(а •: һ) Ақиқат, егер а айнымалысы Ъ айнымалысынан кіші болса, ал 
қарсы жағдайца жалган.

і і ( н  > Ь) Ақиқат, егер а айнымалысы Ъ айнымалысынан үлкен болса, ал 
қарсы жағдайца жалган.

іГ(и Ъ) Ақиқат, егер а айнымалысы Ъ айнымалысына тең болса, ал карсы 
жағдайда жалган.

і І'( а <= Ъ) Ақиқат, егер а айнымалысы Ъ айнымалысьшан кіші не тең болса, 
ал қарсы жагдайда жалған.

і Г(а >= Ъ) егер а айнымалысы Ъ айнымалысынан улкен не тең болса, ал 
қарсы жағдайда жалган.

іГ(а !=Ъ) егер а айнымалысы Ъ айнымалысына тең болмаса, ал қарсы 
жагдайда жалған.

іГ(а) егер а айнымалысы нөлге тең болмаі;а, ал қарсы жағдайда 
жалган.
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Типтік есептерді шешу

іі' тармақгалу операторын қолданып мысал келтіреміз. Келесі 
программа енгізілген айнымалының таңбасын анықтап береді.

Тапсырмалар
2х + 1 х <0 ЛС>2'
’ ’ о<. <2 фуі^сциясының мәнін есептеу

керек.
#іпс1иёе <5І;с1іо.һ>
#іпс1ийе <сопіо. һ> 
таіп()
{
йоаі х,у; с1г5сг(); 
ргіпіҒ(“х^?”); 8сапі’(“%Ғ\&х); 
іГ (х<0 || х>2 ) у=2* х + 1;

еіве іГ (х>=0 && х<=2)
{у=х*х+3; ргіпіГ (“Нәтиже:”);} 

ргіпіі'(“у=%Г ”,у);
§еісһ();

}

Тапсырмалар
№1.

ех + соз2 егер х  = 0,2
5Іп2*, егер 0,2 л <•< л

ех + 8Іп“ егер х> 5

х  -  тіа2 + Ь~; а = 0,27; 6 = -
№2
у  = тах{а + 6, а-Ъ \,

а  = 10£3(х2 ч г 2)+ л/ЗЗ; һ - ] і§ 2(х + г);
х  = 2,95; г - 1,99

е*** +1, егер х>  у - 1

х2 + і у 7 і егер дг = .у-1

агсвт2 (2х - УІ егер ,г < у —1

х = 4 у 2Т І ; У = 0.22
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I» г мм*»|н,М
И«НМ|(«У#)| 1 ~)  Ь ^ 2 2х - ] о % г (х  + 4 2 \

« 1 , 1 / .  .г 2,<,'К

Мі*»
(і ‘ і >•)'. егер х>  а + Ь
|<| і |с|. егер х  = а + Ь

|̂< і г '|.  егер х < а  + Ь

< ,і' і у  = —ЗД415; « = 1,02; й = 0,097

№<»
і> ■ іііііі)// Л;
іі ^|і І| і ага%(х! -г ) Ъ = \]Зд-+ г  + <?л+'

« 1,13; г =0,44
N«7.

«V і ^\х - ]\; егер ж < 1,2

Г ах к Ьх' -  2,5с; егер 1,2 5 л: < 2,1

» Ъх-2,5с; ег ер х>2,1

* Ч ° 3+4 а = 1,8; Ъ = -1,57;

№ 8 .
V -  тіп |а  + й|, |д -  й|}

«-1о8д(д:-|г(+і) Ь = зіп|г -Зл) + 4 х г + г 1
X = 0,33; 2 = -1,79

№9.
! ах + Ь, егер х < 0,7

е" ' + аһ, егер 0,7 < х  < 1,5

еь*' + аһ, егер х > 1,5

л - а  = *3; /> = 0,96

№ 10.
у=іпах{а-6; а + б};

а = У(х + л/г)'; Ъ -  ІоЗз).*3 - г 2|;

х = -0,36; г  = -0,44

с = 2,41
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№ 11.

1е ' С08 ах, егер х  <а
зіпа*:. егер х = а

е2х совЪх, егер х > а  

х = \аг ~Ъ\; а = 1,002; 6 = 1,048

№ 12.
у  =  т а х { 2 а ;  ЪЪ\
а = іо§з(л-3 + і|; Ъ = соз(х -  г)2 + е г~*;

* = 1,0097; г  = 2,017 <
№13. _

аі1 + -Л+1, 
у  -- - а -Ъ ,

Ъіг +4аЪ, 

х  = І3 +1;

№14.
у  = тіп{а|;

а = фс*Тр); 6 = с/£2,/г  + |г[
х = 0,27; 2 = -5,92

№15.
і - ^ І - а ,  егер -х<5

;̂ = -8Іпаг, егер 5 < л 5 І 0
со$а/, егер л>10х = е"*ь; а  = 2,71; 6 = 3,145

№16.
у = пих |а ‘ ; Ь!}
а^Ьё^-^/рс + г)+ л/ТТ; б^х^+Іх-г2

л = 1,722; г = -ЗД1
№17.

Гаі?соь‘, ггд> л < 0,7
^  = |а -6 , егф  -V = 0,7

(Ле11” , ег^р дг > 0,7

л: = е^4; а  = 2Д; 6 = 0,77

Ь = 0,77
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* М\
< - Л -ітя іп ’Злс

• • І.ОН
14

|*(» 1 / >/ >), егер х < а
»<* ‘ і Ы \. егер а^ х й Ь

1 '/'/«•) егер х>һ

I# - І»\ һ ~в' ‘ х ~ 3,022
ИШ.
К ІІіш (і. аһ ' }
•і <і' і 0,34-8Іп2(хг}, һ -  4 і 7 +- сІ%1 ?-|

, 4:‘ і 1; х = 033

1>иқі.ілау сұрақтары:
I. I Іроірамманың тармақгалушы құрьшымын сипатгаңыз 
), Гармақталушы құрылымдағы программаның сызықты 

щурыиымііаи айырмашылығы қандай?

С и тіліыде есептерді ш ы ғар у  үш ін  ц и кл  
оп ераторы н  п ай далан у

Т и птік  есептерді ш еш у
Мысал 1. Ғог ңиклін пайдаланьш, у=х5 функциясының мэнін 

іччмггсу керек.
//іпсіисіе <$Міо.һ>
//іпсіисіе <сопіо.һ> 
соп8І а=5; 
таіп()
{
Поаі х, у; іпі к; сІТ5сг();
5сапі(“%Г’, &х); у=1;
Гог (к=1; к<=а; к++) 
у=х*у;
ргіпіГ (“дэреже=%Г\п”,у); §еІсһ ()
; геіигп 0;
}
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Цикл шексіз болуы да мүмкін. Мысалы,
Ғог (к=10; к>8; к++)

Шексіз не жай циклден Ьгеак операторын найдаланып шыіуға 
болады»

Мысал 2. Алғашқы он бүтін оң санның квадраттарын 
шығаратын кестенің бағдарламасын құру. Төменде программаның 
жүмыс істеу кезіндегі түрі келтірілг|н.

Квадраттар кестесі.
Сан Квадрат

1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
7 49
8 64
9 81
10 100

Шешуі:
// Квадраттар кестесін шығару 
#тс1и<1е <8і(ііо.һ>
#іпс1іі(1е <сопіо.һ> 
уоій таіп()
{

іпі х=  1; // сан 
іпі у; санның квадраты 
іпі і; // ңиклдар счетчигі 
ргіпіГ("Квадраттар кестесі \п");
ргіпі£("---------------- \п");
ргіпі£(”Сан\іКвадрат\п");
ргіпЩ"....... .............. \п");
Гог (і = 1; і <= 10; і++)
{
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у м X,
|»ііііі!'("% 'і\і%4і\п", х, у); 
н і

|НІШГ("-................... \п");
|»г ІміИ "\пЛмк:гау үшін <Еп1ег>-ді бас"); 
цсІсІЦ);

I

МысалЗ. Алғашқы п бүтін оң сандарының қосындысын 
НОіі і ііі м Гті дарлама құру.

ІІІСІІіуі.
// Лііі ашқы п бүтін оң сандарының қосындысы 
//ІП С ІШ ІС  < 8 Й І О . Һ >  

йіисішіе <сопіо.һ> 
уоііі таіп()
I
т і п; // саны

т і ш т т ;  // қосындысы 
іпі і; // цикясчетчигі

ргіпіГ("бүтін оң сандарының қосындысын есептеу\п"); 
ргіпіҒ("Сандарды енгізу -> ");
8сапГ("%і", &п); 

м іт т  = 0;
Гог(і = 1; і <=п; і-н-) 

я и тт  = зитт+і; 
ргіпіГ("Алғашқы%і бүтін сандардың қосындысы",п); 
ргіпіГ("тең %і", витт); 
ргіпіГ("\п\п Аяқтау үшін <Бп1ег>-ді бас ");

« с і с Һ О ;

I

Тапсырмалар

1. Алғашқы п қатар мүшелерінің: 1,3,5,7,... қосындысын 
іч си іейтін программажазу керек.

2. Берілген 1+1/2+1/3+1/4+....+1/п қатардың қосындысын 
іч-ситеу бағдарламасын жазу.
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3. Екі санын нөлден онға дейінгі дәрежелеу таблицасын 
шығаратьш программа жазыңыз.

4. 2 ден 2-ге дейінгі аралықта, 0,5 қадаммен у=-~2,4х2+5х-3 
функциясының мәндерінің таблиңасын шыгаратын программа жазу 
керек.

5. Трапеңия эдісімен интегралды жуықтап шешудің 
программасын жазыңыз.

6. Тік төртбүрыш эдісімен '</'(*) = 5х--х + 2 функңиясының 
интегратын жуықгап есептеу программасын жазыңыз.

7. Бес нақты саннан іуратын тізбекті клавиат5фадан енгізетін 
және әр санды енгізгенде енгізілген тізбек бөлігінің арифметикалық 
ортасьш шыгаратын программаны жазу керек.

8. Клавиатурадан енгізілген нақгы сандар тізбегінің 
арифметикалық ортасын есептейтін программа жазу керек. Соңгы 
санды енгізгеп соң программа тізбектің ең үлкен жэне ең кіші санын 
баспаға шыгару керек.

9. 1-ден 10-га дейінгі аралықга кездейсок он саннан үш тізбекті 
алатын, әр тізбекті экранга шығарыгі жэне эр тізбектің 
арифметикалық ортасын есептейтін программаны жазу керек.

ІО.Экранға көбейту кестесін шығаратын программа жазу керек, 
мысалы, 7-ге.

1 1 . Е с е п т е ң д е р :  Р =8ІП Х Х 5ІП 2ХХ8ІП3Л:Х...Х8ІП"Л:.
1 п 5 V12. ^= 2х^ х -х“ х••• көбейткішгершің алғашқы п мүшесінің

көбейтіндісінесептеңдер.
1 3 . Есептеңдер: Р = Ь х ( Ь + і ) х ( й + 2) х . . .х ( 6 + п - і ) .

14. Есептеңдер: Р=^з+^б+^9 + ...+

\¥һіІе, йо-\уһі1е циклдері

Циклдердің жазылу үлгісі (теһііе -  эзірше, сіо - орындау):

1) шһііе (шарт) {операторлар}
2) йо
{операторлар}
даһііе (шарт)
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*Ьйі ц м ю і і і і щ  дснссінде бір ғана оператор бар болса, оны 
Н, шпқмііпшрпі алмай жазуға да болады.

ҮЯІіНк «нч-и іі-рді шешу
Ммснл 4. Жшшы мүшесі ак=к*к (к=1,2,...) болатын тізбекгің 

МІИМІІІЦ.1 иіііы мүіпесіпің қосындысын табу керек.
#ііи ііиіс- нІ<Ііо.һ>
Н ІІК'ІІІ (ІС- сопіо.һ> 
тпііК)
I
ІпІ к ,  п, х; сІ8сг(); 
ууііііи (к< 6)
| іі к*к; 8-х+а; к++; } 
РгіпІІХ̂ з—%<і\п”,5); 
ц о і с ! і ( ) ;  геіигп 0;

(13.)

// Нэтиже: 8=91

Мілсал 5. -4 пен4-кедейінгіаралыісга, 0,5 қадаммену=2х -5х-8 
функциясының

мопдерінің таблицасын шығаратын программа жазу керек. 
ІІІешуі.
// Функция кестесін шығару
II ілсіисіе <5Йіо.һ>
//іпсіисіе <сопіо.һ>  
үоіё шаіпО

Поаі: х,йх; 
ііоаг хі ,х2;
Поаі у; 
хі = -4; 
х2 = 4;
(іх = 0.5; 
х =х1;
ргіпЙГ-------------- \п");
ргіпіГС х | у\п");
ргіпі£("------------- -\п");
\уһі1е (х < х2)
{

// аргумент жэне оның өсімі 
// аргументтің өзгеру диапазоны 

// функция мәні
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у = 2*х*х -5*х-8; 
ргіпіГ("%3.2Г | %3.2і\п", х, у); 

х +=дх;
}
рсіпіГ("------------- \п");
ргіпіГ("\п Аяқгау ұшін <Еп1ег>-ді бас ");
§еІсһ();

}
Тапсырмгцгіар

1. у = Ң функция мэндерінің таблицасын шығаратын программа 
жазу керек.

Аргументгің өзгеру аралыгы -4 -тен 4 -ке дейін, аргументтің 
өсу қадамы 0,5.

2.> =|х—2|+|дг+і| функция мәндерінің таблицасын шығаратын
программа жазу керек.

Аргументтің өзгеру аралығы -4 -тен 4 -ке дейін, аргументтің 
өсу қадамы 0,5.

3. Пайдаланушы енгізген дәлдікпен Пи-ц мэнін есептейтін 
программаны жазыныз.Пи-ң мәнін есептеуде 1-1/3+1/5-1/7+1/9- 
қосындысын есептегенде П/4-ц мәніне жуықгауын пайдаланыңыз.

4. Екі бүтін санның Ең Үлкен Ортақ бөлгішін табу 
программасын жазыңыз

Бақылау сұрақтары:
1. Циклдық есептеу процесі дегеніміз не?
2. Циклдарды ұйымдастыру ушін қандай циклдар 

қолданылады?
3. ^һііе циклының мүмкхндіктерін ата.

Бір өлшемді және екі өлшемді массивтерді 
қолданып программа құру

Типтік есептерді шешу
Мысал 1. Клавиатурадан бір өлшемді 5 бүтін саннан тұратын 

массивті енгізетін, сонан соң нолге гең емес элементтердің санын 
шығаратын программа құру керек. Әр элементті енгізгенде элемент 
номерін көрсетіп тұру керек.
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Иуіім і шіднр массивін енгізу
к йііді.і сііі і ігсн соң <ЕпІег> -ді бас

І| * I'/
Д| .»
‘I * » 
4| * I

,*>І * ()
Мшчи іі і с нолге тең емес сан 3 .

ІІІІШіуі.
// ііпш с гсц смес элементгердің санын есептеу 
// (помсрі бойыніна элементке ену)
//ш с іін іс  <5І(ІІО.Һ>
//иісіиііе <сопіо.һ>
//(Іс-Гтс 8І2Е 5 // массив өлшемі 
уоііі таіп()
(
іііі а[8І2Е]; //массив
іпі п -  0; // нөлге тең емес элементгер саны 
іпI і; //индекс
рі іпіГ("\пБұтін сандар массивін енгіз.\п"); 
ргіпіГ("Әр санды енгізген соң"); 
ргі піГ("<ЕпІег>-ді бас\п”);

Гог (і = 0; і < 8І2Е; і++)
{

ргіпіГ("а[%і] ->",і+1);
8сапГ("%і", &а[і]); 
іГ(а[і] != 0) п++;

}
ргіпіГ("Массивте %і нөлге тең емес элемент.\п", п); 
ргіпГГ("\пАяқгау үшін <ЕпІег>-ді бас");
§еГсһ();

}

Мысал 2. Клавиатурада ненгізілген бүгін элементгерден 
гүратын массивтің ең кіші элементін табатын программа жазукерек. 
М ассивтің ең кіші элементін табу.
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Массив элементтерін бір катарға енгізіп (5 бүтін сан) <Епіег> - 
ді басыңыз.

^  23 0 45 -5 12
Массивтің ең кіші элементі: -5 

Шешуі.
// Массив гің ең кхші элементін табу 
#іпс1и(1е <8Ісііо.һ> *
#іпсІи<іе <сопіо.һ>
#сіеііпе НВ 5 // массив өлшемі 
уоій таіп()
{

т і  а[НВ]; // массив 
іпітіп; // ең кіші элемент номері 

іпі і; // массив инцексі
ргіпіГ("\пМассивтіц ең кіші элементін табу \п"); 
ргіпіГ("Бір қатарға енгіз "); 

ргіпіГ("%ібүтін санжэне <Еп1ег>-ді бас\п", НВ); 
ргіпіГ("-> ");

Гог (і = 0; і < НВ; і++)
5сапГ("%і",&а[і]); 

т іп  = 0; // бірінші элементті кіші деп алып,
// қалған элементтерді сонымен салыстырамыз 
й г (і=  1; і<НВ; і++) 

іГ(а[і] < а[тіп]) тіп  = і; 
ргіп1і’("Массивтіц ең кіші элементі: а[%і]=%і ", 

тіп+1, а[тіп]); 
ргіпіГ("\ Аяқтау үнгін <Епіег>-ді бас");

§еісһ();
}
Массив элементтерінің нөмірлері 0-ден бастап есептеледі, бірақ 

программада ол 1 -ден бастап есептеледі деп көрсетілді, оның қатесі 
жоқ.

Тапсырмалар

1. Клавиатурадан енгізілген бүтін элементтерден тұратын 
массивтің ең кіші элементін табатын программа жазу керек. Массив 
элементтеріне қол жеткізу үшін сілтемені қолданыңыз.
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% І С ш п и і і  іуридіиі снгізілген бүтін элементтерден түратын 
|М М 'И М Г ІҢ  н і і і м о  гсц емес элементтерінің арифметикалық ортасын 
в М І М в й і І Н  іфогріімма жазу керек.

1 Мііссиіі ■ілемснтгерінщ ең кіші жэне ең үлкен элементтерін 
М>9Иііо іілміій іірифмеіикалық ортасын табатын программа жазу

4 Лупіи»ің (бір аптага) орташа темперахурасын есептейтін 
И|іінрпмміі жачу керек. Бастапқы мэліметтер программа жұмыс 
іішчсіі кгідс еш ізілуі керек.

1 Кішішатурадан енгізілген сан массіште бар екендігін 
и«мггргіін мроірамма жазу керек. Массив программаның жүмыс 
Іічгу ксііндс енгізілуі керек.Клавиатурадан енгізілген массив 
щрмст гсрініц өспелі гүрде орналасқавдығын тексеретіңдігін 
нрш рамма жазу керек.

(>, Кланиатурадан енгізілген сан массив элементінде қанша рет 
іичдссчтііідігін есептейтін программа жазу керек.

7. Іікі реттелген массивті өспелі түрде бір массивке біріктіру 
нрш |>аммасын жазу керек.

X. Кез келген сандардың бірөлшемді А(10) жиымындағы оң 
оісмснтгсрді скі есе кемітіңдер, ал теріс элементтері болса, 
іпіда оларды индексте]>інің мэнімен ауыстырыңдар.

0. Бірөлшемді А(10) жиымындагы теріс элементтердің ең 
уписпін табыңдар.

ІО. Бірөлшемді А(20) жиымындағы -5-тен кіші 
>іісмснтгердің қосындысын жэне олардың жалпы санын, сонымен 
ічргс 5 санына еселік болатын элементтердің нөмірлерін 
.чпықтаңдар.

И. Бірелшемді А(10) жиымындагы оң элементтердің 
кпадраттарының арифметикалық ортасын есептеңдер.

12. Бірөлшемді А(100) жиымындагы теріс элементтердің 
(іірінші тобындагы элементгердің санын анықгаңдар.

13. Бірөлшемді жиым мэндері берілген диапазонда жатагын 
>лсменттерінің нөмірін басыгі шыгарыңдар.

14. Бірөлшемді А(10) жиымындағы оң элементтердің ішінде 
мэні ең кішісін және оның индексін (нөмірін) табыңдар.

15. Бірөлшемді жнымда 2-элемеитті бірінші орынға, 3-ні 2- 
іііімен жэне т.б. алмастырулар орындай отырыл, 1-элементі соңғы 
орынға қойыңдар.
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16. Берілген он сандар тізбегівдегі қосындысы берілген 
саннан асып кетпейтін элементтердің санын табьщдар.

17. ¥тыс билетінің нөмірі алты орынды сан. Билет —бакьгггыі 
(аадыңғы жэне соңгы үш цифрының қосындысы өзара тең) 
немесе —табыстыі (жұп орындарда тұрган цифрлардың 
қосындысы тақ орында тұргандардың қосындысына тең) 
болатьшдыгьга анықгаңдар.

18. Оң жэне теріс сандар тізбегіндегі бірінші теріс санга 
дейінгі орналасқан санда{| гізбегінің өсу ретімен 
орналасатындығын анықгаңдар.

19. N кэсіпорынның бір жылгы электр энергиясын тұтынуы 
туралы дерек бар. Осы

бойьшша энергия тұтынудың арифметикалық ортасын жэне 
энергияны ең көп үнемдеген кэсіпорынды анықтаңдар.

20. 14 аудан бойынша жанармай қорының мөлшері белгілі. 
Жанармаймен еңжақсы қамтылған үш ауданды анықтаңдар.

21. Берілген А(14) жиымы бойынша мына шартгарды
қанагатгандыратын В жиымын құрыңдар:В(1) = А(2); В(2) = А(2) * 
А(4);... В(4) = А(2) * А(4) * ... * А(14)

22. Берілген А(13) жиымы бойынша мына шарттарды
қанагаттандыратын В жиымын құрындар: В(1) = А(1); В(2) -  А(1)
* А(3);... В(7) = А(1) * А(3) * ... * А(13)

23. Беріпген А(14) жиымы бойынша мына шартгарды
қанагагтандыратын В жиымын құрыңдар:В(1) = А(1) -  А(14); В(2) = 
А(2) -  А(13);... В(7) = А(7) -  А(8)

24. Берілген А(14) жиымы бойынша мына шартгарды
қанагаттандыратын В жиымынқұрыңдар:В(1) = А(1)/А(14); В(2) = 
А(2)/А(13),... В(7) = А(7)/А(8)

25. А(14) жиымы берілген. Жиым элементтерінің 
арифметикалық ортасын жэне ол мәнге еңжақын элементтің 
нөмірін анықгаңдар.

26. А(14) жиымы беріпген. Екі жиым құрыңдар: оның 
біріншісі индекстері жұп сандар, ал екінші жиым индекстері тақ 
сан болатын элементтер болсын.

27. N элементтен тұратын бірөлшемді жиым берілген. 
Әрбір жолында Ь элемент болатын екіөлшемді жиым 
құрастырыңдар.
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ЛІ Л( 10,10) жиымы берілген. Бас диагональдағы ең кіші 
МіМРНі исн қосымша диагональдагы ең үлкен элементтің 
ІфЫІІАіі|>і.ііі ііумсгырыңдар.

ди Л( іо,іо> жиымы берілген. Бас диагональдагы ең үлкен 
ИШМічі і і Гшр жолды нөмірі берілген жолмен алмастырыңдар.

40, Л( 17) жиымы берілген. 7-ден үлкен барлық 
іііимічі іісрді берілген жиымның ең үлкен элементімен 
йуысімрі-ііідіір.

11 А( 16) жиымы берілген. Алгашқы оң элементке дейінгі теріс 
і і і и  мпі п  ердің санын анықтаңдар.

Л( 18) жиымы берілген. 2-ден кіші барлық элементтерді 3 
і і і і і і . і мі  іі ауыстырыңдар.

П. А(17) жиымы берілген. 0-ден үлкен барлық элементтерді 
і м\ ал қіиіғандарын 0-ге ауыстьірыңдар.

<4, А(14) жиымы берілген. А жиымының барлық тақ
шгмсігпсрі индекс нөмірлерімен ауыстырылатын В жиымын 
иурі.ииіар.

15. А(34) :киымы берілген. Тақ нөмірлі индекстерде түрған
иісмсігітердің ең үлкенін анықгаңдар.

36. А(М) жиымы берілген. Алғашқы ең кіші (минимал) 
і і і с м с і г г г і ң  орнын (индексін) анықтаңдар.

37. А(Ы) жиымы берілген. Соңғы ең кіші элементтің орнын 
іии.іқгаңдар.

38. А(М) жиымы берілген. Соңғы ең үлкен (максимал) 
іпсмештің орнын анықгаңдар.

39. А(ІМ) жиымы берілген. Алғашқы ең үлкен элементтің орнын 
іінықгаңдар.

40. А(ІЧ) жиымы берілген. Мэндері 3 пен 11 саны 
шпервадында жатагЕін элементтердің ари(|іметикалық ортасын 
шіықтаңдар.

Екі өлшемді массивтер
Мысалі. Клавиатуран екі өлшемді массивті қатар бойынша 

стііетін жэне баған бойынша элементтерінің қосындысын 
іхеитейтін проірамма жазу керек

Шешуі.
// Массив элементтерінің қосындысы (баған бойынша)
#іпс1ш1е <5ІсІіо.һ>
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#іпс1ийе <сопіо.һ>
#деҒіпе КО\¥ 3 // қатар саны
МеЯпе СОЬ 5 // баған саны 
уоісі таіп()
{

іпі а[КО\¥][СОЬ]; // массив
іпі з[СОЬ]; // элементгер қосындысы

ргіпЙ("\пМассивті енгізіңіз\п"); Ч 
ргіпЩ"Әр қатардың элементін енгізген соң,"); 

ргіп£Г("\п%і бүтін сандар, <ЕпІег>-ді бас\п", СОЬ); 
Гог (і = 0; і < КО\¥; і++) // КО\¥ қатар 
(

ргіпГГ(”->");
Гог 0 = 0; ] < СОЬ; ]++)

5сапІ("%і", &а[і][]']);
}

ргіпіГ("\пЕнгізілгенмассив\п");
Гог (і = 0; і < КО\¥; і++)
{

Гог 0 = 0; і < СОЬ; ]++) 
ргіпіГ("%і » , а[і][]']); 

ргіпіГ("\п");
}
// $ массивін "тазалаймыз"
Гог (і = 0; і < СОЬ; і++)

8[і]=0;
// обработка 

Гог 0 = 0 ; і<СОЬ; ]++) //эр баган үшін
Гог (і = 0; і < КО\¥; і++) // элементтерді қосамыз 

$01 +=а[і]0];
ргіпіГ("----------------------------- \п");
Гог (і = 0; і < СОЬ; і++) 

ргіпіГ("%і ”, §[і]); 
ргіпіГ("\пАяқтау үшін<Еп1;ег>-ді бас"); 
ёеісһ();

}
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Мысйл 2. I ім і ихам нэтижесін өңдейтін нрограмманы жазыңыз. 
Айім уіпін проірамма бағаның жалпы санынан пайызын есептеу 
ік
Импиші пэіижссіп өңдеу 
Ііщ ііііікі.і молімсітерді енгіз:
|Іі<« • I'}.
Гмрі -10 
Үіп -7 
І(иі -I

Кмгихап нәгижесі:
Ікч’ 12%
Гирі 10%
Ү іп 7%
Ккі 1%

Аиқгау үшін <ЕпІег>-ді бас 
ІІІсшуі.
/ /  І ім гихан мэтижес ін өндеу  
//іпсіисіе <8іі1іо.Һ>
//іпсіисіе <сспіо.һ> 
уоііі шаіп()
!

іпі п[6]; // екілер, үштер,...бестер саны 
іпі 8 = 0; // барлық баға 
Поаі р[6]; // эр бағаның пайызы 
сһаг *шез[6] ={"\0", "\0", " Екі \0"," Үш \0", 

" ТөртМ)"," Бес\0"};
іпі і;
риі8("Емтихан нәтижесін өңдеу"); 
риі8("Бастапқы мэліметгерді енгіз:");

Гог (і = 5; і >= 2; і—'і 
{

ргіпіГ("%8 ->", те8[і]);
&сапГ("%і", &п[і]);
5 += п[і];

}
// эр бағаның пайызын есептейміз 
Гог (і = 2; і< 6; і++)
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р[і] = (Яоаі)п[і}/$*100;
ШІ+С̂ І̂НІГГТІҮОТТ ТТЛТІІ̂риІ$("Емтихан нэтижесі ");
рийС---------------------------- ”);
&г (і = 5; і >= 2; і—)

ргіп1:Г("%8$ %2і %2.0Р/о\п",те8[і], п[і], р[і]);

рии>( лнқхау ұшін ^гшия-^-ді иаі; );
§е1сһ();
}

Тапсырмалар

1. Қатар бойынша екі өлшемді массивті енгізу жэне баған 
бойынша элементтерінің қосындысын есептеу бағдарламасын құру.

2. Қатар бойынша екі өлшемді массивті енгізу жэне қатар 
бойынша элементтерінің косындысын есептеу бағдарламасын құру.

3. Экзаменнің нэтажесін өңдейтін бағдарлама құру. Әрбір 
баға үшін бағдарлама жаппы бағалардың санынан проңентін 
есептеу керек.

4. Қолданушының атын сұрайтын жэне онымен сэлемдесетін 
бағдарлама құру.

5. Қолданушыдан оның экесінің атын сұрайтын және онымен 
сэлемдесетін бағдарлама құру. Оеісһ 0  функциясын қолданып 
есептеңіз.

6. Экранға «телеграфном» сөзін хабарлап шығару 
бағдарламасын құру.

7. Клавиатурадан енгізілген қатардың екілік сан болатынын 
тексеретін бағдарлама құру.

8. Клавиатурадан бір өлшемді 5 бүтін саннан тұратын 
массивті енгізетін, сонан соң нолге тең емес элементгердің санын 
шығаратын программа құру керек. Әр элементті енгізгенде элемент 
номерін көрсетіп тұру керек.

9. Клавиатурадан енгізілген бүтін элементтерден тұратьш 
массивтің ең кіші элементін табатын программа жазу керек.

10. Беріпгген квадрат матрицаларды қосу керек.

'2 3 -2'
3 4 2
1 - 3  4

1 0  1 
0 1 0
1 - 3  4
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| |  Жоі прііда Псрілген матридалардың көбейтіндісін табу 
Щ Миірицалпрды көбейту үшін біріншісінің к-қатарын 

(МіІНІНІНнІҢ і-Гнпшіына скалярлық түрде көбейтіп, нэтижесін
І імдІ ма і рнңаның (к, і) элементі етіп жазу керек:

о  I > 1 0  1 а | к !  [ІЗ  [ і ]  О  ]
І=1

I М ік сив элсменттерінің ең кіші жэне ең үлкен элементтерін 
ИМШКі' алм ай арифметикалық ортасын табагыи тфограмма жазу 
І»)№К

IV Г’кі рстгелген массивті өспелі түрде бір массивке біріктіру 
іі| міі рам м /ісы и жазу керек.

1-1, Клавиатуран ев:і өлшемді массивті қатар бойынша енгізетін 
« йііс баган бойынша элементтерінің қосындысын есептейтін 
Н|юіримма жазу керек.

I 5. Клавиатуран екі өлшемді массивті қатар бойынша енгізетін 
*,»нс ілсменттердің қатар бойынша қосындысын есептейтін 
пріи рам м а жазу керек.

16. Клавиатураң еі:і өлшемді массивті қатар бойынша енгізетін 
лыие оның элементтсрінің арифметикалық ортасын есептейтін 
нроі рамма жазу керек.

17. Екінші ретгі киадрат матриданың анықтауышын есептейтін 
ирш рамма жазыңыз.

18. Элементтерінің қосынды максимаа болатын квадрат 
мм грицаның қатар номерін анықгайтын программа жазыңыз.

19. Клавиатурадая енгізілген квадрат матрица магикалық 
кпадрат болатындыгын тексеретін программа жазыңыз. 
«Маі икалық» квадрат матрица дегеніміз эр горизонталь қатарда , әр 
нсргикаль қатарда жэне эр диагональ бойынша элементтерінің 
к.осындысы бірдей болады.

20. Матрицаның ең үлкен жэне арифметикалық орга мэнін табу 
(іагдарламасын қүру.



4 МӘЛІМЕТТЕРДІ ТИІМДІСАҚТАУ 
ЖӘНЕ ӨНДЕУ ТӘСІЛДЕРІ

4.1 Сыртқы объектілер мен деректер 
алмасу технологиялары

Файл -  сыртқы есте сақгау қүрылғыларында (магнитгік 
дискілерде) орналастырылған жэне мэлімет өңдеу, тасымалдау 
кездерінде біртұгас күйде қарастырЬшатын мэліметтер жиыны.

Файддармен жүмыс істеу үшін оларды, алдымен, ашу керек, 
яғни файл туралы мэліметті -  атын, адресін бағдарламаға белгілі 
ету қажет.

С тілінде файл ашу Гореп() функдиясы арқылы орындалады. 
Ол сыртқы қүрыпғыдағы физикалық файдды, мысалы, 
А:\ЬШЯ,БАТ, бағдарламадағы оньщ логикалық атымен 
байяаныстырады. Логикалық ат дегеніміз -  файлға нүсқауыш, 
яғни файл туралы мэлімет сақталатын жады аймагына сілтеме 
жасау. Файлға нұсқауыш сипагталуы тиіс.

Сонымен, файлдармен жұмыс істегенде нұсқауыштар 
қолданылады. Файлға нүсқауыш мынадай түрде сипапалады:

ҒШВ *ф ;

мұндағы ҒІЬЕ типі -  <8Ісііо.һ> тақырыптық файлында анықгапған 
қүрылым. Бүл нүсқауыпггы көрсетілген файлмен сол файл 
ашылғаннан бастап, байланысты-рып қоюга болады. Ол үшін 
келесі функідая пайдаланылады:

Гореп("файл адресі/аты",”қатынасу типі");

ол файлға нұсқауыш мэнін қайтарады немесе қате болса, Ж ЛХ 
мэнін береді .Мысалы, мынадай оператор орындалуы нэтижесінде

Гр = Гореп("ех1.ГхІ","\у");

жұмыс бумасындағы ехІ.Ш файлы оған мэлімет жазу (лүгііе) үшін 
ашьшады, ал бағдарламада бұл файлды ф  нүсқауышы арқылы 
пайдаланамыз (яғни Гореп() функдиясы файлдың сыртқы атын
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(Мидйрііймііли қолданылатын ішкі логикалық атымен 
Момрмлм).

УиМММбіі, файлды ашатын Гореп() функциясының жалпы 
■ИММУМ

Гр = Гореп(пате, тоёе)

мумми І|' файліа сілтейтін нұсқауыш; пате -  файлдың адресін де 
|М|НЦ»іую (юлаіын аты, көбінесе символдық тіркес арқылы 
«ЙіМішді.і; іпосіе -  файл қандай режимде қолданылатынын 
ц^мшнчііі ііирамеір, бұл да символдар тіркесімен төмендегідей 
іүрдр жігіылады:

"і" <|тйлды оқу ұшін ашу (файл бұрын ашылған болуы тиіс); 
'V ' Пос файлды информация жазу ұшін ашу;
"и" файл соңына мәлімет қосып жазу үшін оны ашу;
"гі" файлдан иңформация оқу жэне оған информация жазу 

үіиіи іішу);
"уу і " бос файлдан информация оқу жэне оған мәлімет жазу 

у іпіп файл ашу (бұрын файл болса, ол өшіріледі);
"ігі"- файлдан информация оқу жэне оньщ соңына информация 

қосып жазу үшін ашу).
"I" -  файл мәтіндік (текстік) режимде ашылады, ол гі, V/!, аі,

і с.с. болыи көрсетіле береді.
"Ь" -  файл екілік режимде ашылады, гЬ, \үЬ, аЬ, т.с.с. болып 

иирссгіле береді.
Келісім бойынша файл көбінесе мэтіндік режимде ашылады. 
Файлмен жұмыс істеп болған соң, оны жабу үшін келесі 

фу 11 к ция қ0лданылады:ГсІ08е(файл_нұсқауышы).
Файлға мәлімет жазу/оқу үшін жалпы енгізу/шьиару 

і|іункциялары тэріздес бірсыпыра функциялар пайдаланылады:

ГргіпЩ), ГхсапГО, фий(), Г§еІ5(), §еіс(), риіс(), Г§сІс(), ГриІс()

Бұлардың ішіндегі £еІс()/Г£еІс(),риІс()/ГриІс()функциялары 
.ірекепері ұқсас, айырмашылықгары тек 2еІС0  пен риІсО 
макроанықгау-лар да, ал Г§еІс() жэне Ғри1с() -  нағыз функциялар 
Гюлып табылады.
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Барлық файлдық функциялар прототшітері <5Шіо.һ> файлында 1 
орналасқан. »

Файлдардан мәлімет жазу/оқу эрекеттерін үш топқа бөлуго 
болады:

- символдарды енгізу/шығару операциялары;
- сөз тіркестері жолдарын енгізу/шыэгару операциялары;
- блок бойынша енгізу/шығару операциялары.
Снмволдарды енгізу/шығару операцияларында файлдан бір

ғана символ окылады немесе оған бір символ жазылады. Мысалы:
Ч

Г§еіс(ҒІЬЕ *Гр); ашьшған файлдан символ оқиды.
Ғриіс(іп1 сһ,ҒІЬЕ *ф); сһ символы кодын файлға жазады.

Сөз тіркестері жолдарын енгізу/шығару операцияларында бір 
мэлімет алмасуы кезінде файлдан сөз тіркесі жолдары оқылады 
немесе оған сөз тіркесі жазылады. Мысалы: §еІ8(сһаг *8); файлдан 
мәлімет байттарын '\п' символы кездескенше біртіндеп оқиды да, 
оларды 8 тіркесіне орналастырЬіп, '\п' символын _\0‘ (нөл- 
терминатор) белгісіне айналдырады.

Г§ей(сһаг *3,іпІ го,ҒІЬЕ *ф); ф  түрінде сипатталған файлдан 
байттарды оқып, оларды '\п' символы кездескенше немесе т  
байт оқылып біткенше 8 тіркесі мэні ретінде жазып шығады.

Блок бойынша енгізу/шығару операцияларында мәліметтер 
алмасу олардың бір блогын толық қамтиды. Мысалы:

Ғгеай (уоій *ріу, іпі кіхе, іпі п, ҒІЬЕ *ф );
мұнда ф  файлынан эрқайсысы зіхе байтган түратын 

мәліметтің п блогы ріунүсқауышы көрсетіп түрған жады 
аймағына оқылады (оқылатын блок үшін алдын ала орын 
дайындап кою қажет).

Г\угііе(Ч'оіс1 *р1:\',іпі зі/,е,іпІ п,Ғ1ЬЕ *ф );

мүнда ріу нүсқауышы көрсетіп түрған жады аймағында орналасқан 
эрқайсысы 8Іге байттан түратын мәліметтің п блогы ашық түрған ф  
файлына жазьшады.
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4.2 Файлдар, деректер базасы

ЦНІМІІ (|шІЬиа информация жазу үшін, ал ГзсапГ файлдан 
МИҢМН оқу үшін қолданылады. Олардың жалпы жазылу түрі:

ГргіпіГ(Гр, —спецификация шаблоныі, р);

ЦфМДОМ і.і |> ориек; Гйсапі'(Гр, —спецификация шаблоныі, адрес);
Мі.ніні: Ііүгін сандар тізбегін (п=5) пернелерден енгізіп, 

ММ|Ци<і фмйлгп жазу керек болсын.
// фийп іііиып, оған 5 сан жазу 
Міиіікіе <8Іёіо.һ>
Мі м г і і н і с  • сопіо.һ> 
шшіі()
| імі к,і,п-5;
і ішг Гпатс[]="а:\\пит.іх1;\0"; 
і Іі.чсг();
1 IІ.И *Гр;
Ір Гореп(Гпате,"ү/");
рі іпіГ("Енгізілген сандар %8 файлына жазылады\п”,йіате); 
риЫ("Ор сан енгізілген соң, Епіег басыңыз\п");
Іпг(і—0; і<п;і++)
{.чсапГ("%і",&к);
ІргіпіГ(Гр,"%(1 ”,к);
}
ГсІоне(Гр);
ргіпіГ("Енгізілген сандар %& файлына жазылды\п”, &ате); 
{>сІсһ();

Пэтижесі:
Енгізілген сандар а:\пит.*хі файлына жазылады 
Ор сан енгізілген соң, Епіег басыңыз
1
2
3
4
5
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Енгізілген сандар аЛпиш.ІхІ файльша жазывды 
Файядағы мәлімет: 1 2 3 4 5
Бес бүтін санды п=5 бүрыннан бар ШеІ.Ш файлына жазу 

керек, сол файлды мәлімет қосу үніін ашын, оған 5 сан жазып, 
сонан соң ондағы мәліметті оқып тексеру керек.

Дискідегі ШеІ.Ш файлын мэліметтер оқу үшін ашып, 
ондаіъі мәліметті оқып, файлдаш тақ сандардың қанша екенін 
және қосындысьш табу керек.

/* файлдан мәліметгер оқу */
#іпс!иёе <шаіһ.һ>
#іпс1и«іе <8Ісііо.һ>
#іпс1и{1е <сопіо.һ> 
шаіп()
{ іпі і,к=0.5=0,п=5,у,х; 
сһаг Гпашс[]="й1еІ .1x1"; 
сіг8сг();
ҒІЬЕ *Гр;
ір=Гореп(Гпате,"г");
/* Оқу үшін файл ашу */
Гр=Гореп("Гр","гі"); 
іГ((Гр=Гореп(Гпате,”П")) == ЖПХ)
{ ргіпіГС̂ п Файл ашуда қате болды");
§еісһ();
ге1иш(0);
}
ри!з("Файлдан оқылған сандар:");
\үһі1е(!ГеоГ(Гр))
{Г8сап«Гр."%і",&у); 
ргівіЯ'" %і ",у); 
іГ (у % 2 = 0 ) {в+=у;к=к+1;}
}
&1озе(ф);
ргіп1:Г("\пТақ сандар қосындысы 8 = % і,
196
олардың саны к=%і", 8, к);
§еІсһ();
}
Г§еК жэне Грціз функцияларын пайдалану



|Цм ііркічи-рімсм жұмыс істегенде Г§еІ5 жэне Гриіз 
“ЦМвіШіш Қ ( ш д а н ы л а д ы :

А|#ііі фумкцинсының жалпы жазылу түрі: 
^Имуіқііуыш.МАХЬЕІ^ф);
Иу«'МУ>>>ііі компыотер жадыңцағы орынға сілтейтін
кйумш. МДХЬЕЫ -оқылатын тіркестің максимальды 
ИММіы; Ір - файл пұсқауыпш.
Мі.ичип.і:
#іІ»Пис 1.20 
ніяіііО
I
ІІІ.І' Тр; 
і'Һііі фнІ|п];
||> Іореп(—8ІгокаІ, ІгІ);
\уііііс(Г{»сі8(8і, Ь, Гр) != ЫШ.Ь) 
рііК (хі);
)

4.3 Деректер файлдарын қолдау жүйесі

Файлдарға сөз тіркестерін жазу үшін Граік функциясы келесі 
і урдс қолданылады:

8ІаШ5=ГриІ8(қатар нүсқауышы, ф);

оіііНік -  бүтін сан, оның мәні еоГ функциясында жазылады, 
п срГриІ8()функциясы файлдың соңына шыққан болса немесе қате 
пиіса, Гриізфункциясы жазылатын жолдың соңына /0 символын 
жаібайды.

1’еменде осы функцияларды пайдалану мысалы келтірілген. 
//іпсіисіе <§Ісііо.һ> 
уоід таіп()
{
іпіп;
сһаг 8іг[50],8іт1[50],сҺ;
ҒІЬЕ *ф ;
// Файлға мэлімет жазу 
ф = Гореп("ех.Іх1”,"\ү"); 
риІ8("Бүтін сан енгізіңіз: "); 8сапГ("%<і",&п);
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Гргіпіі'(ір,"%с1'\п",п);
риіз ("Символ енгізіңіз: "); сһ=§е1сһаг();
риіс (сһ, ф);
риіз ("Сөз тіркесін енгізіңіз: "); §еі5(кіг);
фиі5(81х,ф);
ГсІозе(Гр);
// Файлдан мэлімет оқу
іГ((ф = Гореп("ех.Ш","г")) !=КИЬЬ)

ГвсаиГ (ф, "%й”, &п); ргітГ("п=%сі\п", п) ;
197
сһ = §еіс (ф); риісһаг (сһ);
Г§ей(5Іг1, 50, ф); риіз (зігі);
Гсіозе (ф);
} еіве ргіпіГ ("\пФайлдан мәлімет оқЬілмайды!");
}
Мүндағы Г§еІ8()функциясыныц екінші параметрі N -  оқылатын 

символдар саны, оған ’\0’ белгісі де қосылады. Бұл функдия өз 
жұмысьш N-1 символын оқығаіінан кейін немесе !\0’ белгісі 
кездескенде аяқтайды. Екеуінде де сөз тіркесі соңына '\0' белгіеі 
қосылады. Г§ей0 функциясы оқылган сөз тіркесі адресін қайтарады 
немесе файл оқылып болганда (не қате шықса), №ЛХ белгісін 
береді.

фиІ8() функциясы эрекет дұрыс орындалса, соңгы оқылған 
символ кодьш қайтарады, ал қате болса, ЕОҒ (файл соңы) 
белгісін береді. Бұл функция курсорды автоматты түрде келесі 
жолға көшірмейді.

Жоғарыдағы функциялар файл мэліметтерін біртіндеп, 
символдан соң келесі символды қарасгыра отырып өңдейді. С тілі 
файлдармен жиым сияқты жұмыс ісгеуге де мүмкіндік береді, 
яғни кез келген байтгы жеке өңдеуге де болады. Файл ішіндегі 
белгілі бір орынды айқындау үшін мына функция қолданылады:

ГзееҢфайлға нүсқауыш, бастаиқы нүктеден ығысу, бастапқы 
нүкте);

Екінші аргумент типі 1оп§, оның мәні оң да, теріс те 
болуы мүмкін. Ол басгапқы нүктеден қанша орынға (байтпен) 
ығысу керек екендігін көрсетеді. Үшінші аргумент файлдағы 
бастапқы нүкте орнын анықтайтын код больш табылады. Осы 
код үшін мынадай мәндер тағайындалған:
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(I і|мМ» Гші ы;
I йіммдпгм ікпиция;
) фйМл с о ң і . і .

Дуі>і.м орыидашанда, Гзеек() функциясы 0 мэнін береді, ал 
қ і і і о  (мысалы, файлдың сол жақ шекарасынан ары аспақшы 

ЙИИМІШП) С>олса, онда 1 береді.
|\уіііс жонс Ггеасі функцияларын пайдалану
Қүрм иымдарды пайдаланатын файлдармен жұмыс істеу 

кРІІІідг Ггеа(1()/Г\үгііе0 функцияпарын пайдаланған ыцғайлы. 
(Ьшрдык жа іылуы:

ІІотІ(рІг, хі/.е, п, Гр);
мүпда Гр файлынан эрқайсысы зіхе байттан тұратын мэліметгің 

II О/іогы ріу нүсқауышы көрсетіп тұрған жады аймағына оқылады 
(нкыіштмп блок үшін алдын ала орын дайындап қою қажет).

Г\угйе(р1х,8І2е,п,ф);

мүидп ріг пұсқауышы көрсетіп тұрған жады аймағында орналасқан 
ирклйсысьг яі/е байттан тұратын мэліметтің п блогы ашық тұрған ф  
фмйлыиа жазылады.

()сы функцияларды қолданудың бір мысалын келтірейік: 
ІурейеГБһисІ:
I
сһаг аиіһог [30]; 
сһаг ііііе [50]; 
іпі радез;
} ВООК;
ВООК Ы={ ”Кегпі§һап", "С Ьап§иа§е", 256 }, Ь2;
ҒІЬЕ *ф; 
уоісі та іп ()
{...
Гр=Гореп("5ІгисІ.ІхІ", "■№+");
// файл эрі оқу, эрі жазу үшін ашылды 
Г\үгі1е(&Ь1, 8ІхеоГ(ВООК), 1, ф);
Гзеек(ф,0,0); // маркер файл басына 
Ггеас1(&Ь2, зІ2еоГ(ВООК), 1, ф);
ргіпіГ("Авторы -  %8,аты -  %8,беттер саны -  %й\п”,Ь2.аийюг, 
Ь2.1і11е, Ь2.ра§ез);
}
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Зертханалық сабақтарға үсынылатын тапсырмалар 

Нүсқауыштар, сілтемелер

1. 8й'8іт(!>1т 1 ,з1г2) функциясы 2-ші көірсеіілген жолды 1-ші 
жолдыц ішінен іздейді.

2. 8(гзеі(8іх,сһ) функциясы берілген қатардағы барлық 
символдарды көрсетілген символға (сһаг сһ) ауыстырады.

3. зігіо(І(8іг 1 ,зіг2) функциясы берілген қатарды сіоиЫе типті 
санға ауыстырады.

4. 8Ігсһг(5Іг,с) функциясы берілген қатардағы коды 
көрсетілген символдыц позициясын анықтайды.

5. зіггеү(зіг) функциясы берілген қатардыц барлық 
символдарьш керісінше бейнелейді.

6. 8І:фЬгк(8Іг1,8іг2) функциясы 2-ші қатардыц кез келген 
символын 1-ші қатардан іздейді

Осы функцияларды пайдаланып бағдарлама құру 
Мысал 1. Автор туралы мэліметгің дұрыс дұрыс еместігін 

анықгау.
#іпс1и«1е <сопіо.һ>
#іпс1и(іе <8і(ііо.һ>
#іпс1иёе <зігіп§.һ>
#йейпе КАМЕ "Ритчи" 
таіп 0 
{
сһаг 1̂ 20];
риі8("С тілінің авторы кім:");
§еі8(0;
\уҺі 1е(зігстр( Г,М А МЕ)! -0)
{риі8("басқа кім болуы мүмкін:");
§еі8(0;
}
("Жауап дұрыс!");
§еісһ();
}

Мысал 2.8ігсру(зіг1,8іг2) функциясы сөз тіркесінің 
көшірмесін алу үшін қолданьшады, мұнда зіг2 айнымалысындағы 
сөз тіркесі 8Іг1 айнымалысьша көшіріледі.

1 2 0



/Піи һніс • сопіо.һ>
#Ііи Ішіс ■ хк!іо.һ>
Й Іи с Іш Іс  • ХІ1ІП{».Һ> 
і і ш і п  ()

(
ііһііі' .ч іг і[2 1 ];
нІц  |)у(хІг1,"Хал қалай, Азат?"); 
(иіі.ч(хігі);
н і і  сру(хІг 1 ,"Тамаша!"); 
|) ііі.ч(.чіг1);

1-л'ІсІЧ);

М ы сал 3.
//іпсһкіе <сопіо.һ>
//іпсіисіе <8к1іо.һ>
//ііісіисіс <8ІГІП§.Һ>
//іісГіпе .чігока "көшіру функциясы" 
таіп ()
<
\

сһаг *рІг=5Ігока; 
сһаг ге$[25]; 
с1г5сг(); 
ри й (р іг); 
риІ5(гез);
8Ігсру(ге8,ріг);
риІз(рй);
рий(ге«);
§е1сһ();
}
Нэтижесі:

Тапсырмалар
1. Бір топтағы фамшшялары бірдей студенттерді табыңдар.
2. Топ студенттері фамилиялары мен аттарының бірінші эрпін 

шығарыңдар.
3. Әрбір сезден кгйін бір бос орын қалдырылған сөйлемдер 

берілген. Құрамында дауысты әріптер ең көп кездесетін сөзді 
табыцдар.
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4. Әрбір сөзден кейін бір бос орын қалдырылған сөйлемдер 
берілген. Құрамында берілген эріптен басталатын сөздердің санын 
анықгандар.

5. Әрбір сөзден кейін бір бос орын қалдырылған сөйлем 
берілген. Сөйпемдегі ең ұзын сөзді табыңдар.

6. Әрбір сөзден кейін бір бос орын қалдырылған сөйлем 
берілген. Сөйлем ішіндегі жақшалардың дұрыс қойылғанын 
тексеріңдер.

7. Әрбір сөзден кейін бір бос ррын қалдырылған сөйлемдер 
берілген. Сөйлем ішіндегі жақшаға алынған мәтіндерді өшіріңдер.

8. Берілген сөз тіркесіндегі эрбір нүктені көп нүкгемен 
(яғни үш нүктемен) алмастырындар.

9. Алдыңғы есеп шартындағы қатар келген нүктелердің 
эрбір тобын бір нүктемен алмастырыңдар.

10. Дүкендегі касснр көмекшісіне арналган программа 
қүрыңдар. Программа тауардың бағасын, мөлшерін, сатып 
алынған тауарлар бағасының қосындысын есептеп, сатып 
алушының берген ақшасьшың мелшерін сұрал, оған 
қайтарылатын соманы да анықтайды.

И . Әрбір сөзден кейін бір бос орын қалдырылған сөйлем 
берілген. Барлық сөздерді керісінше жазып шығыңдар.

12. Пернетақтадан енгізілген -сездердегі эріптердің санын 
есептейтін программа жазыңдар. Тапсырманы сіо ... луһііе 
циклында орьшдаңдар.

13. Натурал п саны жэне 81, $2, ... 8псимволдары берілген. 
Осы символдардың арасында неше рет + символы кездесетінін 
анықтаңдар.

14. Натурал п саны жэне 81, 82, ... 8псимводцары берілген. 
Осы символдардыңарасында * символдарының санын есептеңдер.

15. Натурал п саны жэне 81, 82, ... 8псимволдары берілген. 
Осы символдардың арасында қандай символдар кеп: + немесе * 
символы ма?

16. Сөз тіркесі енгізілгеннен кейін оның қүрамында бір 
символ қалғанша, тіркесті цикл сайын бір символға қысқарта 
отырьш, сөздердің барлық нұсқаларын экранға шығаратын 
программа жазыңдар.

17. Енгізілген сез тіркесіндегі сөздердің санын анықгайтын 
программа жазыңдар. Бір сөз екіншісінен бір бос орын арқылы 
айырылады деп санау керек.
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|И Мліііи псрисіақтадан енгізілген телеірамманың бағасын 
М4Н Н'І11ііі мроірамма жазыңцар.

IV Іісрііігсп сөзде бірінші жэне соңғы әріптердің кайсысы 
цмм й і г і д о і с г і і і і і і  анықтайтын программа жазыңдар.

Л), «и» эриімен аяқталатын атау септігіндегі зат есім
П»>|іІіііои, Осы созді сентеп, басып шығарыңдар.

).1 Іісрілген сөздіц жұп нөмірлі орындарында қанша «о» 
<і|м11 Гнір скендігіп анықтайтын программа жазыңдар.

Сгудснттің фгмилиясы, есімі жэне әкесінің аты бос 
и|н.ііідіі|)мсіі болініп берілген. Студенттің аты-жөнінің
ммнңиіиідарьш (алғашқы эріптерін) басып шығаратын программа 
ж м ІІ.І іигар.

). V Соз тіркесіндегі а эрпін өшіретін программа жазыңдар.
24. Мэгіндегі соңғы эріппен бірдей әріптерді жоятын 

мрш римма жазыңдар.
25. 2, X сөздері берілген. 2 сөзінде кездесетін барлық 

приггсрді X сөзінен өш ірін гастайтын программа жазыңдар.
2.6. Берілген сөздегі эр түрлі эріптердің санын есептейтін 

ироі рамма жазыңдар.
27. Сөздердің эрбір үшінші әрпін жоятын программа жазыңдар.
28. Берілген мэтіндегі «Айна сөзін «Асыл сөзіне өзгертетін 

проірамма жазыңдар.
29. Пернетақтадан енгізілген символды жазьшған сөз тіркесінен 

ошіретін программа жазыңдар. Өшіру проңесін жеке функңия етіп 
к .і ірастырыңдар.

30. Берілген мэтівдегі кездесетін «а» эрпін «о» эрпіне 
; і у ы сгырыңдар.

31. Енгізішен сөз тіркесін керіге аііііалдыратын, яғни 
символдарды кері тэртіпте орналастыратын проғрамма құрыңдар.

32. Енгізілген сөздің паішндром болатынын/болмайтынын 
а 11 ықтайгын программа қүрыңдар.

33. Пернетақтадан енғізілген символдарды А8СІІ кестесінде 
номірлерінің өс>' реті бойынша сұрыптайіын программа жазыңдар.

34. Бос орындармсн бөлініп жазылған үш сөзден түратын 
сөйлемдегі ең қысқа сөздің ұзындығын есеіггеп шығаратын
11 рограмма жазывдар.

35. Экраніа жылжымалы жолды шыіаратын программа 
жазыңдар.
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36. Сөйлемдегі жүйелі жақшаға алынған мәтіндерді және 
жақшаның өзін өшіретін программа қурыңцар.

37. Үзындығы 25 символдан артпайтьш сөз тіркесін алып, 
одан мүмкіндігінше бірнеше жаңа сөз кұрастырындар.

38. Сөз тіркесіндегі кездесетін «а» эрпін «ә» эрпімен 
ауыстыратын программа құру керек.

39. Пернелерден енгізілген сөздің ұзындығын анықтайтын 
программа жазу қажет. Программаны \уһі!е <Іо циклі арқылы 
ұйымдастырып, программа жұмысы^ аяқгауды «999» тіркесін 
енгізу арқылы жүзеге асыру керек.

40. Берілген тіркес құрамындағы сөздер бос орын арқылы 
бөлініп жазылған деп есептеп, олардыц іпгіндеғі ең ұзын сөзді табу 
керек.

41. Берілген мэтінде өзің қалап алған сөз қанша рет кездесетінін 
анықтау керек.

42. Берілген мэтін сездерінде ең көп кездесетін эріпті табу 
қажет.

43. Берілген мэтін сөздерінің ең жиі ұшырасатын алғашқы эрпін 
анықтау керек.

44. Берілген сөз тіркесіндегі «а» эрпінің санын анықтайтын 
программа құрыңдар.

45. Берілген мэтін сөздері арасындағы бос орынды үтірмен 
алмастырьщдар.

46. Берілген мэтіннің сөздері бір-бірінен бірнеше бос орын 
таңбасымен бөлініп жазылған, сол сөздердің арасына тек бір бос 
орын таңбасын қалдырып, қайта жазып шығыңдар.

47. Берілген мэтіннің неше сөзден тұратыньш табу керек 
(сөздер арасындағы бос орын тұратынын пайдаланыңдар).

48. Берілген мэтінде «ас» тіркесі қанша рет кездеседі?
49. Берілген мэтіндегі «а» эрпімен аяқталатын сөздерді экранға 

шығару керек.
50. Енгізілген сөз тіркесі сан болатынын немесе болмайтыньш 

анықтау қажет
51. Енгізілген үш сөздің ішіндегі ең қысқасының неше 

символдан тұратьшын анықтандар.
52. Енгізілген мэтіннің жұп орында тұрған сөздерінің 

ішінде қанша 'е' әрпі кездесетінін табыңдар.
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1 1  I ' і і і  і і і л і  с і і  сөзде қандай әріптер қанша рет кездесетінін 
ЙІІММ.ІПУ к е р ск .

«Ч ( ’ о  і(')Сіі спгізілген сан аттарын цифр түрінде жазып шығатын 
Н|м>і|)іімма қүрыіідар.

IV Со і гіркесі тү])інде санмен енгізілген мэліметті цифрсыз 
«НІІ.ІЛППІ соз тіркесіне айналдырыңдар, мысалы, '56' -  'елу алты', 
' IV  'минус бір жүз жиырма бес', т.с.с.

Дкінамикалық жиымдар

Киттік өрістерді карга элементтерін сақтау үшін қолдану 
ммаілм.

11 і іісі исіе <іо&1гсат.һ> // С++ тілі стилінде 
//іпсіийе <іотапір.һ>
//іпсіисіе <8Іс:іо.һ>
//іпсіисіе <та1һ.һ> 
хігисі ВііСапІ {
ипяі§песі Гасе: 4; /* ағылш. Гасе -  карта;0 -  туз,...,
12 -  король */
ипяІ£песі зиіі: 2; /* ағылш. зиіі -  карта түрі;0 -  қиық,
1 -  табан,2 -  шыбын,3 -  қарға */
иіш§песІ соіог : 1; /* соіог -  түсі; 0 -  қызыл, 1 -  қара */
};
уоій Я1ГОеск(ВііСаМ *); /* сіеск жиымын 52 картамен толтыру */ 
уоіё деаі (ВііСагсі *); /* сіеаі -  карта тарату; 
экран 52 карта шығару */ 
ұоісі таіп ()
{
ВііСагё йеск[52]; /* 52 картадан түратын жиым */
ГіІЮеск(сІеск) ; 
сіеаі(сіеск);
г
уоісі ШШеск(ВііСагі *1етр_ (іеск)
{
Гог ( іпі і — 0:: і < 52; і++)
{
Іетр сіеск[і].Гасе = і % 13;
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Іетр_сІеск[і].8иіі = і /13;
Іетрсіеск [і ] .соіог = і / 26;
}
}
уоісі сіеаі (ВііСагсі *іетр_ёеск)
{ іпі 1 = 0; /* бөліп шығару үшін */
/* ықшамды болуы үшін карталарды екі бағанға бөлеміз:
0-25 карталар -  бірінші баған, 26-51 карталар -  
екінші баған */ <
Ғог (іпі кі = 0, к2 = кі + 26; кі <= 25; к1++, к2++) {
соиі«  "Сагсі: " «  $еһу(3) « Іетр с1еск[к1 ].Гасе «  " 8шЧ: "
«  5еІш(2) «  Іетр_сіеск[к1 ]..?иіІ«  " Соіог: " «  $е1лу(2)
« 1етр_<іеск[к1].со1ог;
соиі«  " Сапі: " «8е1ш(3) «  І:етр_ёеск[к2].іасе «  " 8иіІ: "
«  5еІш(2) « Іетр_сіеск[к2] .$иіІ«  " Соіог: " «  зеІш(2)
«  іетр_ёеск[к2].со1ог «  еп«і1;
1++;
ІҒ(1 > 12) {/* жалғастыру үшін Епіег басу керек */ 
ргіпіТ("Рге5$ Епіег Гог сопйпиіп§ ");
§еІсһаг(); 1 = 0;}
}
}

Тапсырмалар
Келесі мәліметтерден қүралған төрт студент туралы ақпаратты 

енгізіңіз:
- тегі жэне инициалы;
- туған жылы;
- оқуға түскен жылы;
- бірішпі семестрдің бағасы:
- физика;
- жоғарғы математика;
- информатика;

1. Әліпби бойынша реттелғен студенттердің тізімін шығару 
керек.

2. Туған жылы бойынша реттелғен студентгердің тізімін 
көрсету қажет.
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< ( Іқ у і іі і ү с к с п  жылы бойынша регтелген озат студентгердің
• ІІІМІи і і іы ш р у  к с р е к .

4 ( 'сссияііы 4 жәие 5-ке тапсырған студенттердің анкеталық 
М й і і і м с т  р і шыгарылуға гиіс.

Гсі і ((|)амилиясы) Б әрпінен басталатын етуденттердің тізімін 
лшцр олпрдыц барлық пәндер бойынша багаларьш көрсету керек.

Л < )к,у о  іаг гарыныи, анкеталық мәліметтерін шығару қажет.
7 Гсі і А әріпінеп басталатын студеітердің тізімін жэне 

ш ш р д ы ң  гуган жылдарыкөрсетілуі тиіс.
К.Ссссияда «3» деғен бағалары бар етуденттердің анкеталық 

Міііммсперін шығару керек.
І сгі В жэне Г эрпінен басталатын студенттердің тізімін жэне 

ишірдыц бағаларын шыгаратын программа құру керек.
10. С'ессняны «ұштік» баға алмай, емтихан тапсырған 

і і удсм ггердің тізімін жэне олардың туған жылдарын шығару 
исрск.

I 1. Барлық студенігтердің жалпы орта балын жэне осы орта 
Гі.шдап жогары балл жинаған студенттердің тізімі көрсетілуі тиіс.

12. Барлық студенттердің жалпы орта балын жэне осы орта 
іишга гсң балл жинаған студенттердің тізімін шығару керек.

13. Сессияда «екілік» алған студенттердің анкеталық 
м.іпіметтеріп шығару керек.

14. Информатика пэнін 5-ке тапсырған студенттердің анкеталық 
мэліметтерін экранға шығару қажет.

15. Физиканы 4-ке жэне жоғарғы математиканы 5-ке 
ііімсырған студенттердің анкеталық мәліметтері шығарылуы тиіс.

Құрьглымдар мен біріктірулер

Келесі мысел біріктірмелерді дұрыс пайдала.ну жауадкершілігі 
іолығынан проіраммалаушыда жатқанын көрсетеді.

#іпс1исіе <іо8Ігеат.1"> // С++ тілі стилінде
ипіоп КиіпЬег
{
іпі х;
Поаі: у;
};
үоісі та іп ()
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{ ЫитЬег гпасһепіе;
I* соңғы болып тасһепіе.у элементі мэн қабылдайды */ 
хпасһепіе.х = 100; 
гпасһепіе.у = 50.;
соиі«  "хпасһепіе.х: " «  гпасһепіе.х 
«  " гпасһепіе.у: " «  гпасһепіе.у «  епсіі;
/* соңғы болып гпасһепіе.х элементі мэн қабышдайды */ 
гпасһепіе.у = 50;
хпасһепіе.х = 100; і
соиі«  "гпасһепіе.х: " «  2пасһепіе.х 
«  " хпасһепіе.у: " «  хпасһепіе.у «  епйі;
}

$1гисІ_5
құрылымдар орнына оған арналған нұсқауышгы қолдану 

мысалы
#іпс1и(іе <іоя(геа т .һ>
#<кйпе 8ТК15 16 
МеГте МАХ 50 
т ік ;
зігисі Ьоаі
{ сһаг то<1еІ[8ТШ 5]; 
іпі уеаг;
Яоаі ргісе;
};
уоісі ргіпІ _сіаІ:а(ЪоаІ *); 
уоісі таіп()
{ іпі і;
Ьоаі Воай[МАХ], *разіВоаІ5; 
раягВоай = &ВоаІ$[0]; 
соиг«  "Нолу тапу Ъоа(х? "; 
сіп »  к;
Гог (і = 0; і < к; і++)
{
соиі«  "\п Іприі а тосіеі оГІһе Ьоаі: "; 
сіп »  ра$®оаІ5 -> тосіеі;
соиі«  "\п Іприі Іһе уеаг оГІһе сгеаііоп оГіһе Ъоаі: "; 
сіп »  разіВоагз -> уеаг;
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ічиіі • •- "\п Іприі Іһе ргісе оҒІһе Ьоаі: 
ііііі • • ра&1Воа($ ->"ргісе; 
рикіВоаіх++;
I
ранШоаІ8 -  &Воа1$[0]; 
ргіпі сіа1а(ра5іВоаі5);
I
уоііі ргіпі ёаІа(ЬоаІ *р!г_ЬоаІ)
(
іпі і;
соиі«  "\п";
Гог (і = 0; і < к; і++) /* к айнымалысының көріну аймағына 
пазар салыңдар */
{
соиі«  "Тһе Ьоаі " «  рІг ЬоаІ -> тод еі«  " іһе уеаг оГ Іһе
сгеаііоп " «  ріг Ьоаі -> уеаг «  епйі;
соиі«  " \үа5 8оШ Гог " «  рІг Ьоаі -> ргісе «  "$" «  епсіі;
рІг_Ьоаі++;
IУ
}

1. Ғіаі (бөлмелер саны, көлемі, қабаты, мекен жайы, бағасы) 
күрылымын сипаттаңыз.

Пернетақгадан жиымға бес элементтен тұратын Ғіаі 
гииіндегі мәндер енгізіңіз. Экранга бағалары (пернетақтадан) 
енгізілген саннан аспайтын пэтерлер жайлы ақпаратты шығару 
керек. Егер, ондай пэтер болмаса, программа экранға сәйкесінше 
хабарламаны шығаруы тиіс.

2. РЕКЕУ02КІ (ұшақ типі, рейстер саны, осы кезге дейінгі 
сағатпен берілген ұшқан мерзімі, мың километрмен берілген 
үшқан қашықтығы) құрылымын сипаттаңыз. Пернетақгадан 
жиымға алты элементтен гұратын РЕКЕУ02КІ типіндегі мэндер 
сигізіңіз. Экранға ұшқан мерзімі (пернетақтадан) енгізілген 
саннан артық ұшақтар жайлы ақпаратты шығару керек. Егер, 
ондай ұшақ болмаса, программа экранға сәйкесінше хабарлама 
шығарылуы тиіс.

3. АУТО (машина маркасы, түсі, бағасы, максималды 
(максимум) жылдамдығы) құрылымын сипаттаңыз. Пернегақтадан
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жиымға апты элементтен тұратын АҮТОтипіндегі мәндср 
енгізіңіз. Экранға жылдамдығы (пернетақтадан) енгізілгсн 
саннан (аспайтын) кем болатын машиналар жайлы ақпаратты 
шығару керек. Егер, ондай машина болмаса, программа экранға 
сәйкесінше хабарламаны шығаруы тиіс.

4. ТЕЕЕҒОЫ (абоненттің ЖАТ, телефон нөмірі, телефонға 
төлеген төлемі, орнатқан жылы) құрылымын сипаттаңыз. 
Пернетақтадан жиымға бес элементтен тұратын ТЕЬЕҒОІМ 
типіндегі мәндер енгізіңіз. ^кранға орнатылған жылы 
(пернетақтадан) енгізілген саннан (аспайтын) артық болатын 
телефондар жайлы ақпаратгы шығару керек. Егер, ондай телефон 
болмаса, программа экранға сэйкесінше хабарламаны шығаруы 
тиіс.

5. ОЕТ 8АВ (бала бақша нөмірі, бүлдіршіндер саны, қала 
ауданы, бір айлық төлемі) қүрылымын сипаттаңыз. 
Пернетақтадан жиымға алты элементтен түратын БЕТЗАВ 
типіндегі мэндер енгізіңіз. Экранға көрсетілген аудандағы 
(ауданның аты пернетақтадан енгізіледі) бала бақшалар жайлы 
ақпаратты шыгару керек. Егер, бүл ауданда балабақшалар әлі 
болмаса, программа экранға сэйкесінше хабарлама шығарьшуы 
тиіс.

6. МІІ8ЕТІМ (мүражай аты, жүмыс жасау уақыты, билеттің 
қүны, мекен жайы) қүрылымын сипатгаңыз. Пернетақтадан 
жиымға алты элементтен түратын МП8ЕЕГМ типіндегі мэндер 
енгізіңіз. Экранға билетінің қүны (пернетақтадан) енгізілген саннан 
(аспайтын) аспайтын мүражайлар жайлы ақпаратты шығару 
керек. Егер, ондай мүражай болмаса, программа экранға 
сэйкесінше хабарламаны шығаруы тиіс.

7. ТОТЖ (елі, турдың үзақтығы, транспорт түрі, бағасы)
құрылымьш сипаттаңыз. Пернетақтадан жиымға жеті элементтен 
түратын ТОиК типіндегі мэндер енгізіңіз. Экранға билет құны 
(пернетақтадан) енгізілген саннан (аспайтын) аспайгьш елдер 
жайлы ақпаратты шығару керек. Егер, ондай ел болмаса,
программа экранға сәйкесінше хабарламаны шығаруы тиіс.

8. РКІСЕ (тауардың аты, қүны, дүкеннің аты) құрьшымые
сипаттаңыз. Пернетақтадан жиымға жеті элементтен түратын
РКІСЕ типіндегі мэндер енгізіңіз. Экранға пернетақтадан
енгізілген дүкендегі тауарлар жайлы барлық ақпаратты шығару
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в#|№К 1'гер, окдай дүкен болмаса, программа экранға 
1‘ИЙііін.ііініс хабарламаны шығаруытиіс.

V, I КІІКНі (тауардьщ аты, дайындаған фирмасы, қоймадағы 
ііяііы, Оигіісы) қүрылымын сипатгаңыз. Пернетақтадан жиымға бес 
•Ж'мсм ітеп гұрагын ҒШООЕ типіндегі мәндер енгізіңіз. Экранға 
Пйіпсы (пернетақтадан) енгізілғен саннан (аспайтын) аспайтын 
іііцп іыгқыштар жайлы ақпаратты шығару керек. Егер, ондай 
ніңігіыгқыш болмаса, проірамма экранға сэйкесінше хабарламаны 
іііыі мруы тиіс.

10. /ОГЛАК (жұлдыз бойынша зодиак белгісі, аты жэне жөні, 
іуі.міган кұні) құрылымын сипаттаңыз. Пернетақгадан жиымға 
мсі і ілементтен тұратын 20ӘІАК тиніндегі мэндер енгізіңіз. 
' )крішға жұлдызы «мерген» болатын адамдардың жөнін, атын және 
іуылган күнін шығару керек. Егер, ондайлар жоқ болса, 
нроірамма экранға сәйкесінше хабарламаны шығаруы тиіс.

11. 8ТІЮЕЭТ (оқу орнының аты, студентгің тегі жэне 
нпициалдары, топ нөмірі, бес бағадан тұратьш жиым-үлгерімі) 
құрьшымын сипаттаңыз. Пернетақтадан жиымға алты элементген 
гуратын 8ТЫОЕЫТ типіндегі мэндер енгізіңіз. Экранға орта 
балы (пернетақгадан) енгізілген саннан артық болатын 
с гуденттер жайлы ақпаратгы шығару керек. Егер, ондай студент 
Оолмаса, программа экранға сәйкесінше хабарламаны шыгаруы 
гиіс.

12. ШОККЕК. (жұмысшының тегі жэне иниңиалдары, 
қызметі, жүмысқа орналасқан жылы, үш бағадан түратын жиым- 
аітестатция нәтижесі) құрылымын сипаггаңыз. Пернетақгадан 
жиымға бес элементтен тұратын \\ЮККЕК тиніндегі мәндер 
енгізіңіз. Экранға аттестаңиясының орта балы (пернетақгадан) 
сшізілген саннан (аспайтын) гөмен болмайтын жұмысшылар 
жайлы ақпаратгы шығару керек. Егер, ондай жүмысшы болмасы, 
программа экранға сәйкесінше хабарламаны шығаруы тиіс.

Функциялар, әдістер мен ішкі бағдарламалар

Бес бүтін санды п=5 бұрыннан бар й іеі.ш  файлына жазу 
керек, сол файлды мэлімет қосу үшін ашып, оған 5 сан жазып, 
сонан соң ондағы мәліметті оқып тексеру керек.
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/* фаішға мәліметтер қосу */
#іпс1ис1е <та1һ .һ >
#іпс1и(1е <5і<ііо.һ>
#іпс1исіе <сопіо.һ> 
таіп()
{ іпі і, к=0,5=0, п=5, у, х; 
сһаг Гпате[]="й1е1.Ш"; 
с1г8сг(); *
ҒІЬЕ *ф;
Гр=Гореп(’Ті1е1.Ш", "аі");
ІГ ((Гр=Гореп(Гпате,"а1;")) == N110.)
{ ргіпіГ("\пФайлды ашуда қате болды");
§еІсһ();
геіит(О);
}
риі8(”ЕпІег арқылы бөліп, 5 сан енгізіңіз:");
Гог(і=1; і<=п;і++)
{$сапГ("%і", &х); 
іргіп{Г(Гр,'’%ё ", х);}
Гс1о&е(ф);
§еСсһ();
}

Ііүгііе жэие &еа<1 функцияларын пайдалану
Құрылымдарды пайдаланатын файлдармен жұмыс істеу 

кезінде ігеасІО/ГлтіІеО функцияларын пайдаланған ыңғайлы. 
Олардың жазылуы:

Ггеа<і(р1:г, 5Іге, п, Гр);
мұнда Гр файлынан әрқайсысы зіхе байттан тұратын мәліметтің 

п блоғы ріу нұсқауышы көрсетіп тұрған жады аймағына оқылады 
(оқылатын блок үшін алдын ала орын дайындап қою қажет). 

ілтІе(р1г,5І2е,гі,Гр);
мұнда ріг нұскауышы көрсетіп іұрган жады аймағында 

орналасқан әрқайсысы зіге байттан тұратын мәліметтің п блоғы 
ашық тұрған Гр файлына жазылады.

Осы функңияларды қодданудың бір мысалын келтірейік: 
іурейеГ 5ішсі 
{
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сііііі' ішіһог [30]; 
оііііг (іііс [50]; 
і і і і  рауск;
) МООК;
ИООК Ы={ "Кегпі§һап", "С Ьап§иа§е", 256 }, Ь2;
І ІІ.П *Гр; 
уоііі таіп()
{••■
Гр Гореп("5ІтсІ.ІхІ", "у/+");
// файл эрі оқу, эрі жазу үшін ашылды 
Г\угіІе(&Ы, 5ІгеоГ(ВООК), 1, ф);
І'5сек(Гр,0,0); 11 маркер файл басына 
Ггсас1(&Ь2, 5ІгеоГ(ВООК), 1, Гр);
ргіпЩ"Авторы -  %8,аты -  %8,беттер саны -  %<і\п",Ь2.аи1;һог, 
Һ2.1і11е, Ь2.раде5);
}

Тапсырмалар
1. Файлдан сандар оқып, солардың ішіндегі теріс сандар 

қшіша екенін анықгайтын программа қүру керек.
2. Файдцан сөз тіркесін оқып, солардың ішіндегі 6 симводдан 

артық сөздерді экранға шығарып, басқа файлга жазып шығыңдар.
3. Файлдан сандар оқып, солардың арифметикалық ортасын 

файл соңына қосып жазукерек.
4. Файлдан сөз тіркесін оқып, солардың керісінше жазылган 

нұсқасын басқа бір файлға жазып шығыңдар.
5. Файлдан сандар оқып, солардың максимумын анықтайтын 

проірамма құру керек.
6. Файддан сөз тіркесін оқып, солардың ішіндегі бос орын 

орнына сызықша жазып оны басқа бір файлға жазып шығу керек.
7. Файлдан сандар оқып, сояардың мииимумын анықтайтын 

проғрамма құру керек.
8. Бір файлда екі сөйлем жазылған, соның екінші сөйлемін 

басқа файлға жазып шығу керек.
9. Файдцан сандар оқып, солардың көбейтіндісін анықтайтын 

программа кұру керек.
10. Сөз тіркесінен тұратын файлдағы бас эріптерді кіші 

эріптерге айналдырып, басқа файлға жазып шығу керек.
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11. Файлдан сандар оқып, солардың нешеуі 5-тен артық екеаін 
анықтау керек

12. Сөз тіркесінен гұратын екі файл берілген. Осы екі файлдагы 
сөз тіркестерін біріктіріп, үшінші файлға жазып шығыңдар.

13. Файлдан сандар оқып, солардың қосындысын анықтау керек
14. Сөз тіркесінен түратын екі файл берілген. Осы екі файлдағы 

сөз тіркестерінің орнын ауыстырып жазып шығу керек.
15. Файлдан сөз тіркесін оқып, солардың ішіндегі ең ендісін 

анықтап, соның неше символдан т^ратынын анықтау қажет.
16. Файлдан сандар оқып, солардың тақтарын бір файлға, 

жұптарын екінші файлға жазып шығыңдар.
17. Файлдан бірнеше сөйлем оқып, сол сөйлемдердің «м»

әрпінен басталатын бір сөйлемін ғана экранға шығарып, соның
үзындығын анықтайтын программа қүру керек.

18. Файлдан сандар оқып, солардың барлығын да бірғе
арттырып, шыққан сандарды басқа бір файлға жазып шығыңдар.

19. Файлдан бірнеше сөйлем оқып, сол сөйлемдердің ең соңғы 
сөйлемін ғана экранға шығарып, соның үзындығын анықгайтын 
программа құру керек.

20. Файлдан сандар оқып, соларды керісінше тэртіппен
екінші бір файлга жазып шығыңдар.

21. Файлдан сандар оқып, солардың цифрларын экранға сөзбен 
шығаратын программа құру керек, мысалы, 0 орнына «нәл», 1 
орнына «бір», т.с.с. 9 орнына «тоғыз» деп жазатын болуы тиіс.

22. Файлдан сөз тіркесін оқып, солардың бірінші сөзі мен 
соңғы сөзін алмастырып, екінші бір файлға жазып шығыңцар.

23. Файлдан сөз тіркесін оқып, соларды керісінше жазып 
шығатын программа кұру керек.

24. Файлдан сандар оқып, солардың алғашқы жартысы мен 
соңғы жартысының орнын ауыстырып, нәтижесін жаңа файлға 
жазып шығу керек.

25. 10 бүтін саннан тұратын файл жасайтын программа 
құру керек. Сол файлдағы сандарды оқып, олардың қосындысын 
анықгаңдар.

26. \ҮЪі1е операторы арқьшы Сһаг типті элементтерден 
түратын файл жасау қажет.Циклден шығу шарты -  х эрпін 
енгізу. Сол файлдың көшірмесін екінші бір файлға жазып, жазылған 
мәліметтерді экранға да шығару керек.
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Л ,  Іпісцсг тиіггі N  саннан тұратын файл ж асап , сол  файлдағы  
«у и  ііііідирди экранға шығару қажет.

;Н, Ьүгін сандардан тұратын файл ж асап , со л  сандарды  
Пйі қ іі  Г»ір файлға кері тэртіппен ж азы п ш ы ғу керек.

2 4 .  Мынадай құрылымдағы б ір неш е қатарлары бар файл ж асау  
мгрск:

- рсггік нөмірі;
- фамилиясы, аты-жөні;
- ж.итақысы.
Осы файлға б е с  адам туралы м элім етгер  ен гізіп , басқа файлға  

»и і.ілардың іш ін дегі ең  көп жалақы алатын адам  туралы м әлім етті 
комііріп ж азу керек.

40. Файлдағы м әт ін д і тұгел  оқьш ш ығып, ондағы  « о »  әрпін  «а»  
орпі мен алмастыратын проғрамма кұры ңдар.

Рекурсивті функциялар

М ы с а л і .Ж азуы  бар секторлар 8есіог2.срр  
#іпс1ц(іе < 8Й іо .һ >
#іпсІшіе <8ІхШЪ.Һ>
#іпс1иёе < соп іо .һ >
#іпс1ис!е <§гарһіс8.һ>  
уоій т а іп ()

{
і т  дд=БЕТЕСТ,§т,ід,у; 
іпіі§гарһ (&дй,&§т,"с:\\ТС\\Ъ§і");
8е1со1ог(ВЬАСК); 8еіЪксо1ог(ВЫ ІЕ);
8еІлүгі1:ето<іе(ХОК_РІІТ);
8еШ 1І8Іу1е(¥/ГОЕ_ООТ_ҒІЬЬ,ЯііО); 
ріе8Іісе(200,100,45,90,50);
8еіЪксо1ог(ВЫ ІЕ); 8еІсо1ог(КЕО);
8еШ1І8Іу1е(1,3);
х=-§е1:тахх()/2; у=це1таху()/2; 
ріе8Іісе(х,у,270,360,100); 
зеШ1І8Іу1е(1,2); 
ріе8Іісе(х,у,0,270,100); 
аейехіхіу 1е( 1,0,2); 
тоуе1о(х-20,у-40); оиМехІ("75%");
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тоуеЮ(х+20,у+20); оиІіехІ("25%");
§е£сһ();
с1оке§гарһ();
}

Мысал 2. Диагональ сызу, жаңа терезелер ашу ргішегЗ.срр 
#іисІи(іе <§1(1іо.һ> <
#іпс1и(іе <5Ій1іЬ.Һ>
#тс1иде <сопіо.һ>
#іпс1и<іе <§гарһіс5.һ> 
уоісі таіп()
{
іпг §й=ОЕТЕС'Г,§т,х,у; 
іпіі§гарһ(&§(і,&§т,"с:\\ТС\\Ъ§і");
//жасыл экранда қалыңдығы 3 пдассел диагональ сызу 
кеіЪксоІогСОЯЕЕМ); 8ессо1ог(КЕО); 
8еаіпе8{у1е(80ЬГО_ЬІЫЕ,0,3); 
х=§еітахх(); у=§еітаху(); 
ргіпіГ(" хтах-%й утах=%сІ ",х,у);
1іпе(0,0,х,у); // бір перне басып,экран хазалау 
§еІсһ();
еІеагдеүісеО; // терезе ашу, оны тазалау 
5еІУІел¥рогі(100,100,600,400,1); 
сІеагуіешрогіО; 5е!со1ог(ОКЕЕЫ); 
гссіап§1е( 10,30,450,255); 
сігсІе(230,145,55);
8еаехі5іу!е(0ЕҒАГІЕТ_Ғ0^Т,Н0К1Х01К,3);
//орыс әріптері тек ОЕҒА ОЕТ_ҒОМТ қарпінде
5еіЬксо1ог(ВЫІЕ);
ве1со1ог(^¥НІТВ);
//Мэтін терезенің соя жақ жоғарысында 
оиаех!ху( 1,1, "Жаңа терезе");
§е*сһ();
сІ05е§гарһ();
}
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Тинсмрмалар
1. Уііқытты ссепчеп отыратын сиқыршымен кездестіңдер 

дцііін жөііс ол сендерге жұлдыздар сырын ашып береді деп 
нИііпйі.ік. ІІегс аспанда жұлдыздар жымыңдайды? Аспандағы 
прГіІр жулдыз — бір адамның өмірі. Сендерге көне 
лүиді.і ідарды дэл уақытында өшіріп, жаңасын дер кезінде 
«ПГІ.ІН огыру керек. Уақыт есептеушінің жұмысын көреететін 
ііріирамма жазу керек. Еееп модель құрудан басталады: 
ікрандагы эрбір жұдп;ыз нүктемен көрсетіледі жэне барлығы 20 
лулдьп жанып тұрсыи делік (кездейсоқ тұрде таңдап алынған): 
ікані.ім гұрған біріннгі нүкгені өшіріп, оны кез келген басқа орыннан 
/наидыру керек, содан кейін екіншісін, т.с.с. Жиырмасыншы 
жұлдыз өшкеннен кейін қайтадан біріншісіне көшу керек.

2. —Жаңбыр— проғраммасын жазыңдар — экранда 
(ис ідсйсоқ күвде) 50 нүкте жоғарыдан төменғе қарай қозгалып 
кі-ле жатқандай болуы тиіс. Нүктелердің бірі экранның төменғі 
іпск.чрасына жегкенде, ол қайтадан экранның жоғарғы бөліғінде 
иаііда болуы керек.

3. «Жаңбыр» проғраммаеын кейбір нүктелер шапшаң, 
кейбіреулері баяу қозғала-тындай етіп өзғертіңдер.

4. «Жаңбыр» проғраммасын нүктелер өз қозғалысын төменғі
сол жақ бұрьшггап бастап, жоғарғы оң жақ бұрышта
лнқталатындай етіп өзгертіңдер.

5. Қағазға оралғг.н —кэмпиттің! бейнесін: диағональдары
жүргізілген горизонталь тіктөртбүрыш пен оның екі жағына 
жалгасып жатқан тең қабырғалы үшбүрыштар салыңдар. 
Гіктөртбұрыштьщ еол жақ төменгі төбесінің координатасы (х, 
у), биіктігі а-ға, ұзыздығы 2а-ға тең болсын. Үшбұрыштың 
биіктіктері а/2. Тікбүрыппың диагональдары мен қабырғаларынан 
пайда болғаң қарама-қарсы еісі үшбұрышты бояңдар.

6. Үш тісгі жэие жарты дөңгелек нішінді аркасы бар
мұнара салывдар. Мұнараның сол жақ төменгі төбесінің 
координатасы (х, у), табанының ұзьшдығы а. Қалған өлшемдерін 
а арқылы өрнектеп табыңдар. Мұнараны бояңдар.

7. Куб салыңдар. Кубтың алдьщғы сол жақ төменгі
гөбесінің координатасы (х, у), бүйір қыры а. Жоғарғы бүйір 
бетін бояңдар, оң жақ бүйір бетінде диагональ жүргізіңдер.
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8. Алтыбұрышты тік пирамида салыңцар. Табанының 
аддыңғы сол жақ төбесінің координатасы (х, у), табанындаіы 
қыры а. Қалған өлшемдерін а арқылы өрнектеп табыңдар. 
Пирамиданьщ екі бүйір жақтарын бояңдар.

9. Тіктертбұрышты қиық пирамида салыңдар. Пирамида
табанының төменгі сол жақ төбесінің координатасы (х,у), 
табанындағы қыры а, жоғарғы жактың қыры — а/2. Қалған
өлшемдерін а арқылы өрнектеп т^быңдар. Пирамиданың оң жақ 
бүйір бетін бояңдар.

10. Қарайтьшған —Еі эрпі тэрізді фигура салатын 
программа құрыңдар. Әріп құрайтын нүкгелердің абсциссалары 
мен ординаталары жиым элементтері ретінде берілген. Сурет салу 
үшін ңиклге енгізілетін тек қана бір ЬШЕ операторын 
дайдал аныңдар.

11. Экранда боялған шырша садатын программа жазыңдар. 
Сурет элементтерін жиымда сақгап, өшіріп жэне содан кейін 
қайтадан экранға шығарыңдар.

12. Боялған 7 шыршаның суретін салатын программа жазыңдар. 
Шыршалар бір-біріне ұқсас, горизонталь бойында бір қалыпта 
орналасады, шыршалардың биіктігі солдан ощ-а қарай сызықгық 
түрде есуі керек. Шыршаларды бойлап Қызыл Телпек оларды 
уақытша —үсіп қалмасыні деп бір затпен жауып шығатын болсын.

13. Графикалық режімде Е8С пернесін басқанша монитор 
экранына кездейсок күйде бірсыпыра нүктелер шығаратын 
программа қүрыңдар.

14. Графикалық режімде Е8С пернесін басқанша монитор
экранында (100, 100) — (300, 200) чіктөртбұрышыны ң
нүктелерін кездейсоқ күйде жоятын программа қүрыңдар.

15. Графикалық режімде Е8С пернесін басқанша монитор 
экранының ңентрі (200, 200) нүктесімен дэл келетін жэне 
радиусы 80 болатын дөңгелек нүктелерін кездейсоқ күйде 
жоятьш программа құрыңдар.

16. Шахмат іактасының бейнесін салыңдар.
17. Экранда қарайтылған М эрпі пішіндес фигура салатын жэне

бағытгауыш тілсшық (□, □, □, 0 ) пернелер аркылы
басқарылып, фигураның көлемін + жэне -  пернелерінің 
көмегімен өзгертетін программа қүрыңдар.
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18. Циклдік операторды пайдаланып 10 басқышы бар саты 
пшыцдар, оныц жұп және тақ нөмірлі басқыштарының көлемі 
ар і урлі болатын программа құрыңдар.

19. Шецберге іштеіі бесбұрышты жұлдыз салындар.
20. Қызыл экранғгі 0..9 аралыгындағы 1000 кездейсоқ санды ақ 

іуспси шығару қажет. Мұнан соң экран түсін жасылға б о т , 
пшдарды сары түспен ілыіарывдардар.

21. Экранды барлық (8) фон түстеріне 5 секунд кідіріспен 
боип шығыңыздар. Экранның сол жақ жогарғы бүрышына оның 
иомірін жазып қою керек.

22. Қара экранға 1-ден 16-ға дейінгі сандарды 16 түрлі 
і үске бояп шығару қажет. Әрбір сан бөлек жолда орналасатын 
болсын.

23. Алдын ала тазартылған экранды ақ түске бояп, жеті 
а і аңыздың атгарын же гі түрлі түспен шығарыңдардар.

24. Қара экранға өзгеріп отыратын кездейсоқ түстер арқылы
200 «+» белгісін кездейсоқ түрде бершегін координатапық
нүктелерге басып шығару керек.

25. Экранның жоғарғы жағына екі терезе салып, оның 
біріншісінің ішіне өз атыңызды, екіншісіне -  фамилияңызды 
жазып қойыңыз. 10 секундтан кейін терезедер ішін тазартып, өз 
агы-жөніңіздің орнына досыңыздың аты мен фамилиясын 
орналастырыңыз.

26. Экранның сои жақ шетіне көк түсті герезе салып, оны оң 
жаққа қарай қадамын бірсимвол етіп жылжытъю отыратын 
программа қүру керек.

27. Экранға біртіндеп үлкейе бастайтын шағын қызыл 
герезе салу қажет. Үлкею қадамын X координатасы үшін 3, ал У 
координатасы үшін 1 етіп алыңыздар.
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Объектіге бағдарланған бағдарламалау -  бүл бағдарламалық 
жабдықты, қандай да болмасын кластың өкілі болып табылатын, 
объекгілердің жиынтығы тұрінде құратын бағдарламалау 
методологиясы.

Объектіге бағдарланған жобалау -  бұл құрылатын 
ақпараттық жүйенің (немесе бағдарламалық жабдықтың) барлық 
статикалық жэне динамикалыі^ модельдерін объектілі 
декомпозиңиялау проңесі мен модельдердің логикалық, физикалық 
тұрғыдан беру тәсілдері негізінде жобалау методологиясы.

Объекгіге бағдарланған талдау -  бұл жобаланатын жүйеге 
қойылатың талаптар, пэндік облыстағы анықталған кластар мен 
объектілер түргысынан қарастырьшатын методология. Объектіге 
бағдарланған ұстанымның конңептуалдық негіздеріне объектіге 
бағдарланған үстанымның моделі жатады. Объекгілік 
модельдеудің негізгі элементгері: абстаркңиялау, инкапсуляңия, 
модульділік және иерархия. Қосымша элементтері: типтелу,
паралеллизм жэне түрақтылық.

5.1 Объектіге-бағытталған 
бағдарламалаудың эдістемесі (I)

Объектіге-бағытталған бағдарламалаудың эдістемесі 
берілгендермен тура байланысуға кеңес бермейді. Объект 
берілгендерін сол объектінің эдісі арқылы өңдеген жөн.

Объектіге-бағытгалған бағдарламалауды қолданып жазылған 
бағдарлама бір-бірімен қарым -  қатынаста болатын объектіден 
түрады. Объектіні бағдарламалық жүзеге асыру- олардың өңдеу 
проңедуралары мен берілгендерін біріктіру деген сөз. Турбо 
Паскальда ОЬіесі типі бар, оны гесогсі қүрылымды типінің 
жалпыламасы деп есептеуге болады. Түрақсыз объек типін объект 
экземпляры деп атайды.

Объект типінің жазу типінен айырмашылығы тек қана 
берілгендерді сипаттайтын бөлімі ғана бар емес, тағы да объектіде 
сипатталатын проңедуралар мен функңиялар бар. Бүл проңедуралар 
мен функңиялар эдіс болып табылады.Объектінің әдістеріне 
олардың бөлімдері қатысты. Әдістері мен олардың параметрлері

5. ОБЪЕКТІГЕ-БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ
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н Л і и ш т і і і і  еиняітауда анықталады, ал оларды жүзеге асыру басқа 
0 і ' |> Д 4 \  м і і і и , бағдарламаның сол эдісті шақыру женрінде 
ирыидіілііды. Объектіні синаттау эдісқе қарайтын шаблондардан
і урііді.і. Олар парамегрлермен типтердің сандарының сәйкес 
мисіідіі і компеля гор үші н қажет.

Гурс
Ьосайоп=оЪ§ес1

х,у:іп!е§ег;
Ргосесіиге іпіІ( іпігХ, ІпіГҮ: :іп1е§ег);

Ғипсйоп §еіХ: іпіе§ег;
Ғип сііоп §еіҮ: іпГе§ег;
Епсі;

Обьект резервтегі оЪ]есІ_епсі сөздерінің көмегімен сипатталады. 
Олардың арасында әдістермен бөлімдердің сипаттамасы бар. 
Ксліірілген мысалда объект графикалық координаталардың 
ііслгілерін сақгау үшін екі бөлімнен, берілген объекггілердің әдістері 
сииаггалған проңедура мен екі функңиялардан күралған. 
Обьектітиптердің сипатгалауының басқа сипатгалудан 
лйырмашылыгы -  ол багдарламалық бірліктің (бағдарлама, модуль) 
сң жоғарғы сатысыпда түрады. Әдістермен функңиялар, 
проңедуралардың сипатгалу бөлімінде мұндай сипаттау болмайды. 
Резевтегі ргіуаіе сөзі обьект бөлімдерін екі рет алмайды. Келесі 
мысалда Х,Ү айнымалысына Іосаііоп объектілі типінің §еіХ, §еіҮ 
одістері арқылы гана кіреді.

Мысалы:

Туре
Ьоса1іоп== оЪ]ес!

Ргосесіиге іпіС(іпііХ, іпіСҮ : іпіе§ег);
Ғипсііоп §еіХ: іпіецег;
Ғипсііоп §еіҮ : іпіедег;

Ргіуаіе X, Ү : іп!е§ег;
Епй;

Ргіуаіе секңиясында объект эдістері де бола алады. Әдістерді 
толық сипаттау, яғни, оларды жүзеге асыру сипатталуы объектіні
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сипаттаудан кейін тұруы керек. Әдістердің аттары құрамалы және 
нүкте арқылы бөлінетін эдістердің аттары менобъектілердің 
аттарынан тұрады.

Мысалы :
Ргоседиге Ьосагіоп.іпіі(іпііХ, іпіІҮ : іпіе^ег);

Ве§іп
Х:= іпііХ; <
Ү:= іпііҮ;

Епй;
Ғипсііоп Ьосаііоп. §е!Х: іпіедег;
Ве§іп

ОеіХ:=Х;
Епй;
Ғипсііоп Ьосаііоп.§еіҮ : іпіе§ег;
Ве§іп
ОеіҮ :=Ү;
Епё;

Объект сипатталып болғаннан кейін пріраммада оның 
экземплярын қолдануға болады. Яғни, берілген объектілі типтерінің 
айнымалысын :

Уаг
Огтагкег: Іосаііол;

5.2 Кластар мен обьектілер. Әдістер спецификасы 
(функция, пропедура) және деректер

С++ тілінің негізгі ұғымдарының бірі -  класс болып 
табьшады. Класс дегеніміз -  құрамында мүшелері (айнымалылары) 
мен тәсілдері (функңиялары) бар тіл қүрылымы. Кластық 
күрьшым -  бағдарламалаушының өзі анықтайтын тип. С++ 
тілінде объектіні анықгау үшін алдымен оның форматын сіазз 
түйінді сөзімен белгілеу керек. Кластың анықталуы қүрылымның 
(хішсі) анықгалуына үқсайды. Қүрылымның кластан 
айырмашылығы -  оның құрамындағы барлық мүшелер мен 
тәсілдердің ашық сипатталуында жатыр.
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Қігііргі уақытта багдарламалуда 3 концепция белгіленген:
*  об і.ек гілі баіъітталған бағдарламалау; (ОБП)
4> уиификациялаішш модельдеу тілі (ЦМЬ)
♦біігдарламалық қамтамаларды құру арнайы жабдықтары. 
О(>і,октілі бағыпалган бағдарламалау (ОБП) негізінде 

гтідарлама тізбекгей орындалатын нұсқау ретінде емес, ұқсас 
қііснстгсрі жэне ұқсас орындайтын қызметтері бар объектілердің 
жиыіпыгы ретінде қарастырылады.Барлық объектілі бағытталған 
Оаі дарламалау тілдерінің ішінде ең кең гаралған С++ тілі. Осы 
Онгьпта соңғы найда болған Лауа тілінің С++ тілімен 
сіілысгырылғанда келесі кемшіліктері бар: көрсеткіштер,
іиаблондар, бірнеше қайтара мұрагерлік .Іауа тілінде 
қарасгырылмаған. Барлық синтаксис жағынан бұл тілдер ұксас. 
Қазіргі таңда МісгозоЙ жэне Вогіапіі компаниялары құрған С++ 
гілінің Місгозой \Үіікіо\ү8 жұйесінде бағдарламалау ортасы көп 
іараған. Объектілі бгіғытгалған бағдарламалау ұш гұжырымға 
іісгізделген: кластар, мұрагсрлік жэне полиморфизм. Процедуралық 
гілдерде жазьшған бағдарламалар негізінен инструкциялар 
жиынтығы болыгі табылады. Бұл тілдердегі бағдарламалар 
({зункңиялардан тұрады, олар тізбектелген іс-эрекеттер тізімін 
орындайды. Бірнеше функцияларды модульдерге біріктіруге 
болады, бірақ сонда да проңедуралық принцип сақталады. 
Гіроцедуралық тілдерде екі түрлі берілгендер типтері бар: жергілікті 
(локальді) жэне кең ауқымды (глобальді). Жергіпікті берілгендер 
гек функциялардың гаіпде жэне тек сол функцияларда ғана 
қолданылады, ал барлық функцияларда қолдану керек болса кең 
ауқымды етіп жариялайды. Функциялар мен берілгендер 
арасындағы күрделі байланыстар бағдарламаның құрылымын да 
күрделендіреді. Кең ауқымды берілгендерді функциялар шектеусіз 
қолдана алады. Бұл процедуралық тілдердің ең бір үлкен кемшілігі. 
Екінші кемшілігі, ол берілгендер мен функциялардың жеке-жеке 
қолданылуы. Бұл жағдайда нақты өмірдегі объектілерді дэл 
сипапай алмаймыз. Мысалы егер объект машнна болса, онда оның 
қасиеттері (мінездемесі) -  двигательдің күші, есікгер саны болады, 
ал іс-әрекеті регінде мысалы, тормозды басуды жатқызуға болады. 
Ягни қасиеттерге багдарламада берілгендерді, ал іс-эрекеттерге 
бағдарламада функцияларды сәйкестендіруге болады. Іс-эрекет 
дегеніміз, обье»:тінің сырттан берілген эсерге жауабы.
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ОБП-дың негізгі ндеясы -  ол берілгендермен осы берілгендерге 
қолданьшатын іс-әрекеттердің объект деп аталатын бір бүтінге 
бірііуі.Объектілердегі функциялар С++ тілінде әдістер деп аталады. 
Егер объектінің кейбір берілгендерін оқу керек болса, онда осы 
эрекетті орындау үшін қолданылатын әдісті шақыру керек. Бүіі эдіс 
берілгенді оқиды да оның мэнін қайтарады. Оның мэнін тіісе, эдісті 
қолданбай ала алмаймыз. Яғни берілгендер кездейсоқ сыртқы 
эсерден корғалған. Берілгендер мен функңиялар 
инкапсуляңияланған (біріктіріл^ен) делінеді.Жасыру жэне 
инкапсуляңия ОБП-дың негізгі терминдері болып табылады. Егер 
берілгенді өзгерту қажет болса, онда оны да объектінің эдісінің 
көмегімен орындау керек. С++ тіліндегі бағдарлама объектілер 
жиынтығынан тұрады. Олар бірінің бірі әдістерін шақыру арқылы 
бір-бірімен эрекеттерді орындайды.

Объект
Өмірде объект ретінде компанияның бөлімдерін -  бухгалтерия, 

сату бөлімі, кадр бөлімі т.б. алуға болады. Компанияның бөлімдерге 
бөлінуі оны құрылымдық үйымдстырудың маңызды белігі болып 
табылады.

Бөлімдердің арасында олардың орындайтын қызметгері 
үйлестіріледі жэне эр бөлім өзіне тиісті ғана ақдараттармен жүмыс 
атқарады: бухгалтерияда -  еңбек жалақысымен, сату бөлімінде — 
эрбір маманға байланысты ақпаратгармен т.б.

Бөлімдегі қызметкерлер тек сол бөлімге қатысты ақпараттармен 
гана жүмыс істей алады. Бөлімдерге бөлу жэне олардың 
қызметгерінің белгіленуі компанияның жүмысын қатаң қадағалауға 
мүмкіндік береді.

Объектілер және класстар
Айнымалы өз типіне қандай қагынаста болса, объект те өз 

класына сондай қатынаста.Класс анықгамасы сіазз қызметші 
сөзінен басталып, класс есімі жазылады.

Қүрылым сияқты, класс денесі фигуралық жақшаға алынып, 
«нүктелі үтір» белгісімен аяқталады.ОБП -дың негізгі ерекшелігі 
берілгендерді жасыра алуы.

Бүл терминнің мағынасы мынада: берілгендер класс ішінде 
орналасқан жэне кластан тыс орналасқан функңиялардың
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(МНМИИмі'і.іі колдаишіуынан қорғалған. Егер кейбір беріягендерді 
щ>|И пу иорок болса, онда оларды ргіуаіе қызметгші сөзі бар класс 
бмііііндс орналасіыру керек. Мұндай берілгендер тек класс ішінде 
ІАМй қолдшіылады. РиЫіс қызметті сөзімен сипатгалушы 

ондср классган тыс та қолданылады.
Клііссгың ішіндеқолданылады (жабық)
Классган гыс (ашық)қолданылады
Класс құрамына кіретін функциялар кяасс әдістері болып 

іпАі.піапы.
К иасс ішіндегі берілгендер мүшелер немесе класс өрістері деп 

піиішды.

Колссі мысалды қарастырайық:
// «таііоһ]. Срр
II іпсіийе 
сІа88 $та11оЬ]
{ргіуаіе: 

іпі котейаіа; 
риЫіс:
у о і с і  зеісіаіа (іпі (і)
{котейаіа = (!;} 
уоігі кһоиліаГа ( )
{ соиі«  “ өрістіңмэні = “ «  зотесіаіа «  еп<і1;}
};
іпі таіп ()
{ атаІІоЬ  ̂81,з2;
81. Беійаіа (1066);
82. веідаіа (1776);
51. 8һо\у<іаІа ( ); 
й2. зһом/ёаіа ( ); 
геіига 0;
}

8еІдаіа( ) и зһолү<іаІа( ) функциялары классішінде анықгалған, 
яғни функция коды класс анықгамасында орналасқан. Осындай 
түрде анықталған класс әдісі кірістірілген анықгама болып 
табылады. таіп ( ) фуекциясында §1, $2 екіобъектісі анықталған. 
Объектіні анықтау объектіні сақтауға қажетгі жады бөлу болып



табылады. Объектесімін класс әдісімен байланыстыру үшін нүкте (.) 
операциясын қолданады. Нүкте операциясы класс мүшесін 
алуоперациясы деп аталады. Кейбір объектілі бағытталғаіі 
бағдарламалау тілдерінде объект әдісін шақыруды хабарламалар 
деп атайды.

11 жэне 6,25 аргументтерімен шақырылған сіізі 1 объектісінің 
өрістерінің мэні 8е1с1І8І() функциясының көмегімен беріледі, ал 
объектісінің өрістерінің мэнін §еісІі$і() функциясының көмегімен 
қолданушы енгізеді. '

Еп§1оЬі мысалы класс объектісінің өрістерін инициализацияау 
үшін класс әдісін қолданудың екі тэсілін көрсетеді. Объект 
өрістерін қүру кезінде бағдарлама сәйкес тэсілді шақырудан гөрі, 
автоматгы инициализациялау ыңғайлы.

Инициализациялаудың мүндай түрі -  конструктор деп аталатын 
ерекше класс әдісінің көмегімен іске асырылады. Конструкторларда 
бірнеше ерекшеліктер бар. Біріншіден, конструктор аты класс 
атымен дэл сэйкес келеді. Екіншідев, конструкторда қайтарылушы 
мэні болмайды. Бүл конструктордың жүйе арқылы 
шақырыяатындығымен түсіндіріледі. Яғни конструктордың мәнді 
қайтаратын бағдарлама немесе функцияның болмайтындығын 
көреміз. Конструктордың қызметі -  класс объектісінің өрістерін 
инициализациялау.

Конструкторда инициализация эдіс прототипі мен функция 
денесінің арасында орналасқан жэне қос нүктемен ажыратылады. 
Инициализацияланатын мән өріс есімімен кейінгі жақшада 
орналасқан.

Объект қүрыларда ерекше класс эдісі -  конструктор 
шақырылады. Объектіні жоюда автомагты түрде шақырылатын эдіс 
деструктор деп аталады. Деструктор есімі конструктор есімімен 
сэйкес келеді жэне есім алдында ~ тильда белгісі қойылады. 
Объеюілерді бірнеше тэсілмен жоя алмайтьшдықтан деструкторлар 
мәндерді қайтармайды жэне аргументтері болмайды. 
Деструктордың негізгі жүмысы -  объект' қүруда конструктормен 
бөлінген жадыны босату.

Мысалда бір Оі&Іапсе() есімімен берілген екі конструкгор бар, 
сондықтан конструктор асыра жүктелген болып табылады.

Жаңа объект қүрылыу кезінде қанша аріумент қолдануына 
байланысты қай конструктор орындалатындығы анықталады.
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Кімсг і ш і і і д с  юіасс эдісінің аныкгапуы міндетгі емес. Кпасс 
впықшміісыііың ішіндс тек аёй сііяі: ( ) функциясыньщ нрототипі 
Пй|> <1>уикияның анықгамасы листингтің басқа жерінде болса да, ол 
Мініи одісі болып табылады. айё дізі: ( ) функциясы Оівіапсе 
м і і й с м і ш і і  ксйін анықталады. асіё сіізі ( ) функциясының есімі 
иіімқіпларда Оіьіапсе класының есімі және : : символы гұрады. Бұл 
П і ч і і  і ксң ауқымды келісім операциясының белгісі больш табылады. 
Одіс і іц кластың сыртында анықталу форматы:

Қай гарылатын мэннің типі класс есімі : : функция_есімі{ }
' кслісім операциясы.

Обьсктілерді функцияға берілу синтаксисі жай айнымалыларды 
осру синтаксисімен бірдей. Бірақ мынадай маңызды бөліктері бар:

Класс эдісіне эруақытга класс өрістерін қолдануға мүмкіндік 
Опр (объект (.) операциясы арқылы эдіспен байланысады).

Класс әдісін басқа да объектілер қолдана алады. Олар оның 
арі умснгі түрінде қарастырылады. Класс әдісінің эрбір шақырылуы 
(ні.і кластьщ белгілі бір объектісімен байланысты (статикалық 
(|>упкцияны шақырудан басқа). Одіс объектінің кез келген, ашық 
жоііс жабық мүшелерін есімі арқылы тікелей ала алады. Сонымен 
қагар эдіс нүкте операциясы арқылы өз класының басқа 
(ібъсктшерінің мүшелерін де ала алады, олар эдіс аргументі реіінде 
қаралады. асісі_сІІ8І ( ) функциясы мэндерді қайтармайды.
Қайгарылатын мэннің тишуоііі болып габылады. Нэтиже автоматгы 
гүрде (іізіЗ объектісіне меншіктеледі. сіізіЗ

5.3 Объектіге бағытталған бағдарламалау(ІІ)

5.3.1. Инкапсуляция. ГІолиморфизм. Мүрагерлік. ОБП 
технологиясы

ОБП технологиясының негізгі төрт сшіатгамасы бар:
- инкапсушщия;
- мүрагерлік;
- полиморфизм;
- типтердің абстакциясы.

Абстракциялау -  бүл қандай да болмасын объектіні, өзге 
объектілерден ажырататынбелгілері, сипаттамалары жэне т.б.
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арқылы бөліп алу, жалпы абстракциялау объектінің сыртқы 
ерекшеліктеріне негізделеді. Объектіге бағдарланған ұстанымда, 
берілген объектінің дұрыс абстракңиялануы, жобалаудың негізгі 
міндеттерінің бірі болып саналады.Инкапсуляция — бұл 
объектінің, өзінің ішкі элементерінің, бір бірінен ажыратылу 
процесі. Бұл процесс кезінде объектінің ішкі құрылымдары мен 
оқиғалары бір- бірінен дұрыс ажыратылады.

Инкапсуляңия объектінің интерфейсін қорғау үшін 
қолданылады немесе объектілік ұсганымда клаестың 
ресурстарын, тек оның өзінің ғана пайдалануын қолдайды. 
Абстракциялау мен ннкапсуляция бірін бірі толықтырады.

Модульділік -  бұл бағдарламалық жабдықтың 
декомпозициялану кезінде өзара байланысқан, бірақ өте әлсіз 
байланысқан модульдерге бөліну қасиетгері. Инкапсуляция мен 
модульділік қасиеттері абстракцияларды бір- бірінен ажыратады.

Иерархия -  бұл жүйедегі абстракцияланудың бір- біріне 
бағынышты түрде реттеліп орналасуын тағайындайды. Бүл 
күрделі жүйедегі класстардың қүрылымы (иерархиясы).

Мысалы, жай жэне көп қабылдаушылықты айтуга болады.
Типтеяу -  бүл абстракцияға байланысты класстарды бір 

бірінен ажырату үшін қойылатын шектеулер.

Паралеллизм — бүл обьектінің актив жэне пассив тұрде 
болуын керсетеді.

Түрактылық -  бүл объектінің өмір сүру уақытын көрсетеді.
Объектіге бағдарданған ұстанымның негізгі түсініктері: объект, 

класс.
Объект класстың экземпляры тұрғысынан қарастырылады. 

Объектінің күйі, оқиғасы және жеке қасиеттері болады. Объектіге 
әсер етуді әдіс деп атайды. Класс қабыддаушылық пен 
инкапсуляция және полиморфизмді (абстракцияны) 
қанағаттандыратын құрылымдық жиынтық тип ретінде 
қабылданған.
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< Юьсктііс багдарланған анализ бен жобалау әдістері модельдеу 
ііііі мои модельдеу процестерінің сипаттамаларынан тұрады.

М одсльдсу тілі жобаның сипаттамасын беру үішн 
Мілдініылагын нотация. Нотация -  бұл модельдерде қолданылатын 
і|)П(|жктік объектілердің жиышығы. Модельдеу тілінің 
сніігнксисі де нотациямен анықталады. Процесс -  бүл жобаны 
қуру ксчінде жасалатын қадамдардың сипаттамалары.

ПМЬ (ІіпіГіеё Мойе1іп§ Ьап§иа§е) -  бұл 1980-1990 ж. 
к<»лдаііылып келген, объектіге бағдарланған анализ бен 
лшбіілаудың орнына келген әдіс болып табылады. ЦМЬ алу 
үшііг бірнеше авторлардың әдістерін біріктіруге тура келді: 
ІІоокһ -  авторы Гради Буч; ОМТ (оЬзесі шо(Зе1іп§ іесһпі^ие) — 
шгюры Джеймс Рамбо; ООЗЕ (оЬ]ес(: огіепіесі 8о£ІШаге
си^іпеегіпд) -  авторы Ивар Якобсон.

ЦМЬ тілінің негізгі мақсаттары мен мүмкіндіктері:
- қолданупшға түсінікті болатын визуальды модельді құру;
- модельдегі базалық концецциялардың кеңейтуге бейім болуы;
- бағдарламалау тілдеріне, қүру процессіне тәуелсіз болуы;
- модельдеу тілінің формальды негізде болуын қамтамасыз 

отеді;
- объектілік бағдарланған жабдықтар нарығына стимуляция 

жасайды;
- практикалық тәжірибелердің ең жақсысын біріктіру жэне 

тарату;

ИнкапсуляцияЬа бағдарлама бірлігі ретінде мәліметтер жэне 
функциялар тобының бірлестігі қарастырылады. Объектіде 
мэліметтер қорғалған болып саналады, егер мэліметтер мен 
функция-мүшелер жабық немесе қорғалған деп айтылатын болса, 
онда олар бағдарламаның басқа бөлігінен көрінбейтін болады. 
Бағдарлама сенімді жұмыс істеуі үшін объектінің өрісін тікелей 
пайдалану қажет емес. Сондықтан мүндайда оның мазмүнын 
ашық тәсілдерді шақыру арқылы қалыптастыру керек.

Белгілі бір класс ішінен ішкі класс қүрастыру мұрагерлік 
болып табылады. Мүрагерлік кезінде бір объектінің атрибуттары 
мен қасиеттерін екіншісінің ием-денуіне мүмкіндік беріледі. Егер 
бұрынғы кластан аз ғана айырмашылығы бар жаңа класс 
құрғымыз келсе, онда бастапқы кластың бұрынғы 
айнымалылары мен тэсілдерін қайтадан сипаттап жазу қажет
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емес. Сонда базалык класс аталық, ал жаңадан пайда болған 
класс -  оның ұрпагы (туындысы) деп аталады. Үрпақ киастың, 
қажет болса, өз құрамына жаңа айнымальшар мен тәсілдер қосу 
мүмкіндігі бар. Мұрагсрлікөз кезегінде объектілердің иерархиясын 
қүрастыруға жагдай туғызады, соның нэтижесінде жалпыдан 
жалқыға көше алады, ол объектіні нақтылайды, айқындайды.

Полиморфизмде кластың бір атаулы функңия-мүшесі әр түрлі, 
бірақ өзара логикалық байланысқан мақсаттарда пайдаланылады. 
Мысалы, 8ит(х,у) функ-ңиясы х^+ у косындысын табады делік. 
Аргументтерінің типіне қарай функңия эр түрлі типтегі мэнді 
қайтара алады. Бүтін немесе нақты тииті х пен у айны-малылары 
үшін атаулары эр түрлі екі функңияны тағайындаудың орнына 
бір 8ит(х,у) функңиясын снпаттау тиімді болады. Мүндағы + амалы 
х пен у типте-ріне тэуелді болады.

5.3.2 Берілгендер жүйесі, визуалды жобалау, 
қасиеттер, оқиғалар

Виртуалды жобалау мен оларды шақыратын проңедуралар 
арасындағы байланыс бағдарламаны орындау барысында 
орнатылады. Бүл соңғы байланыс деп аталады. Оның алғашқы 
байланыстан айырмашылығы ол компеляпия кезінде орнатылады. 
Виртуалды объектіні сипаттауда эдістің атынан кейін резервтегі 
уігіиаі сөзі қолданылады. Туынды мен түбірлік объектінің 
виртуалды эдістерінің аттары бір- біріне сәйкес келуі керек. 
Виртуалды әдістері бар объектінің экземплярын иниңиализаңиялау 
арнайы әдіс -  конструктордың көмегімен орындалады. Конструктор 
объект өрісіне алғашқы белгілерді иедендіреді жэне объектіні 
иниңиялизаңиялау кезіндегі керекті іс-эрекеттерді орындайды. 
Әдіс- конструктор атында ргосесһіге сөзі сопкішсіог сөзімен 
алмасады. Конструктор іс-эрекегіне қарама- қарсы іс- эрекет тағы 
да бір арнайы әдіс деструкторды орындайды. Ол деаггисіог сөзімен 
сипатталады.

Конструктор виртуалды эдістер таблиңасьша нүсқағыш 
жасайды жэне ол таблиңаны іздеу үшін пайдаланылады. Таблиңаға 
виртуалды эдістер объектісінің балық адрестері кіреді. Виртуалды 
эдістерді шақыру кезінде оның аты бойынша адресі анықгалады. 
Одан кейін сол адрес бойынша басқару беріледі. Әр обьект типінің
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йіім с  іа іі ниргуалды әдістерінің таблицасы болады. Бұп операцияға 
#|> іү р л і ироцсдураларды шақыру мүмкіндігін береді. Егер бір типті 
•іСУі.ск  г іііін  бірнеше экземпляры болса, онда конструктор эр  
« п см ш ія р  ушін шақырылуы керек. Ондай болмаған жағдайда 
Пііі дмрлама жұмысы бірден тоқгатьшады. Конструтор мен 
д т  грукіор бос болуы мұмкін, яғни, оперциялар болмайды. Бүл 
т т  дайда барлық керекгі код конструктор жэне деструктор 
»о ідеріи грансляциялау кезінде қүрылады.

Сгатикалық здіс - дегеніміз статикалық айнымалыларда 
Ппгдарламаның немесе процедураның іске қосылып жүмыс
іі ісгсинен бастап жадыдан адресі анықталып, бағдарлама немесе 
ироцсдура жүмысын аяқгағанша айнымалы тек сол адресгге 
гақгшіуды айтамыз. Мысалы: уаг бөліміне жазылған
міііп.імалыларды статикалық айнымалыларға жатқызамыз.

Қасиеттер мен оқигалар
Айналаға қарап, өмірдің көптеген затгарын байқауға болады. 

Мысалы, ит, үстел, теледидар, автомобиль. Мүнда кейбір 
гсометриялық фигураларды да жатқызуға болады. Мысалы, шеңбер, 
гіктөртбүрыш жэне т.б. Қоршаған ортаның объектіперін екі типке 
Оолуге болады: олардың бэрінің қалпы жэне мінез -
қулқы болады. Мысалы, автомобильдің қалгіы бар (түсі, жүру 
жылдамдығы, типі жэне дөңгелек көлемі) жэне мінез -  қүлқы 
(тежеуі, жьщцамдатуы). Шеңбердің өзіне тэн қасиеттері бар. 
Мысалы, орталық координаттары, радиусы, түсі. Жэне де өзіне тән 
мінез -  қүлқы (салу, орын алмастыру, түсін өзгерту).

6-сурет. Жалпы беягіленген объектінің бағдарламалық бейнесі.
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бағдарламалық объектілер, қоршаған орта объектілеріне тән өзіндік 
қасиеттері де бар. бағдарламалық объектілер өзінің қалпын 
езінің қасиетінде сактайды. Қасиеті -  идентификаторы бар, белгілі 
бір мән. бағдарламалық объеюілердің мінез - құлқын әдісаркылы 
іске асъфады. Оқиға -  бұл объектімен байланысқан астыртын 
бағдарлама (процедура). Сонымен, объект дегеніміз — бұл 
құрамында эдіс пен қасиеті бар бағдарламалық бірлік ( сурет).

ООП-да класс үшін мурауерлік. инкапсуляттия және 
полиморфизм принциптері енгізілгек.

5,4 Бағдарламалық қамтаманы жобалау

Бағдарламалау технологиясы, , бүл- бағдарламалық 
жабдықтарды жасау процесінде қолданылатын қолданылатын 
арнайы эдістер мен құралдардың жиынтығы.

Электрондық-есептеуіш машиналар алғаш қолданыла бастаған 
кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін оларға арналған 
бағдарламалар жазу негізгі мэселелердің бірі болып саналады. 
Бағдарламалық жабдықтың өмірлік циклы деп, оны құру туралы 
идея пайда болған кезден бастап, оны жасаған фирманың 
бағдарламалық жабдықты әрі қарай қолдап жетілдіруі 
тоқтатылғанға дейінгі уақытты айтады.

Бағдарламаның өмірлік циклының құрылымы 180 ІЕС 12207: 
1995 ІпГогтаІіоп Тесһпоіо§е - ЗоПм/аге Т.лГе Сусіе Ргосеякез 
(Информационные технологии - Процессы жизненного цикла 
программногообеспечения) халықаралық стандартымен анықгалған, 
мүндағы 180 -  Іпіегпаііопаі Ог§апігаІіоп Гог Зіапсіагсіі/аііоп 
(Международная организация по стандартизации) жэне ІЕС - 
Іпіепааііопаі Еіесігоіесһпісаі Сотшіззіоп (Международная комиссия 
по элеклротехнике).

Аталған стандарт бойынша бағдарламалық жабдықты қүру 
келесі процесстерден тұрады:

- даярлық жұмыстары;
-болашақ жүйеге немесе бағдарламаға қойылатын талаптарды 

анықтау;
-болашақ жүйенің немесе бағдарламаның архитекіурасын 

жобалау;
- бағдарламаға қойылатын талаптарға талдау (анализ) жасау;
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- Сжі-дарламалық жаодықты детальды жобалау;
- Стідарламалық жабдықтьщ кодын жасау жэне тестілеу;
• Оаі дарламалық жабдықгы жұйеге кірістіру;
-Сіін дарламалық жабдыкты құжаттау;
- біігдарламалық жабдықты қолдап отыру.

5.4.1. Негізгі этаптар.
Бағдарламаларды құрастыру тәсілдері

Ііағдарламалау технологиясының даму кезеңдерінің 
Г*пс: гаиқысы,стихиялы (іағдарламалау кезеңі болып табылады. Бұл 
ксісцдс, қазіргі жогары деңгейдегі бағдарламалау тілдері 
(нілмағандықтан бағдарламалар машиналық тілде жазыдды, 
мысалы, 1958 жылы академик С. А. Лебедевтің басшылығымен 
жасалған, М-20 есентеулерге арналған электронды есептеуіш 
машинасы номерленген командалардан тұратын багдарламаны 
орындай алатын болды.

1 Іомер Команда Операңдалар сав;талатын 
уяшықтарылың а,дрестсрі

жедел жады

0100 01 1234 6543 3489
0101 02 4563 05(57 3456
0102 05 3489 3456 2987

М-20 ЭЕМ-на арналып жазылған бағдарлама мэтіні

Алғашқы кезеңдерден бастап-ақ, програмлшстердің алдындағы 
міндет, жадыдгл аз орын алатын және тез жұмыс жасайтын 
бағдарлама құру әдістерін табу керек болды, мысалы, қазіргі 
бағдарламалау тілдерінде сирек болса да қолданылатын СЮТО 
операторы да соның бір көрінісі болып табьшады.

Мұндай тэсілдерді қолдану бағдарламаның статикалық түрінің 
динаміикалық тұрімеғі сәйкес келмеуіне әкеліп соқтыратын 
болғандықтан бұл бағдарламаларды программисттер өз тілдерінде 
В8-бағдарламалар (Воші 8ра§һеаі - блюдо снагетти) деп атайтын 
болған. Кейбір жағдайларда программи стгің өзі кұрған 
В8-бағдарламасының қатесін өзі таба алмай қалагын кездері болады 
(7-сурет):
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7-сурет. В5-бағдарлама листннгісінің фрагменті

Бағдарламалық жабдықты қүрудағы негізгі міндеттердің бірі 
бағдаряаманың статикалық күйі, яғни бастапқы жазылуымен 
(немесе листингісі) оның динамикалық күйі, яғни компьютердегі 
орындалу тэртібі сэйкес келуі- керек немесе бағдарлама 
командалары жазылу реті бойынша орындалуы тиіс.

Бүл мәселені шещу үшін жаңа тиімді бағдарламалау 
технологиясын жасау қажет болды. Бүл ізденістің нэтижесінде 70- 
жылдардың басында ІВМ корпорациясы үсынған, теориялық 
негізін профессор Э. Дейкстра қалаған қүрылымдық бағдарламалау 
технологиясы пайда болды. Мүнда, бағдарламалар белгілі бір 
ережелерге сэйкес немесе технологиялық эдістерге неғізделіп 
қүрылатын болды. Мүның негізінде күрделі бағдарламаларды 
кішкентай шағын бағдарламаларға жіктеп алу яғни «декомпозиция» 
принципі жатыр. Бүл кезеңнің бағдарламалары модульдерден 
күралды. Модульдерден қүралған мүндай бағдарламалар көптеген 
мэселелерді шешкенімен, оның тиімсіз жақгары да болды. Мысалы, 
неғүрлым подбағдарламалар көп болған сайын, ол 
подбагдарламаларда бағдарламаға қатысатын кең ауқымды 
(глобалдық) мәліметтердің өзгеріп кетуі көбейеді, сондықтан эрбір 
подбағдарлама өзі орындалып болған ортақ пайдаланылатын кең 
ауқымды соң мәліметгі қайтадан бастапқы қалпына келтіріп қоюы
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ММСН Гкіпды. С'оіідықі:Ш эрбір подбағдарламаның іш інде өзінің  
ЖіМйііһдық м олімспсрін жасау қажеттілігі туындады.

Модулі.дік багдарламалау көп мәселелерді шешті оның тиімсіз 
йійіі.1, еі ер бат дарламаға бірнеше модуль қатынасатын болса, онда 
піііірді.іц оіара байланысындағы қателер, яғни интерфейстегі 
Мюисрді гек бағдарламаның орындалуы кезінде ғана байқау 
мүмкіп болатын болды, себебі модульдер бағдарламадан тыс өз 
нііді.ша бөлек компиляцияланады. Еғер бағдарламаға қатысатын 
модулі.дср саны көп бслса, мұндай қателердің бэрінің алдын алу 
мүмкім смес екені белғіяі болды.

Келесі кезеңде, объектілік ұстаным қолдаш»іла бастады. Мүнда 
Гин дарлама объектілердід жиынтығьшан жасалады. Бұл объектілер 
Гіс.лгілі бір класқа жатады. Ал ол кластар белгілі бір иерархияға 
ішіыпады, және соңғысы алдынғысының барльщ қасиеттерін 
қабылдайды, жэне олар өзара «оқиғапар» арқылы байланысады.
I >үл кезеңдегі ең алғаш имитациялық модельдеу тілі 8іти1а болды. 
Қапіргі, ІЗеІрһі, Уізиаі С++, С++ ВиіМег, Уі$иаІ Вавіс, Іауа 
(іулардың барлығы да КАВ технологияларға жатады жэне 
оПъсктілік ұстанымды барынша қоадайды. Бұл технологиялардың 
гиімсізтұсы- компиляциялаудағы ортақ стандарттардың болмауы. 
Мысалы, белгілі бір апгоритмге сәйкес Уізиаі С++ ортасында 
жазылған бағдарламаны, сол алгоритм үшін С++ ВиіЫег ортасында 
пайдалану мүмкін емес, яғни сол алгоритмді қайтадан жазу керек 
болады, сол сияқгы объектілік компоненпің бір сипаттамасы 
озгертсе болды, онда соған сәйкес бағдарламаны да қайтадан 
компиляциялаудан еткізу қажет болады.

Жоғарыда аталған мэселені шешуді бағдарламалаудағы 
компонентгік үстаным (СОМ- технологияның) көмегімен шешуге 
болатыны қазір белгілі болып отыр. Компненттік ұстанымның 
мағынасы, мұнда багдарламалар өзара бір-бірімен стандарт түрдегі 
екілік интерфейс арқылы байланысады жэне бинарлық (екілік 
форматтағы) компоненттерден қүралады. Мүндағы объект- 
компонентгердің кәдімгі объектілерден өзгешелігі оларды 
динамикалық кітапханапарға немесе ехе-файлдарға бірікгіріп екілік 
гүрде, бастапқы мэтінсіз (без исходных текстов) тарата беруге 
болады жэне оны осы компоненттік технологияны ұстанагын кез- 
келген тілде пайдалана беруге болады. СОМ- технолоғияның 
қарапайым мысалы, Раті ірафиктік редакторында жасалған сурет-



объектіні \Уогс1- мэтіндік редакторындағы құжатқа апарып 
кіріктіруге болады.

5.4.2. Бағдарламаныя дұрыстығын дәлелдеу негіздері

Жалпы «технологиялық тиімділік» деп, бағдарламалық 
жабдықтың жобасының сапасын түсінеді. Бағдарламалық жабдықш 
жасауға және оны кейіннен жетілдіріп отыруға кететін еңбек жэне 
материалдық ресурстар тікелей жобімен (проектімен) байланысты 
болады. Барынша жан-жақты, сауатты құрылған жобаны кодтау, 
тестілеу, жөндеу жэне жэне модификадиялау да жеңіл болады.

Программисттердің жинақталған тэжірибелері бойынша 
бағдарламалық жабдықтың технолоғиялылығы келесі факторлармен 
анықгалады:

- модельдің жан-жақты қарастырылғандығы (проработанность 
моделей);

- модульдердің өзара тэуелсіздігінің деңгейі (уровень 
независимости модулей);

- бағдарламалау стилі (стиль программирования);
- кодтарды қайталап қолдану дэрежесі (степень повторного 

использоваяия кодов).
Програрммалық жабдықтың моделі негұрлым толық зертгелген, 

жан-жақты ескеріліп жасалған болса, онда жалпы есепке кіретін 
бөлек есептерді (подзадачаларды), мэліметтердің құрылымын жэне 
т.б. анықтау да соғүрлым нақтырақ болады, оларды жобалау жэне 
жүзеге асыру жеңіл болады, қателер азаяды. Ал модульдер 
негүрлым өзара тэуелсіз болса, соіүрлым олардьщ жүзеге 
асырылуы, модификаңиялануы, олардағы қатені іздеу жэне т.б. 
жеңіл болады.

Бағдарламалау стилі деп бағдарламаны эрлеу стилін жэне 
күрылымдылығын түсінеді. Бағдарламаның қүрылымдылығы оның 
оқылуына (читаемость программы) жэне бағдарламалауда қате 
жіберіпмеуіне эсер етеді. XX ғасырдың 60-жылдарындағы кризис, 
яғни спагетти- бағдарламалар осы қүрылымдылықтың болмауының 
нәтижесі.

Кодгардың қайта пайдаланылу дәрежесі, бүл бүрыннан бар 
кітапханаларды, кластарды, подбағдарламаларды пайдаланумен 
жэне жаңадан жасалған кодтарды унификациялаумен анықгалады.
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Ііуи Ппрш.ік ж.чгдайда гиімді болмауы мүмкін, мысалы кодтарды  
МЙій ппИдшіішу жасанды түрде жоғарылатьілса, онда жобаның  
пчіііоііоі имлылыгы да соғүрлым төмендеуі мүмкін.

Ііпгдпрламалық жаСідықтың жалпы қүрылымы анықгалғаннан 
М'ііііі, лдсггс үсганым таңдалынады: қүрылымдық үстаным немесе 
иСи.ск і ікік үс іаным немссе компонентгік үстаным .

Қүрылымдық багда}>ламалауда, жалпы есептеу проңесі үіп түрлі 
уІіі.імдастырылады: сызықтық, тармақталатын жэне қайталанатын. 
1<ул ироцссстерді жүзеге асыру үшін жоғары деңгейдегі 
Гнігдіірламалау гілдерінде арнаулы басқарушы операторлар (іГ, 
\\‘Ін!с) қолданылады, ая бүрынғы төменгі деңғейдегі тілдерде 
ішсқару жолға көшу арқылы беріліп, спагегш- бағдарламалар 
шыгатын болды. Союіімен, 1960 жылдардан бастап осы үш 
коиструкңияны «базалық қүрылымдар» деп қабылдау келісілген, 
ош.ің жазылуының бірнеше түрлі нотациялары бар: блок-схема, 
ііссіідокод, Ғ1о\ү-форма.іар, Насси-Шнейдерман диағраммасы және 
і . Г ) .

ГІсевдокод -  бүл алгоритмді мэтін түрінде (текстовая нотаңия) 
жазып шығу. ІІсевдокодтарды жазудың бірнеше вариантгары 
ксздеседі. Мысалы, бір нұсқасы төмендегі кестеде берілген:

( ы зы кты к Т  ар иақталгав Қ айталаватын
1 - әрекет> егер шарт әзір шарт

•-2- әрексг> онла нб
1 -әрекст қайталанатын әрекет

әитгіесе Іі£
2-эрекет

бітті

Базалық қүрылымдардың псевдокод түріндегі жазылуы

Бағдарламаны зрдеу стиліне төмендегілер кіреді:
- бағдарламадағы объектілерге, айнымалыларға, функңияларға 

дүрыс, мағыналы атаулар беру, мысалы Мах йегп, Ыехі ІІеш;
-модульді дүрыс жазу ережесі: модулі>дің аты, қысқаша 

сипаттамасы (не үшін қолданылады), кіріс жэне шығыс 
параметрлерінің қысқаша синаттамасы, оған қатысатын модульдер 
гізімі алгоритмнің қысқаша сипаттамасы немесе шектеулер;
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- бағдарламаның авторы туралы мәліметгер; 
-идентификациялаушы ақпарат (серияяық номер, нұсқа номері 

жэне т.б.)
-модульдің мәтінін эрлеу стилі және т.б.
Жалпы бағдарламалауда бағдарламаның тиімділігі оның 

жылдам орындалуымен жэне жады көлемін аз пайдалануымен 
анықгалады. Кейбір фрагментгердің ^ұрыс жазылуы, мысалы, көп 
қайталануы тиіс циклдер бағдарламаның орындалу уақытына 
тікелей эсер етеді. Қазіргі бағдарламалау жүйелерінде 
бағдарламалық жабдықгың тиімділігін оптимизаңиялауды көбінесе 
компиляторлар орындайды.

Бағдарламаның орындалу уақьпын азайту үшін қолданылатын 
тәсілдер де, бул эсіресе көп қайталанатыы циклдарды 
.бағдарламалауда кездеседі:

-цикл параметрлеріне тэуелсіз шамаларды, өрнектерді циклдан 
шығару, мысалы:

Гог (іпі і=0; і<99; і++)
&г (іпі і=0; і<99; і++) 
а[320*і+з']=5[к,1].

бұл цшслда *(көбейту 320*і) 10000 рет және, з[к,1] элементін 
шақыру, яғни массивке сұраныс жасау 10000 рет орындалады. Егер 
осы жазуды келесі түрде жазсақ 320=28 +26 деп алсақ, сонда келесі 
түрде жазуға болады:

§к1=8[к,1]; Имассив элементін шақыруды цикл сыртына 
шыгару

Гог (іпіі=0; і<99; і++)
{
КотА іп=з«8+5«б //320*і көбейтуді жылоюытумен

алмастыру
&г (іп£ і=0; і<99; і++) 
а[КотАіп+і]=як1;
}...

-үзақ «көбейту» амалынан құтылу, ол үшін оларды қосумен, 
азайтумен, жылжытумен алмастыру;
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«р і і ек  ісрдс гитерді іүрлендіруді азайту; 
пшрі гарды гекссруде, артық тексерулер жасамау;

'Миссиіі )лсментін«: индекстері бойынша сүраныс жасамауға 
Іі«ірі.к;у, ссбсбі сол элементтің адресін табу үшін индекстердің 
маніпс кобейту амалы орындалады, сондықган жадыдан массив 
шсмсііггсрінің мэнін бір рет оқып алып, оны бір скаляр шамаға 
моіішікгсп, оны ісерек жерде пайдалана беруге болады.

Іінғдарламаны компиляңиялау жэне жинау кезіндеғі қагелерден, 
н г і і и  синтаксистік қатеден басқа бағдарламаның орындалу кезінде 
иийда болатын қателер болады, әдетте, оларды динамикалық 
қагслер деп атайды. Олардың көрінуі де түрліше болады, мысалы 
жүйе қате туралы хабарлама береді немесе түрып қалады, түсініксіз 
нэгижелер де беруі мүмкін. Сондықтан багдарламалауда кетуі 
мүмкін қателерді алдын ала ескеріп, оларды уақытьшда табу жэне 
жою үшін арнаулы әдістер қолданьшады. Мүныц барлығы 
Гіаі дарламалауда «ерскше жағдайларды еңдеу» (обработка 
искягючительных ситуаңии) деп аталатын мэселеге әкеледі. Ерекше 
жағдайларды өңдеу механизмі арнаулы аппараттық немесе тілдік 
қүралдар көмеғімен қателерді тауып алып, оны өңдеуғе мүмкіндік 
береді, яғни бағдарламаның қауіпті жағдайда қалуына жол 
бермейді.
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6. ҚОЛДАНУШЫ ИНТЕРФЕЙСТЕР ЖӘНЕ 
ВЕРИФИКАЦИЯ. КОМПИЛЯЦИЯ

6.1. Берілгендер жүйесі сүхбат режиміндегі жүмысын 
үйымдастыру

Бағдарламалау технологиясында, қолданушының
компьютердін бағдарламалық және анпаратгық жабдықтарымен 
жүмыс жасау үшін пайдаланатйн эдістері мен қүралдарының 
жиынтығын «қолданушының интерфейсі» деп атау келісілген.

Қазіргі заманауи ақпаратгық жүйелердің жүмыс жасау 
мүмкіндіктері қолданушыныңинтерфейстерімен тығыз байланысты. 
Мысалы, қандай да болмасын объектінің (компьютер,
бағдарламалық жабдық немесе подбағдарлама) интерфейсі
өзгермейтіндей түрақгы болса, онда объектінің өзін өзгертуге
көбірек мүмкіндік болар еді, яғни оның басқа объектілермен
(мысалы, қолданушымен) қарым-қатынас қагидалары 
қарастырьшмайды.

Есептеу жүйелеріндегі ннтерфейстерді компьютерлік 
техникаға қатынас түрғысынан келесі топтарға бөледі (8 -сурет):

- аппараттық интерфейс;
- бағдарламалық интерфейс;
- қолданушьшың интерфейсі.
Қолданушының интерфейсі барынша қолданушыға жақын 

болуы қажет, себебі қолданушьшың назары бағдарламада емес, 
керісінше өзінің жасап жатқан қүжатында болуы керек. Мысалы, 
жиі қолданылатын командалардың бірі 2-3 деңгейлерде яғни басқа 
бір ішкі мэзірлерде орналасса , оны іздеуге қолданушының біраз 
уақыты кеііп отыратын болса, онда интерфейсті қолданушыға 
жақын немесе ыңғайлы деп айтуға келмейді. Бағдарламалық 
жабдық үшін интерфейстің маңызы өте зор. Бағдарлама қанша 
жерден жақсы бола берсін, егер онымен жүмыс жасау ыңғайсыз 
болса, онда оны қолданушы қабылдай алмайды.

Қолданушы интерфейстерінің қазіргі көп тараганы- графиктік 
интерфейс. Мысалы, \Уішіолу8 операциялық жүйесінің көп 
таралуының бір себебі, оньщ қолданушыға ыңғайлы графиктік 
интерфейсінің болуы деп айтылып жүр. Қолданушының графиктік 
интерфейсі (Огарһісаі ІІвег ІпІегГасе, ОІЛ) 1970-ші жылдардың
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и|Мйі'ыіілн. Хстх Раіо АІІо Кезеагсһ Сепіег-де (РАКС), 8та1Һа1к 
о|Пйіііімда жүмі.іс ісгейтін Ако жэне 8іаг машиналары үшін 
жіиіин ііи іііііапіқы жүмыстардан басталды. Кейде оны «визуальды 
ннісрфсііс» немесе «терезелі графикалық орта» деп атайды. Қазіргі 
шмііииуи жүйелердің көпшілігінде, мысалы, Місгокой
\ҮітІуш, Мас 0 5 . Зоіагіа. ОҚЦ/Ьіпих. №ХТ8ТЕР. 05/2. 
ис(_).*5, Апс1гоі(1. І05, Васіа. МееОожүйелерінде қолданушының
і рификтік интерфейстері пайдаланылған.

8-сурет. Есептеу жүйесінің интерфейстері

Қолданушының графиктік интерфейсі графиканы растрлық 
экран дисплейінде қолдануға мүмкіндік береді. Графика экранда 
элементтердің нақты орнын көрсетеді, ақпаратты берудің визуальды 
ортасы жэне көрнекі графика жэне форматталған мэтіндер барлығы 
бірігіп «не көрсең соны аласың» (\¥Ү8І\¥ҮО - \¥һа* уои кее із шһаі 
уои §еІ) мүмкіндігін береді.



Қазіргі қолданушылар компьютерді үйрену жэне жаңа 
бағдарламаларды меңгеру үшін көп уақыт шығындамайды. 
\¥іп(1о\у8 үшін жазылған бағдарламалық жабдықтардың көбінде 
дерлік бір типтес колданушы интерфейстері 
пайдаланылатындықтан, олар қолданушы үшін бір мағынада 
қабылданады. \УтсІо\¥3 жүйесі осыған көмектеседі. \Үіпс1о\ү$ үшін 
жазылған бағдарламалық жабдықтардың қолданушыға арналған 
интерфейсінің негізгі элеменггері: терезелер, мәзірлер, сүхбат 
терезелері, суретті батырмалар және т.б. болып табылады.

Қолданушының интерфейсін қүру кезеңдері бағдарламалық 
жабдықты қүзу кезеңдерімен сэйкес келеді жэне есептің қойылуы, 
талаптар мен спецификацияларды анықтау, жобалау, жүзеге асыру, 
тестілеу мен жөндеу секілді кезеңдерді қамтиды.

6.2 Достақтық қолдану интерфейсінің 
жобалауының неғізгі принтері

Диалог дегеніміз - интерактивті терминал арқылы белгілі бір 
ережелер бойынша қолданушы мен бағдарламалық жүйенің 
арасында ақпаратпен алмасу процесі. болады. Диалог түрі 
ақпаратпен алмасу процесін қай сүхбаттасушы басқаратындығын 
анықтайды.

Осыған байланысты диалог типін 2 түрге бөледі:1) 
бағдарламамен басқарылатын. 2) қолданушымен басқарылатын.

Диалогтар сипаттамасы. Егер екі сұхбаттасушы да түсінікті тіл 
болмаса, онда диалог жүзеге асырылмайды. Тілдің сипаттамасы 
синтаксистан жэне симантикадан тұрады.

Синтаксис дегеніміз- белгілі бір тілдің конструкциясын 
анықтайтын ережелер.

Симантика дегеніміз- тілдің синтаксисті дұрыс құрылған 
конструкцияыларынан немесе оның мазмұнының мағынасын 
анықтайтын ережелер. Нақты жағдайда синтаксисті жэне 
симантиканы қолдануына байланысты диалогтар сипаттамасын 
мынадай 3 түрге бөледі: 1) Сөздік(фраза). 2) Директивті
(командалық). 3) кестелік(табличный).
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Достастық қолданушы интерфейсінің жобалауының негізгі 
нриіщиптер: Қолданушы қолдауды ұйымдастыруСұхбаттық
режпміпдердің құрылымын құру «қолданушы-БҚ».Көптерезелі 
•інтсрфейс. Графикалық пакеттерді қолдану. Бағдарламалық жэне 
күралдық жүйелердің сенімділік түсінігі. Компьютерлік жүйелердің 
исрификациясы. Бағдарламаның компиляциясы жэне дұрыстау.

6.3. Қолданушылық интерфейс(ІІ)

6.3.1. Сүхбаттық режимдердің қүрылымын 
қүру «қолданушы-БҚ»

Программалық жабдықты құру кезіндегі маңызды кезендердің 
бірі -  программаны жөндеу кезеңі. Программаны жөндеу 
(І)еЬи§ёіп§ -отладка) кезінде, программадағы қателер табылып, 
боліп алынып жөнделеді.

Программаны жөндеу үшін арнайы жөндеуші- программалар 
(отладчиктер) қолданылады. Программалау жүйелерінде 
кіріктірілген жөндеуші- программалар болады. Олар программистке 
программаны бақылап отыру мүмкіндігін береді, яғни қажет болған 
кезде тоқтату, қайта жүктеу, қадамдап орындау жэне т.б. сияқты 
орекеттерді орындауды ұйымдастырады.

Программист өзінің құрған қосымшасы орындалған кезде 
болуы мүмкін қателерді анықтап, ол кателер бола қалған жағдайда 
іірограмманың қалай жұмыс жасауы керек екенін алдын-ала 
қамтамасыз етуі тиіс. Жалпы программалау кезінде жіберілетін 
қателерді келесі топтарға бөледі: синтаксистік қателер, логикалық 
кателер жэне динамикалық қателер.

Синтаксистік қателерге программа мэтінін теру кезінде 
операторлардың қате жазылуы, операторларды айыру белгілерінің 
қойылмауы, программа соңының көрсетілмеуі және т.б. жатады. 
Әдеттте синтаксистік қателерді анықтау компилятордың қызметіне
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жатады, яғни программа синтаксистік катесі жөнделмейінше 
компиляциядан өтпейді.

Логикалық қателер, есеп алгорит;мінің дұрыс кұрылмауынан 
болады. Логикалық қатесі бар программалар түсініксіз жұмыс 
жасайды, мысалы, цикл алгоритмінде циклдан шығу шарты дұрыс 
құрылмаған болса, онда программа ешбір тоқтамастан қайталанып, 
нэтиже бермей жұмыс жасауы мүмкін, сол сияқты, есептеу 
алгоритмдерінде көбейтіндінің бастапқы мэнін нольге тең деп 
алғанда нәтижеде үнемі ноль шь&уы мүмкін жэне т.б. Мұндай 
қателерді программаны тестілеу, яғни эртүрлі мәндер үшін орындап 
көру арқылы табады.

Динамикалық қателер бұл- программаның орындалуы кезінде 
пайда, болып оның орындалу тэртібінің бұзылуына немесе 
нәтижесіз тоқтап қалуына экеліп соқть/ратын қателер. Динамикалық 
қателерді немесе «орындау уақыты кезіндегі қателер» («ошибка 
времени выполнения», КлтШпе еггогв) деп те атайды. Динамикалық 
қателерге, мысалы, есептеу кезінде бөлшек бөлімінің нольге тең 
болуы, түбір астында теріс сан кездесіп қалуы, жады 
ресурстарының жетпей қалуы, программада көрсетілген маршрут 
бойынша файлдың табылмай қалуы, принтерде қағаздың бітіп 
қалуы жэне т.б. көптеген нэрселер жатады. Қосымшалардағы 
осындай динамикалық қателерге байланысты болатын жағдайларды 
«ерекше жағдайлар» деп атап, жэне олармен жұмыс жасау үшін 
программалау тілдерінде «ерекше жағдайларды өңдеу» түсінігі 
енгізілген.

6.3.2. Графикалық пакеттерді қолдану

С жэне С++ тілдерінде графикалық режимге өтіп,түрлі 
фигуралық кескіндерді салуға арналған стандартты финциялар 
бар.Олар дгарһісе.һ файлында сақталып қойылған.Графиалық 
драйверлер (басқарушы программалар) ВОІ (Вогіаші Огарһіке 
Іпіег§озе) кеңейтілуі бар файлдарда сақталған.Оны косу арнайы 
іпіІ§гарһ () функциясы арқылы орындалады.

Графикалық режим ЕОА,УОА,8УОА адаптерінде түрлі-түрлі. 
Мысалы адаптер 640 X 480 графикалық режимді пайдаланады.
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I рпфикалык режимде жұмыс істеу функциялары:
1 Драйверлер мен графикалық режимді таңдау:
І)с!есІёгарһ (&§(1,&ёт);
2 Драйверлерді жүктеу жэне графикалық жүйені инициалдау:
Іиііугарһ (&§й,&§т,”ВОІ файлна жол”)

Мундагы §<і-кажетгі драйвер номері,§<і=ОгарһОгіуег;
(»т- пайдаланатын графикалық режім нөмері, (§(1,§т 

ііііпммалылары программада іпі типі қүрамы сипатталады. 
ІІрограмма драйверді таңдау операторының §с!=ОЕТЕСТ; 
(нісраіорын пайдалануға да болады.ОЕТЕСТ-автоматты түрде 
іпп.іқгалатын графикалық драйвер нөмері. Егер драйвер жадта 
дүрыс қарастырылған болса ,бұл функция жадтан 4кб көлемді 
і рш|)икалық буфер бөліп қояды.

Егер ВСІ файлдары агымдық катологта бар болса, 
п/кі. •раммада әр жолы функцияны толъщ жазбай.оның үшінші 
\щнтетірінің орньіна бос орын ( “ ”)жолын енгізіп кету 
жсткілікті:

ІпіІ§гарһ (&§<!,&§т,” ” );

3. Қате жағдайларды тексеру функциясы:

ОИАРНЯЕ81ЛЛ’ () ;
Егер программа дұрыс қосылса , онда кате коды 0 деп 

сссптеледі (жазылу түрі: §ЮК=0), ал түрлі қателер кодтары -0-ден 
басқа бүтін сандар.

Сонымен,графиктік режимді іске қосу үшін программа басын 
алғашқы кезде мынадай түрде жазу керек:

#іпс1и<1е<сопіо.һ>
#іпс1и<1е <8Ііііо.һ>
#іпс1ис1е<8ІсШЬ.Һ> //мұны көп жағдайда 

//енгізбеуге де болады 
#іпс1и<1е<§гарһіс8 ,һ>
Маіп()
{
Іпі §(1,§т,еггог;
Ве1есІ§гарһ(&ё(1,&§т); Іпі: §<1,§т,еітог;
Еггог=§гарһге8иИ();



Щеггог!=8гОК)
{ риів (“графика қатесі”);ехй (1); }

6.4 Программалық және күралдық 
жүйелердің сснімділік түсінігі

Программалық жабдықтарды қүжаттау оның өмірлік 
циклындағы маңызды процесст^рдің бірі болып есептеледі. 
Программалық жабдықтың қүжаттарына баспа түрінде немесе 
цифрлық түрде дайындалған программаны қүрушыға арналған 
қүжаттар, қолданушыға арналған нүсқаулықтар, анықтамалықтар, 
диалоғ түріндегі электрондық нүсқаулықтар жэне т.б. жатады. 
Қазіргі уақытта программалық жабдықтың қүжаттарын қолданылу 
саласына қарай келесі топтарға бөліп жүр:

- архитектуралық -  жобалаушы қүжаттар, негізінен 
программаны қүрушыларға арналған. Мысалы, архитектура -  
жобалаушы қүжаттарда программисттер деректер қүрылымының не 
себепті класстар түрінде анықталғанын, немесе паттерннің не үшін 
таңдалғанын, немесе оларды жетілдіру үшін не істеу керек екенін 
баяндай алады, мүндай мәселелер программапық жабдықтың 
техникалық қүжатына да, қолданушының қүжатына да кірмейді;

-техникалық қүжаттар программада қолданылған 
алгоритмдерді, қолданушының интерфейстерін, программаның 
кодын анықтайтын техникалық сипаттағы қүжаттар болып 
табылады. Қазіргі уақытта программалық жабдықтың техникалық 
қүжатын жасаудың автоматтандырылған жүйелері (мысалы, 
Рохуаеп. іауасіос. КРос сияқты қүжаттандыру генераторлары) 
қолданылып жүр;

-қолданушының қүжаттары программалық жабдықты кәсіби 
қызметтерінде пайдаланатын қолданушыларға арналады. Бүл 
қүжатта программалық жабдықты қалай пайдалану қолданушыға 
түсінікті түрде дэл жэне толық берілуі тиіс;

-маркетингтік қүжаттар программалық жабдықты нарықта 
насихаттау үшін жасалады. Мүнда көпшіліктің назарын аударатын 
реклама түріндегі материалдар, программалық жабдықтың 
артықшылықтары жэне т.б деректер қамтылады.

Программалық жабдықтарды қүжаттаудың ортақ жүйесін 
Қазақстан Республикасының деңгейінде жэне халықаралық
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дічігеііде қабылданған стандарттар құрайды. Программалық 
(ИііПдыктарды құжаттандыруға байланысты Қазақстан 
ІЧчиубликасы деңгейінде СТ РК ИСО/МЭК 6592-2002 -
« Дкиара ггық технологиялар. Компьютерлік қолданбалы жүйелерді 
кужагишдыру бойынша нүсқаулық», СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 
|(> <26-2006 - «Бағдарламалық инженерия. Жобаны басқару
іи1 ііидсгі СТ РК 34.019 қолдануға нұсқаулық», СТ РК ГОСТ 
)• 1КО/МЭК 15910-2006 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОТ)- 
« Ақиараттық технологиялар. Бағдарламалық құралдарды 
иопдапушыға құжат дайындау процессі» жэне т.б. халықаралық 
деңгейдегі стандарттар қолданылып жүр.

6.5 Программалық жабдықтарды тестілеу. Программалық 
жабдықтардың сапасын тексерудің түрлері

Программалық жабдықтың өмірлік циклының бір кезеңін 
програмалық жабдықты тестілеу процесі құрайды. Программалық 
жабдықтарды тестілеу өте көп уақытты қажет ететін күрделі де ұзақ 
ироцесс.

Программалық жабдықты тестілеудің мақсаты бұл құрылған 
ирограмманың бастапқы техникалық тапсырмаға сәйкес толық 
орындалуын тексеру жэне оны қолданысқа енгізгенге дейін мүмкін 
болатын қателерін табу болып есептеледі.

Тестілеу процесі программалық жабдыққа қатысты жасалатын 
налидация жэне верификация процесстерінің құрамына кіреді.

Халықаралық 180 9000:2000 стандарты бойынша, валидация 
(үаіісіаііоп)- программалық жабдықтың қолданушының немесе 
гапсырыс берушінің нақты талаптарын дэл жэне толық 
қанағаттандыратындығын объективті фактілер негізінде дэлелдеу 
үшін жүргізілетін процесс. Верификация (уегіҒісаІіоп)- 
іірограммалық жабдықтың сапасына қатысты ішкі ережелер мен 
стандарттарға спецификациялардың сақталған- сақталмағандығына 
гексеру үшін жасалады. Мысалы, программалық жабдықты 
орындауға жіберіп, белгілі бір мэндер үшін іиыққан нәтиженің 
дұрыс-бұрыстығын тексеру валидация процесіне жатады, ал 
программаны орындауға жібермей-ақ, оның кодын рецензиялау, 
синтаксистік жазылуларын тексеру жэне т.б. верификациялау 
процесіне кіреді.
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Қазіргі уақытта программалық жабдықтардың сапасын тексеру 
үшін жүргізілетін тестілеу процесстерін классификациялау бірнеше 
категориялар бойынша жасалған.

Программалық жабдықтың өзін тестілеу объектісі ретінде 
қарастыратын тестілеу процесстеріне келесілер жатады:

- функционалдық тестілеу (Іипсііопаі Іезііпд);
-өнімділікке тестілеу (регГогтапсе Іеяііпц);
- жүктемелерге тестілеу (Іоаё ІекІіп§);
- стресс-тесілеу (зігезз Іе8Ііп§); ^
-түрақтылыққа тестілеу (зіаһііііу / епсіигапсе / §оак Іеяііпд); 
-юзабилити-тестілеу (изаЬіШу ІезІіп§);
- қолданушының интерфейсін тестілеу (III 1е&1іп§); 
-қауіпсіздікке тестілеу (кесигііу Іе$1іп§);
-локализацияға тестілеу (Іосаіігаііоп (е8Ііп§);
-үйлесімділікке тестілеу (сошраііһііііу 1е8Ііп§).
Тестілеу процесінің автоматтандырылу дэрежесіне байланысты 

келесі топтарға бөлінеді:
-қолмен тестілеу (тапиаі ІекІт§);
- автоматтандырылған тестілеу (аиіошаіесі Іе8Ііп§);
-жартылай автоматтандырылған тестілеу (зешіаиіотаіесі

1е8ііп§).
Тестілеу процесінде қолданылатын теориялық эдіс- тэсілдерге 

немесе механизмдерге байланысты төмендегідей түрлері 
анықталған :

-«қара жэшік» эдісі бойынша тестілеу (Ыаск Ьох);
-«ақ жэшік» эдісі бойынша тестілеу (\үһі1е Ьох);
-«сүры жэшік» (§геу Ьох).
Программалық жабдықтың қүрамына кіретін компоненттерінің 

бір- біріне тәуелсіздігін немесе өзара байланыстарын тексеру 
мақсатында жүргізілетін тестілеу түрлері:

-компоненттік (модульдік) тестілеу (сотропепі/ипіі іе8Ііп§); 
-интеграциялық тестілеу (іпіедгаііоп 1ез1іп§);
-жүйелік тестілеу (хузіет/епсі-іо-епсі Іезііпд).
Программалық жабдықты уақытқа қатысты алғанда тестілеудің 

төмендегідей түрлері қолданылады:
-альфа-тестілеу (аірһа 1е8Ііп§)
-қабылдау кезіндегі тестілеу (зтоке Іе8Ііп§)
-жаңа қызметтерге тестілеу (пе\ү Ғеаіиге Іекіігщ)
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- рсі рссстік тестілеу (ге^геззіоп іеяііпд)
-тішсыру кезіндегі тестілеу (ассеріапсе Іезгіп^)
- бета-тестілеу (Ьеіа 1ез1іп§)
I Ірограммалық жабдықтардың сапасын көтеру мақсатында жыл 

1ИКСП сайын тестілеу процестерінің қатары жаңа эдістермен, 
жибдықтармен толығып келе жатқанын байқауға болады.

Зертханалық сабақтарға үсынылатын тапсырмалар

Кластар мен объектілер

Көрсеткіш кэдімгідей айнымалы, бірақ көрсеткіш жадта 
ііііпымалының адресін сақтайды, ал айнымалы мэнді сақтайды. 
Корсеткіш жұлдызша (*) символымен белгіленеді де, айнымалының 
іілдында жазылады. Көрсеткіш көбінесе типті сипаттауда 
ііайдаланады.

Мысалдар:

іпі *х, *у; 
сһаг *сһ; 
йоаі *у,г; 
ргіпіі (“%д, *х”);
Жоғарыда 2 айнымалысы көрсеткіш ретінде сипатталмаған, ал 

х,у,сһ айнымалылары-көрсеткіштер. Егер олар оператор ішінде 
кездессе, сэйкес типтік айнымалылар да көрсеткіштер түрінде 
сипатталуы тиіс.

РгіпСГ операторындағы сияқты *х айнымалысының оқылуы 
“х көрсеткішінің мәні” . Айнымалы көрсеткішін & символымен 
белгілеуге де болады. Мысалы, (І)-программаның зсап£ 
операторында пайдаланылған (&х). Оның оқылуы:
“х айнымалысының адресі”

Негізгі типте көрсеткіш түрінде сипатталған айнымалыға 
компилятор айнымалы адресін тағайындайды. М ысалы, негізгі тип 
Іпі болса, көрсеткішке 2 байттық, сһаг болса, 1 байттық адрес 
бөліп қояды. Компилятор көрсеткіш арқылы белгіленген айнымалы 
мэнін жадтан тезірек табады.

Жалпы, * операторы айнымалының алдында тек екі жағдайда 
жазылады: осындай айнымалыны жариялау алдында жэне ол 
көрсеткен мэнді пайдаланып алу кезінде.
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М ассивті де көрсеткіш енгізіп сипаттауға болады, мысалы: сһаг 
*Ш8 [12]; мұндағы сипатталған символдық т к  массивінің
элементтеріне 12 көрсеткіш орнатылған.

Айнымсиіы көрсеткіш түрінде ■ сипатталса, зсап?
операторының сэйкес арғументіне көрсеткіш белгісі қосылмайды 
да, проғраммада меншіктеу операторы бар болса, ол операторға 
енгізілген сәйкес айнымалы алдында жазылады.

М ы сал ы : *х, *у көрсеткіштері пайдаланылған у=3(х+2у)
функциясының мэнін есептеу программасы:

# Іпсішіе <зІсііо.һ> 
та іп ()
{

Яоаі и, *х, *у; 
ргіпіГ (“х,у=?”); 
зсап£(“ % £ % Г , х, у); 
и=3* (*х+2* *у); 
ргіпіГ (“и=%Ғ’,и);
§еісһ (); геіигп 0;

Т и п тік  есептерді ш еш у

М ы с а л і. Массив сілтемесін инициалдау жэне оны қолдану. 
Шешуі:
#іпс1шіе <8Іс1іо.һ> 

уо ісі т а іп  (уо ісі)

{
{

сһаг *х[] = {“ 123456”,”а8с1І-§һ” ,” 1я2\үЗе4г5Г’};
іпі і,п=3; / *бүтін типті айнымалылар жэне оны инициалдау* / 
іог(і=0;і<п;і++) ргіпіҒ(“ л % з\п”,х [і]);
Іог(і=0;і<п;і++) ргіпіҒ(“\п%8\п”,*(х+і));

}
}
сһаг**х, *у[] = {“98765”,”87654” ,”7654321”,”аааааааа”, ЫИЬЬ}; 
х=у;
\үһі1е(*х)
ргіп1і'(“\п%8\п”,*х++);

}
}
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Тшісмрма

I .Клавиатурадан енгізілген бүтін элементтерден тұратын 
м і і с с и н  і і ц  ең кіші элементін табатын программа жазу керек. Массив 
інсмсп ггеріне қол жеткізу үшін сілтемені қолданыңыз.

2. Қатардан сөзді белгілеп, оны массивке жазу жэне сөздер 
м .ісси він  шығару.

3.Күрделі сипаттауды қолдану.
4. Сілтемелерге сілтемелерді қолдану.
5. Сілтемелер массивін инициалдау
6. Қатарды енгізіп, одан сөзді белгілеп алып массивке жазу 

исрск, сонан соң,сөздерден бір қатарды жинақтап шығару керек.

Графикалық режимдер

М ысалі. Экранда кеменің суретін салатын программаны 
жазыңыз.

Шешуі.
// Кеме салу (базалық нүктелер эдісін қолданып) 
#іпс1ис!е <§гарһісз.һ>
#іпс1исіе <кісіііЬ.Һ>
#іпс1и(1е <зМіо.һ>
#іпс1ийе <сопіо.һ>
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#с!ейпе <1х 10 // тордың X бойынша қадамы 
#с!ейпе (1у 10 //тордыңҮ бойынша қадамы 
уоісі зһір(іпІ х, іпі у) // х,у -  базалық нүКТелер координатасы 
{

// корпус 
тоуеІо(х,у);
1іпеіо(х,у-2*сіу);
1іпеіо(х+10*(1х,у-2*(іу);
1іпеІо(х+11*(1х,у-3*(іу);
1іпеІо(х+17*<іх,у-3*(1у);
1іпеІо(х+14*(1х,у);
1іпеіо(х,у);
// орнату
тоуеІо(х+3*ёх,у-2*с1у);
1іпеІо(х+4*с1х,у-3 *(1у);
1іпеІо(х+4*<1х,у-4*с1у);
1іпеІо(х+13 *(1х,у-4*(1у);
1іпеіо(х+13 *с1х,у-3 *сіу);
1іпе(х+5 *<іх,у-3 *с1у,х+9 *<іх,у-3 *<1у);
// капитанский мостик 
гесіап§1е(х+8*(1х,у-4*с1у,х+11 *<іх,у-5*(іу);
// труба
гес!ап§1е(х+7 * (іх,у-4* (1у ,х+8 * (іх,у-7 *(іу);
// иллюминаторы 
сігс1е(х+12*(іх,у-2*<іу,<іх/2); 
сігс1е(х+14*(іх,у-2 *с1у,(іх/2);
// мачта
1іпе(х+10*(іх,у-5*<іу,х+10*(1х,у-10*с1у);
// оснастка
тоуеІо (х + 17 *с1х,у-3 * (1у);
1іпеІо(х+ 10*(іх,у-10* (іу);
1іпеІо(х,у-2*с1у);

}

Мейпе РАТНТООЯІУЕЯ "с:\\Ьог1апс1с\\Ь§і\\'' 

уо ісі таіп(үоісі)
{

іпі §дгіуег = ЭЕТЕСТ; // драйвер 
іпі §то(іе; // режим
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іні сггогсосіе; // код ошибки

іпіІцгарһ(&§сігіүег, &§тос!е, РАТНТООКІУЕК); 
сггогсосіе = £гарһгези1і();

іГ(еггогсос!е != §Ю к) // граф. режимді инициалдау қатесі 
{
рппіГСОшибка: %ё\п", егтогсосіе); 
риі8("Аяқтау үшін <Епіег>-ді басыңыз");
§еісһ();
ехіі(1);

}

яһір(50,150);
§еісһ();
с1озе§гарһ(); // графикалық режимнен шығу

}
Т ап сы рм а

1. Экранда үйдің сызбасын салатын бағдарлама кұру.

2. Эранда олимпиадалық ойындардың жалауы шығатын 
бағдарлама құру керек. Бес сақиналы (көк, сары, қара, жасыл, 
қызыл).

3. Экранда кеменің суретін салатын бағдарлама жазу.
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4. Экранда ракетаның суретін сызатын бағдарлама жазу.

5. Базалық нүктелер әдісі қолданып экранға кеменің көрінісінің 
бағдарламасынын жазу.

6. Экранға 100 шеңберден түратын кездейсоқ түс жэне диаметр 
арқылы берілғен оюдың бағдарламасын жазу.

7. Экранға кез-келғен түс пен өлшемді 50 тікбүрыштан түратын 
оюдың бағдарламасын жазу.

8. Экранға кез-келғен түс пен координат 100 сынған сызықты 
звенодан түратын бағдарлама жазу.

9. Бесбүрышты жүлдыздың контурын экранға шығару 
бағдарламасын жазу.

10. Экранға ақ жолақты қызыл түсті бесбұрышты жұлдызды 
шығару бағдарламасын жазу.

11. Экранға алтыбұрышты шығару бағдарламасын жазу.
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12. г)краш а сары түсті көңілді адамның суретін шығару 
і і |Н) і  раммасын жазу.

13. Экранға көңілсіз адамның суретін шығару программасын
жачу

14. Экранға төменде көрсетілген оюдың кескінін шығару 
(кіғдарламасын жазу.

□

15. Экранға төменде көрсетілген оюды кескінін шығару 
бағдарламасын жазу . Ш еңбер эр түрлі түсті болуы қажет: көктен 
аққа дейін (кеісоіог функциясын қолдану арқылы).

Бақылау сүрақтары:
1. Графикалық функцияларға мысал келтіріңіз
2. Қай функцияның графигімен жүйе графикалық режимге 

өтеді?
3. Координаталар нүктелерін бөлу қалай жүзеге асады?
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Бір байланысты және екі байланысты тізімдер

Бұл бөлімнің есептерін шығару үшін, мыналарды еске алу 
керек:

• эр символға сан сэйкес келеді -  символ коды;
• С++ катары -  бүл массив символы;
• Қатардың соңғы символы міндетті түрде нөл-символ болуы 

қажет, оның коды 0-ге тең болуы ^серек программа мэтінінде мына 
түрде сипатталуы керек: \0’;

• Программада колданылатын хабарламалар мен нүсқауларды 
қатарға массив сілтемесі арқылы көрсету жэне массивті 
инициалдап, массивті сипаттау инструкциясында хабарлама беру 
ыңғайлы:

сһаг*тез[] ={"Хабарлама1 ","Хабарлама 2",..., "Хабарлама"};

• Еғер программаның жүмыс істеу кезінде енгізілген қатар 
бос орыннан түратын болса, онда зсһаг функциясы тек бірінші бос 
орынға дейінгі қатар бөлігін енгізеді, ал §егз функциясы -  бүкіл 
катарды, сонымен катар<ЕпІег> клавишасына сэйкес ‘ \п’ символын 
да енгізеді.

Типтік есептерді шешу

Мысалі. Пайдаланушының есімін сүрап, онымен сэлемдесетін 
программаны жазыңыз.

Есіміңіз кім?
Есіміңіз бен тегіңізді енгізіп <ЕпІег>-ді басыңыз.
—> Вася Иванов 
Сэлеметсіз бе, Вася Иванов!
Шешуі.
// Сэлемдесу 
йпсіиёе <8Міо.һ>
#іпс1исіе <сопіо.һ> 
уоісі таіп()
{

сһаг пате[15]; // есімі 
сһаг £ат[20]; //тегі 
ргіпіҒСЕсіміңіз кім?\п");
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1г

|НІпК("Іісіміңіз бен тегіңізді енгізіп <ЕпІег>-ді басыңыз "); 
|)ГІпКГ'-> "); 
нсип1("%8", &пате); 
нсапІ("%8", &іат);
// ноипГфункциясы клавиатура буферінен символды оқнды 
// Гюс орынга дейін
рппіГ("Сдлсметсіз бе, %к %8!\п", аате, Ғат);

ргіпіТ("\пАяқтау ұхнін <Епіег>-ді басыңыз");
ВсІсһ();

)

Мысал 2. Клавиатурадан енгізілген қатар ұзындылын есептейтін 
проірамманы жазыңыз.

Шсшуі.
// Қатар ұзындығын есептеу 
#іпс1ш!е <5І(ііо.һ>
#іпс1и(1е <сопіо.һ> 
уоіё таіпО 
{

сһаг 8і[80]; // енгізілген қатар 
іпі і = 0; // қатар ұзындығы

риІ&("\пҚатарды енгізіп, <ЕпІег>-ді басыңыз"); 
ргіпіГ("->");
Веі5(зІ);
■»һі1е( 8І[і++])

ргіпИ("Енгізілген қатар ұзындыгы: %і\п", і); 
ргіпіГ("Аяқтау үшін <Епіег>-ді басыңыз");
§еІсһ();

}

Тапсырмалар

1. Пайдаланушының есімін сұрайтын жэне онымен 
сәлемдесетін программа жазу керек.
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2. пайдаланушыдан есімін , әкесінің атын сұрап, сонан соң 
сэлемдесетін программа жазыңыз. Енгізу үшін §е1сһ 0  функңиясын 
пайдаланыңыз.

3. Клавиатуран енгізілген қатардың үзындығын есептейтін 
программаны жазыңыз.

4. Пайдаланушының енгізген символ кодын шығаратын
программа жазьщыз. Программа жүмысты мысалы үшін нүктені 
енгізгенде аяктау керек. <

5. Кяавиатуран енгізілген қатардағы орыс алфавитінің кіші 
әріптерін бас эріптерге ауыстыратын проғрамма жазыңыз.

6. Клавиатурадан енгізілген қатардың бастапқы бос 
орындарьш өшіретін программа жазыңыз.

7. Клавиатурадан енгізілген қатар бүтін сан, бүтін емес 
екендігін тексеретін программа жазыңыз.

8. Клавиатурадан енгізілген қатар екілік сан екендігін 
тексеретін программа жазыңыз.

9. Клавиатурадан енгізілген қатар он алтылық сан екендігін 
тексеретін программа жазьщыз.

10. Клавиатурадан енгізілген қатар нақгы сан екендігін 
тексеретін программа жазыңыз.

11. Клавиатурадан енгізілген сегізразрядты екілік санды ондық 
санға ауыстыратын программа жазыңыз.

12. Клавиатурадан енгізілген екізразрядты он алтылық санды 
ондық санға ауысгыратьш программа жазыңыз.

13. Пайдаланушы енгізген ондық санды (2-ден 10-ға дейін) 
көрсетілген санақ жүйесіне ауыстыратын программа жазыңыз.

14. Пайдаланушы енгізген ондық санды он алтылық санға 
ауыстыратын программа жазыңыз.

Бақылау сұрақтары:
1. ІІрограммада мэліметтер қүрылымы қалай қолданылады?
2. Символ дегеніміз не?
3. Символдар қалай қолданылады?

Графтағы алгоритмдер

Бүл белімнің есептерін шығару үшін, мыналарды еске алу 
керек:
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• I Ірограммада файлдан оқуды немесе жазуды орындайтын 
•М № |мци»лир ІЧЛІ айнымапы-сілтеме туріңце сипатталуы қажет;

• Фнйлга Сііу үшін файлдың қандай әрекет үхнін ашылатынын: 
нқу, жпіу нсмесе мэліметгерді өңдеу, сондай-ақ фанл типі (екілік 
Ні'М(н с мп і і і і д і к )  көрсетіп ашу керек;

• Файлдармен жүмыс кезінде қателер болуы мүмкін, 
і онді.іқгап Геггог функциясы кемегімен қате туындауына қауіпті, 
(Іорсп) файлдар операциясымен орындалу нэтижесін тексеру қажет;

• Мәтіндік файлдан мәліметтерді оқу үшін Івсапі функциясы 
иомсгімсп, жазуды ІргіпіГ функциясы көмегімен орындауға 
Гнішіды;

• Файлдармен жүмысты аяқтағанда оны міндетті түрде жабу 
кджс г(ГсІ08е функциясы).

і  иптік есептерді шешу

Мысал. Компьютердің дискісінде (диск А:) пшпЬегз.Ш файлын 
қура гын және оған пайдаланушы енгізген 5 бүтін санды жазатын 
ирограмма жазыңыз. Текст редакторы көмегімен қүрылған файлды 
коріп шығыңыз. Әр сан бөлек қатарда орналасқанына көз жеткізіңіз. 

Шешуі.
// Дискіде файл қүру 
#іпс1шіе "зйіо.һ"
#іпс!ш1е "сопіо.һ"

#йейпе ҒЫАМЕ "пцтЬегз.ЬсЛО" // файл аты 
#<іейпе N 5 // сандар саны

// Дискіде файл қүрып, оған
// пайдаланушы енгізген бүтін сандарды жазады
уоіё таіп()
{

сһаг &ате[20] = ҒКАМЕ;
ҒГЬЕ // сандар файлы
іпі о; // сан

риІ§("\пФайл қүру");
ргіпіГ("Енгізілғен сандар файлға жазылады %5\п",&ате);
риІ8("Әр санды енгізген сайын <ЕпІег>-ді басыңыз\п");
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// (I) мэтінін (\у) жазба режимінде файл ашу 
// Егер бұрьш сондай атпен файл бар болса, онда Если файл с 

таким именем уже есіъ, то новые
// жаңа мәліметтер оның үстінен жазылады 
// Файл соцына қосу үшін 
// (а) қосу режимін қолданыңыз 
іГ ((Ғ = Гореп(Гпате, ”\уГ)) == ІЧГІІЬЬ)

ргіпІІ("жазу үшін файлды ашу қатесі ");
§еІсһ();
геіигп;

}

&г (іпі і = 0; 1 < ТМ; і++)
I

ргіп1;Г("->”);
8сапі'("%і", &п); 
фгіпіҒ(Г,"%і",п);

}
ГсІове(Г); // файлды жабу
ргшіГ("Енгізілген сандар файлга жазьшды %8\п", &ате); 
риІ8("\пАяқгау үшін<Етег-ді басыңыз>”);
§еісһ();

}

Тапсырмалар

1. А:\ питЬег8.Ш файлға пайдаланушы енгізген бес бүтін санды 
тағы қосып жазатын программа жазыңыз. Текст редакторы 
көмегімен файлда 10 сан барына көз жеткізіңіз.

2. Экранға А:\ питЬеге.Іхі файлының неден түратынын экранға 
шығаратын программа жазыңыз.

3. А:\ питЬегй.іхІ файлындағы сандардың арифметикалық 
ортасын есептейтін программа жазыңыз.

4. А: дискісіндегі файлга сіздің жолдасьщыздың атын, тегін 
жэне телефон номерін қосып жазатын программа жазыңыз.

Егер файл дискіде жоқ болса, онда программа соны күру керек. 
Файлда эр элемент бөлек қатарда болуы керек.
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Ү Тслсфон анықтамасын қажетті мәліметті тауып беретін 
М|ніі|)іімма жазыцыз. Программа адамның тегін сұрап жэне оның 
ііиісфпіі помсрін шығару керек. Егер анықгамада бірдей тегі бар 
йднмдар бірнеше болса, программа ол адамдардың тізімін пшғару
ІП'|Н'К.

Л. г )кранға программаны қосқан кезде көрсетілген каталогта 
фііИндіір тізімін жэне С++ программа атын шығаратын 
ироіріімманы жазыңыз. Программаның бірінші қатары 
проі рамманың тағайьшдауы жөніндегі ақпарат комментарии болып
І М О і . ІЛ Н Д Ы .

7. Принтерге немесе файлға, экранға пайдаланушының 
қішауынша дюмнан сантиметрге ауыстырып есептейтін таблиданы 
іпі.іі арагын программа жазыңыз.

Ьакылау сұрактары:
1. Файл дегеніміз не?
2. Файлдармен жұмыста қандай қателер болуы мүмкін?

Бинарлы ағаштар

Гриіх
сһаг * ГриІ5 (сһаг * Қатар, ҒІЬЕ * Ағын)
Көрсетілген ағынға символдар қатарын жазады. Қатар соңының 

символы, ноль-символ, ағынға жазылмайды.
Тақырып файлы: <$й1іо.һ>

іеггог
іпі Геггог (ҒІЬЕ *Ағын)
Нөлдік емес мәнді қайтарады, егер соңғы операңия көрсетілген 

ағынмен қатемен аяқталса.
Тақырып файлы: <5Міо.һ>

іео£
іпі ГеоГ (ҒІЬЕ* Ағын)
нолдік емес мэн қайтарады, егер оқудың соңғы операңиясының 

орындалу нэтижесінде агыннан файлдың соңына жетсе. Тақырып 
файлы: <5Йіо.һ>
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іс іоае
іпі Гсіове (ҒІЬЕ* Ағын)
көрсетілген ағынды жабады. Тақырып файлы: <8Іс1іо.һ>
Мысал 1. Компьютердің дискісінде (диск А:) питЬега.М 

файлын құратын және оған пайдаланушы енгізген 5 бүтін санды 
жазатын программа жазыңыз. Текст редакторы көмегімен құрылган 
файлды көріп шығыңыз. Әр сан бөлек к^тарда орналасқанына көз 
жеткізіңіз.

Мысалы:
#іпс1иде "кісііо.һ"
#іпс!иёе "сопіо.һ"

#ёеГте ІТЯАМЕ "питЬегз.ІхЛО" // файл аты 
#<1еЯпе N 5 // сандар саны
уоісі таіп()
{

сһах &ате[20] = ҒЫАМЕ;
ҒІЬЕ *£; II сандар файлы 
іаі п; // сан 
риІй(”\пФайл кұру");
ргіпіҒ("Енгізілген сандар файлға жазылады %$\п",йіате); 
риІз("Әр санды енгізген сайын <Еп1ег>-ді басыңыз\п"); 
і£((Г= Гореп(іһате, ”т")) == Ш Ы )
{ ргіпіГ("жазу үшін файлды аіпу қатесі ”);

§е1сһ();
геіит;

}

Гог (іпі і = 0; і < ІЯ; і++)
{

ргіпіГ("->"); 
зсапГ("%і", &п);
ГргіпіГ(Г,"%і",п);

}
Гсіозе(і); // файлды жабу
ргіпіГ("Енгізілген сандар файлға жазылды %5\п”, Гпате); 
ри1$("\пАяқгау үшін<Еп!ег-ді басыңыз>");
§еісһ();

}
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Тнпсмрмалар

1. Комнонентері бүтін сандар болатын Ғ файлы берілген. О 
фіійлмна Ғ файлының барлық жүп сандарын, ал Н файлына барлық 
і пқ сшідарды жазыңцар. Сандар орналасуы сақгалады.

2. Ғ символдық файлы берілген. С файдына Ғ файлының 
комионснгерінің кері орналасу реті бойынша жазыңдар.

3. Ғ жэне О символдық файлдары берілген. Реттерін сақтай 
оі ырыи Н файлына бірінші Ғ файлының, ал содан соң О файлының 
компопентерін жазыңдар. 0

4. Компонентерінің ешқайсысы нөлге тең емес бүтін сандар 
Гкміган Ғ файлы берілген. Файылдаіы сандар былай орналасқан: он 
оң сан, он теріс сан, он оң сан, он теріс сан т.с.с. О файлына Ғ 
файлының комноненттерін келесідей тәртіппен жаз:

а) бес оң сан, бес теріс сан, бес он сан, бес теріс сан т.с.с. (Ғ 
файлының компонентерінің саны 2 0 н ға  бөлінетіндей етіп алынсын).

5. Компонентерінің ешқайсысы нөлге тең емес бүтін сандар 
болган Ғ файлы берілген. Файылдагы сандар былай орналасқан: он 
оң сан, он теріс сан, он оң сан, он теріс сан т.с.с. О файлына Ғ 
файлының компоненттерін келесідей тэртіппен жаз:

а) жиырма оң сан, жиырма теріс сан, жиырма оң сан, жиырма 
іеріс сан т.с.с. (Ғ файлының компонентерінің саны қырыққа 
бвлінетіндей етіп алынсын).

6. Ғ жэне О символдық файлдары берілген. Ғ файлының 
компонентері О файлының компоненттерімен сэйкес келе ме соны 
анықтау керек. Егер олай болмаса, онда Ғ жэне О файлдарының 
сэйкес келмейтін компонентерінің біріншісінің номерін алу керек. 
Егер файлының біреуінде п (п>0) компонент болып және 
екіншісінің (үзынырақ) басы болып келсе, онда жауап п+1 саны 
болу керек.

7. Ғ символдық файл берілген. Келесілерді ауыстыра отырып Ғ 
файлының компоненттерін О файлына жаз:

а) Әрбір леп белгісін нүктеге ауыстырыңдар.
В. Ғ символдық файл берілген. Келесілерді ауыстыра отырып Ғ 

файлының компоненттерін О файльша жаз:
а) Әрбір нүктені көп нүктемен (3 нүкте) ауыстырыңдар.
9. Ғ файлының компонентері нақты сандар. Компонентгер 

қосындысын табыңдар.
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10. Ғ файлының компонентері нақты сандар. Компоненттер 
көбейтіндісін табыңдар.

11. Ғ файлының компонентері нақты сандар. Компоненттердің 
квадрат-тарының қосындысын табыңдар.

12. Ғ файлының компонентері нақты сандар. Қосынды модулін 
жэне компо-ненттер көбейтіндісінің квадратгарын табыңдар.

13. Ғ файлының компонентері нақты сандар. Файлдың соңғы 
компонентін табыңдар.

14. Берілген Ғ файлының кЬмпонентері нақты сандар.
Компонентер мэнінің ең үлкенін табыңдар.

15. Берілген Ғ файлының компонентері нақты савдар. Ең үлкен 
және ең кіші компонет мәндерінің қосьшдысын табыңдар.

16. Берілген Ғ файлының компонентері нақты сандар. Бірінші 
жэне соңғы компонент мэнінің айырмасын табыңдар.

17. Берілген О файлының компонетері натурал сандар.
Компбненттер арасында жүп сандар саны анықтаңдар.

18. Берілген О файлының компонетері натурал сандар.
Компоненттер арасында тақ екі еселенген сандардың саны 
анықгаңдар.

19. Берілген О файлының компонетері натурал сандар.
Компонентгер арасында тақ сандар квадраттарының санын 
анықтаңдар.

20. Ғ символдық файл берілген. О файлында көшірмесін 
жасаңдар.
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7. ЬЛҒДЛРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ТЕСТІЛЕУ

'І урбо С ортасы проірамма компиляциядан эткен кезде пайда 
(Юлі аи қателср жайлы толық мәлімет береді. Қате кездескен кезде 
ортп автоматгы тнрде бастапқы программа мэтінін экранға 
іиыгарып, курсорды қате табылған орынға орналас-тырады жэне 
|н;дактордың жоғарғы жолында диагностикалық мэлімет пайда 
(юлады. Ғ1 пернесінен басқа кез келғен пернеге бассаңыз, жоғарғы 
жол бастапқы қалпына келіп, интегралданған орта редакциялау 
рсжиміне ауысады. Егср қате жайлы мэлімет шыққаннан кейін Ғ1 
псрііссін басқанда, Эіфанда қатені тнзету жайлы нп^сқаулар 
жачылған анықтама кызметінің терезесі пайда болады. Кейбір 
қагслер бірден емес. программа мэтінін талдау барысында 
апықталады.

Программа орындилу кезінде пп,іғатын қателер Программа 
орындалу кезінде анықталатын кейбір қателер экранда Кшгііте 
сггог ппп аі хххх:уууу (ххххгуууу адресі бойынша ппп кезеңін 
орындаудағы қаге) мәл імдемесінің шығуына әкеледі, мп>нда ппп — 
қаге нэмірі; хххх:уууу —адрес (сегмент немесе жьшжу). Бп>п 
мэлімдемеден кейін проірамма әз жі^мысын тоқгатады. Программа 
орындалу кезінде ніығатын қателер тэргке бэлінеді: СОЖ 
(сі>)Хбатты операциялық жады) анықтайтын қателер (1-ден 99-ға 
дейінгі қателер), енгіз>-шығару қателері (100-ден 149-ға дейінгі 
қателер), дағдарысты қателер (критические ошибки) (150-ден 
199-ға дейін) жэне фаталды қателер (200-ден 255-ке дейінгі 
қателер).

КатеМ Аты
1 ІтаШ /тсНоп питЪег (Функция нвмірі дүрыс жазыямаган)
2 Ғііе поі іоыпй (Файл табьишады)
3 \ Раіһ поі /оипіі (Жол табыямады)
4 1 Тоо тапу ореп /ііех (Ашыяган файядардың саны көп)
5 Ғііе ассеаа дерпесі (Файма қол жеткізуге рұқсат жоқ)
6 ІюаШ  /гіе һапсііе (Ретсіз файлдык канал)
12 ІтшШ /ііе ассев.5 сойе (Файлга цол жеткізудің коды нацты емес)
15 ІпуаШ еІгЫе пипіЬег (Дискжетек нөмірі ретсіз)
16 Саппос гетоуе сиггепі ёігесіогу (Аеымдавы каталогты өшіруге 

болмайды)
17 Саппоі гепате осгозз (Ітез (Атты ауыстырганда зртүрлі дискжетек 

аттарын көрсетуге болмайды)
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Қате № Ліпы
100 Оізк гесиі егтог (Дискіден оқу кезінде қате кетті)
101 Пізк чпііе еггог (Дискіге жазу кезінде қате кетті)
102 Ғііе поі аззщпей (Файява ат беріямеген) "'
103 Ғііе поі ореп (Файп ашшмаган)
104 Ғііе поі ореп {ог іприі (Файл енгізу үшін ашылмаган)
105 Ғііе поі ореп/ог оиіриі (Файл жазу үшін ашыямаган)
106 ІпүаШ питегіс (огтаі (Сан форматы дұрыс емес)

Қ ате№ Аты
150 Оізк іу іітііе ргоіесІеД (Диск жазудан саңталган)
151 ІІпкпочт ипіі (Белгісіз модуль)
152 Бгіуе поі геайу (Дискенгізгіш «дайын емес» қалып куйінде)
153 ІІпкпо\т соттапі (Бейтаныс команда)
154 СКС еггог іп йаХа (Бастапқы мгндерде қате бар)
155 Вай йгіче гециеяі $1гис1иге Іеіщіһ (Цискіден мәлімет аларда қүрылым 

ұзындыгы дұрыс көрсетілмеген)
156 ІУізкзеек еггог (Цискіден оқитын гд/рылгы бастарын дискке орнату 

операциясы кезінде қате кетті)
157 І/пкпочт тейіа Іуре (Тасымалдауыш типі белгісіз)
158 Зесіог поі/ оипй (Сектор табылмады)
159 Ргіпіег оиі о{рарег (принтерде қагаз бітті)
160 Ое^ісе ыгііе /Iһиіі (Курылгыга жазу кезінде қате кетті)
161 Оетсе геай/аиһ (Құрылгыдан оқу кезінде қате кетті)
162 Нагсһтге (аііиге (Аппаратура жумыс істемей түр)

ҚатеМ Аты
200 Отзіоп Ъу гего (Нелге бөлу)
201 Кап%е сһеск еггог (ІЛекраларды тексеру кезінде қате шықты)
202 5іаск оуеіііою еггог (Стек тояып кетті)
203 Неар о\>егі!ом> еггог (Мәлімет толып кетті)
204 Іт>а1ій роініег орегаііоп (Көрсеткігипен орындалатын белгісіз операция)
205 Ғ1оаІіп£ роіпі очефоү) (Жылжымалы нүктемен жұмыс жасау кезінде 

мэндер берілген аймақтан шыгып кетті)
206 ҒІоаІіп£ роіпі ипйег/іотю (Жылжымалы нүктемен жүмыс жасау кезінде 

реті бұзылды)
207 Ітмйій) ІоаЧщ роіпі орегагіоп (Жылжымалы нүктемен жүмыс жасауга 

болмайтын операция)
208 Очегіау тапа%ег поі іпзіаііей (Оверлейді басқарудың ішкі жуйесі 

орнатылмаган)
209 Оуегіау) ііе геай еггог (Оверлейлік файлды оқу кезінде қате жіберілген).



ГЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. (,’ I I гілінде мүмкін болатын циклдік операторлар
А. ч^һііс
IV Гог
(!. іІо...үуһі1е 
1). ЬаЬе1...1оор 
I'. 5\уіІсһ..о:Г 
І;. і'огеасһ 
(і. Гісреа1..ипШ

2. С программапау тілінде программаның орындал>' тэртібін
о п сріу операторлары:

A. §о іо
B. Ьгеак
C. сопііпие
[), Меншіктеу 
Е. ІГ-еІзе 
Ғ. Бос 
О. 8\уіісҺ

3. Алгоритмдердің жазылуының эдістері:
A. Схемалар түрінде (блок-схемалар)
B. Бағдарламалау тілінде
C. Кәдімгітілде
Ә. Графикалық карта арқьшы 
Е. Кадрлық анимаңия 
Ғ. Реляңиялық кесгелер 
С. М8 Ехсеі диаірг ммасы түрінде

4. С++ тіліндегі логикалық операциялардың белгілері:
A. !
B. &&
с. I! 
о -і
Е. о  
Ғ. ~
о. &
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5. Файлдың сипаттамасын ата
A. Файлдыц қүрылған күні
B. Байтпен өлшенген файл көлемі
C. Файлдыц атрибуттары
О. Битпен өлшенген файл көлемі 
Е. Файлдың ішіндегі мазмүны 
Ғ. Файлдың ақпараттылығы ^
С. Файлғажол

6. С++ тілінде жолдармен жүмыс істеу фүнкциялары:
A. кігпстр
B. зігстр
C. зігсру 
Б. Зігіп 
Е. Зітайд 
Ғ. Зігстрз 
С. 8ігзиЬ

7. С программалау тілінде жады кластарын беру үшін қажетгі 
специфшсатор

A. Ехіегп
B. Аий
C. Зіаііс, ге§І8іег 
Б. Ііпзі^песі
Е. ТуресіеҒ 
Ғ. Уоій 
О. 8\уіісҺ

8. С++ тіліндегі кілттік сөздер
A. 8ігео£
B. Тһіз
C. Келү 
В. Епй 
Е. Ог 
Ғ. 0£
О. Сопзігисіог
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С' программалау тілінде Ьгеак операторы қолданылатын 
імісригорлар:

Л. Іог
И, \уһі1е, ёо-үуһііе
С, зууіЧсҺ
I). I Г-еІяе
К. Соіо
I'. Бос
Сі. Сопііпие

10. С бағдаряаммалау тілінде файлдарға қолданылатын 
фуикциялар

A. ҒорепО
B. ҒсІ08е()
C. Ғ§е*8()
и. АюГ()
Е. Ро\ү()
Ғ. СІГ5СГ()
С. 8й-1еп()

11. С++ бағдарламалау тілінің сопізпие операторы қай 
операторда қолданылады:

A. Гог
B. шһііе,
C. <іо-\үһі1е
B. ЗЛҮІІсҺ
Е. ІГ-еІзе 
Ғ. Соіо
C. Ьгеак

12. С тілінің нақты типтерің жариялау
A. Ьоп§ сІоиЫе
B. йоаі
C. (ІоиЫе 
Ә. Ехіепйесі 
Е. Епит
Ғ. 8е1 
С. КеаІ
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13. Кодты генерациялау бұл:
A. нэтижесін ассемблерлік модульге келтіру
B. нәтижесін объектілі (жүктеуші) модульге келтіру
C. трансляцияның соңғы кодын шығару 
Б. кодты тестілеу
Е. трансляцияның өтуі
Ғ. берілген тілде нэтнжелеуші программаны генерациялау 
О. кодты генерациялауға дайындау

14. Алгоритм түрлері *
A. Сызықтық
B. Тармақгалған
C. Циклді
Э. Комплексті 
Е. Тура 
Ғ. Пакетті 
О. Периодгы

15. С++ бағдарламалау тілінде мүмкін болатын циклдік 
операторлар

A. \уһі1е
B . £ог
C. до...\^һі1е 
О. ЬаЬе1...1оор 
Е. Зшіісһ-.оі- 
Ғ. Ғогеасһ
О. Кереа1..ипІі1

16. Файл мінездемесі
A. Файлдың қүрьшған күні
B. Байтпен өлшенген файл колемі
C. Файлдың атрибуттары
Б. Битпен өлшенген файл көлемі 
Е. Файлдың ішіндегі мазмүны 
Ғ. Файлдыц ақпараттылығы 
О. Файлға жол



17. Маесив типіне карай қандай түрлерге бөлінеді?
Л. Пір өлшсмді
И. коп өлшемді 
( скі өлшемді 
I). Бірлік
Н. Біржарым өлшемді 
Г. Көп еселі 
Сі. Бірретті

18. Функция прототипі нені сурегтейді?
A. Берілетін парамстрлердің жазылу реті
B. Берілетін ііарамсірлердің гаптерін
C. Беріле гін параметрлердің санын
О. Қайтарылатын параметрлердің жазылу р»етін 
Е. Функция мүмкіншілігіне берілетін параметрлердің 

(.•ойкестігін
Ғ. Қайтарылатын параметрлер санын 
О. Қайтарылатын нараметрлер типтерін

19. С программалау тілінің күрделі типтерін көрсет?
A. Массив
B. Біріктіру
C. Қүрылым 
Б. Бүтін
Е. Нақгы 
Ғ. Символдық 
О. Жол

20. Бір өлшемді массив элементтерінің қасиеттері
A. Бір типті
B. Реттелгеи
C. Бір индексті
В. Шексіз
Е. Екі индексті 
Ғ. Нөмірленбеген 
О. Әр типті
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21. Си тілінде «і» нақты санын үтірден кейінгі 2 белгісін 
шығару үшін қандай функция мен қолданамыз?

A. РгіпіГ(«%-6,2Ғ»,г)
B. РгіпЩ“%6.2Г’, г)
C. РгіпіГ(“%+6.2Г, г)
О. РгіпЙ'(“% »6.2і” , г)
Е. \үгіІе(г:”%6:2”)
ғ. Ргші£Г%:б.2Г, г) ч
С. \үгіІе( г:6:2)

22. Файлдан оқуды орындайтын С++тіліндегі функдиялар
A. Ғгеасі
B. !§еІ8
C. ГзсапГ 

' Б. СеІвГ
Е. Ғ§еШпе 
Ғ. КеайГ 
С. ҒсапҒ

23. С тілінің қайталау операторлары
A. Оо-\уһіІе
B. \Ш1е
C. Ғог 
О. ІГ-еІ8е 
Е. Вгеак 
Ғ. Соіо
С. Сопііпие

24. Бағдарламаның қүрылымын жэне бағдарламаның деректер 
қүрылымын анықтайтын қүжаттама

A. Сыртқы спеңификацияны қоса қарастырып,бағдарламаның 
архитектурасын сипаттау

B. Әрбір қосылған модульдің сыртқы спецификациясын қоса 
қарастырып модульдік жүйені сипаттау

C. Сыртқы сипаттама
Б. Қойылған есеппен танысу
Е. Түтыну мінездемелерін арттыру кезеңдерін сипатгау 
Ғ. Бағдарламаны бақьшап отыруға арналған нүсқау 
С. Жүйелі пайдалану үшін бағдарламаның енгізуін сипатгау
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'/..V СМ ітіліндс массивті дұрыс иницализациялау 
Л. 1пІа[2][ЗЬ{1,2,3,21,22,23}
М. іпі а[2][3]= {{1,2,3},{21,22,23} }
('. іпі а[2][3]={1,2,3,21>
І>. Іпі а[2][3]=-{ {1,2,3,21,22,23} }
Іл. Іпі а[2][3]={„,{21,22,23}}
I' • Іпі а[2][3]={ {,,},{21,22,23} }
(і. ІпІа[2][3]={ {000} {21,22,23} }

26. С++ тіліндегі логикалық амалдардьщ белгілері:
A. !
B. &&
C .  ||
О. I 
Е. о  
Ғ. ~
С. &

27. С программалау тілінде Ьгеак қолданылатын операторлар;
A. £ог
B. шһііе, йо -луһііе
C. 8АУІ1сҺ 
Ә. ІҒ-еке 
Е. Соіо 
Ғ. Бос
С. Сопііпие

28. Объектіге бағытталған бағдарламалаудың іргелі 
принциптері:

A. Мұрагерлік
B. Полиморфизм
C. Инкапсуляция
Э. Жадыны динамикалық басқару 
Е. Тізбектелген құрылым
Ғ. Архитектурасы 32 разрядты ЭЕМ жұмысының мүмкіндігі 
О. Қосымшаны өвдеудің визуалды ортасы
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29. Си бағдарламалау тшінде мүмкін болатын деректер типтері:
A. Бүтін сандар
B. Жолдық
C. символдық 
О, Жүйелік 
Е. Бағанды
Ғ. Комшіекс сандары |
О. Сандык

30. іяітеат ағымы:
A. символдар тізбегін эр түрлі типтердің мзніне айналдырады
B. файлдан, негізгі жадыдан немесе басқа комльютерден 

символдарды алады
C. енгізу ағымдар класы 
Ә. операциялық жүйе 
Е. діығару ағымы
Ғ. операңнялык жүйенің абстрактілі мүмкіндіктері 
О. эр түрлі типтердің мэндерін символдар тізбегіне 

айналдырады

31. С++ тілінде жолдармен жүмыс жасау функциялары:
A. зігпстр
B. зігстр
C. кИсру 
Б. Зігіп 
Е. Зігайй 
Ғ. Зігстрз 
О. ЗігзцЬ

32. Екі өлшемді массив элементіерінің қасиеттері:
A. Реттелген
B. Екі индексті
C. Біртинті
В. Әр типті
Е. Нөмірленбеген 
Ғ. Бір индексті 
О. Реттелмеген
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11. Коммыотерде есепті шешудің кезеңдері:
Л. Кссіггің аіігоритмизациясы 
И. Модификаңия 
С. Іхеіггің қойылыуы 
I). Нэгижелерді жобалау

Ұсыныс берушінің талаптарын құру 
I*. Типтер жэне айнымалыларды декларациялау 
Сі. Дсректер берілуінің моделін таңдау

34. Төмендегідей жағдайда С++ тілінде функция өз жұмысын 
ііиқгаиды:

A. “геіиш” операторын кездестіргенде
B. функңияның денесінің фигуралық жақшамен жабуға 

жсгкенде
C. ”ехі1:(0)” функциясын шақырғанда
I). “КЕТОКЫ” операторын кездестіргенде 
Е. “Кеі” операторын кездестіргенде
Ғ. Функцияның денесін дөңгелек жақшамен жабуға жеткенде 
С. “Кеіит” операторын кездестіргенде

35. С тілінде бағдарламманың орындалу тэртібін өзгерту 
операторлары:

A. §оІо
B. Ьгеак
C. сопііпие 
Б. Меншіктеу 
Е. ІГ-еІ8е
Ғ. Бос
С. 8\уіісҺ

36. Математикалық модель:
A. Математикалық ұғымдардың көмегімен шындықтың 

ықшамдалған сипаттамасы
B. Шындықты математикалық түсіндіру
C. Теңцеулердің жүйесі жэне объектінің мінез-қүлығын 

сипаттма үшін пайдаланылатын тұжырымдамалар
Б. Нақты әрекетгерді белгілі тэртіпте жүргізу 
Е. Есептің алгоритмін бағдарламалау тілдердің біреуі арқылы 

жазу



Ғ. Ееепті ЭЕМ-ге түсінікті белгілі тілдердің біреуімен сипаттау 
О. Алгоритмді адамға түсінікті түрде жазу

37. «Спецификациялар» дегеніміз не? "
A. Қүжат, объектілер үшін маңызды техникалық талаптарды 

дэл және түсіиікті суретгейді
B. Қажетті әрекеттерді жэне ресурстарды дэл бағалауға 

мүмкіндік береді
C. Енгізілген өзгерістер туральц анықтама және келісілген 

қүжатгар ретінде болады
Б. Пайдаланушыга арналған нүсқау 
Е. Жүйенің ішінде атқарылатын амалдарды анықтайды 
Ғ. Объектілермен жүмысқа арналған функңиялар жиынтығы
С. Жүйеге қойылатын талаптарды әзірлеуге арналған 

функциялар жиынтығы

38. Дисплейге, принтерге графиканы шығару үшін АРІ 
функцияларьшьщ ішкі жиыны бүл:

A. графикалық қүрылғылардың интерфейсі
B. Огарһісз В еуісе ІпІегГасс
C. ОВІ интерфейсі 
О. РОІ интерфейсі
Е. графикалық қүрылғылардың кітапханасы 
Ғ. Огарһ интерфейсі 
О. Сгарһісз Іпвіттепі: ІпІегГасе

39. С+-Н-ілінің логикалық операциялар белгілері
а .
B. !
C. &&
а  &
Е. I 
Ғ. ~
0  =

40. Файлдық жүйе принңипі бойынша файл түрлері:
А. Енгізу-шығару қүрылғыларымен байланысты арнайы 

файлдар
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B. Дисктік файлдар
C. Каталоггар
□. Мэтіндік файлдар 
0. Бинарлық файлдар 
Ғ. Төменгі деңгейлі файлдар
С. Анықтама файлдар

41. С++ тілінде нақгы типтерді жариялау:
A. БоиЫе
B. Ьоп§ёоиЫе
C. Ғіоаі 
О. 8еі
Е. Ех1еп<іе<і 
Ғ. Зіпдіе 
О. Кеаі

42. Валидация үдерісі (процесс):
A. жоба документінің квалификациясы
B. инсталяция квалификациясы
C. эксплуатация квалификациясы 

профамма квалификациясы
Е. тексеру квалификациясы 
Ғ. тестідеу квалификациясы 
О. файлдың шаблондық квалификациясы

43. Функция прототипі бейнелейді
A. Берілетін параметрлердің санын
B. Берілетін параметрлердің типтерін
C. Берілетін параметрлердің жазылу ретін
О. Қайтарылатын парамстрлердің жазылу ретін 
Е. Функция мүмкіншілігіне қайтарылатын 

сәйкестіііп
Ғ. Функция мүмкіншілігіне берілетін 

сэйкестігін
О. Қайтарылатын параметрлер типтерін

параметрлердің

параметрлердің
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44. С тілінде амалдар тобының түрлері
A. Қатынас
B. Түрлендіру
C. Күрделі 
0 . Мультипликативті 
Е. Аддитивті 
Ғ. Сызыкты
С. Қайталау

Ч
45. Ъ[5] массивіне жататын элементтер
A. Ь[3]
B. Ь[0]
C. Ъ[2]
Б. Ь[7]
Е. Ъ[9]
Ғ. Ь[б]
С. Ь[10]

46. С тілінде символдық айнымалыларды өңдеу 
қолданылатын стандартты функциялар

A. Зігіеп
B. Зігсру
C. Зігсаі
И. СІГ8СГ

Е. ро\у 
Ғ. Гореп 
О. таіп

47. Си тіліндегі логикалық амалдарды ата?
A. &&
B .  ;|

C. !
Б. *
Е. %
Ғ. <=
С. -

үшін
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4Н < гіліиде нұсқауларға қодцаналатын операцияларды көрсет 
Л, Лдрссгі меншіктеу
II. Лрпыру 

('шіыстыру 
I). Логикалық 
И. Шартгы 
I'. Бөлу 
(і. Қайталау

49. С тілінде жады кластарын беруге қажетгі спецификатор 
Л. Ехіеш
B. Аиіо
C. Зіаііс, ге§І8Іег 
□. ип$і§пе<і
Е. Турейеі'
Ғ. УоМ
С. 8ш1сһ

50. Апгоритм қасиетгері
A. Дұрыстылық
B. Біркелкілік
C. Нәтижелілік
О. ГІредставительность 
Ё. Варианттылық 
Ғ. Өнімділік
С. Орындалушылық

51. Өвдеу ортасында компоненттердің негізгң ерекшеліктерін
ата?

A. Компонент- бұл жүйеге инсталляцияяанган класс
B. Көбінесе, бүл визуалды басқару элементі болады
C. Өндеу ортасының қарапайым кластан айырмашылығы, 

программаны қүру кезінде компоненгтермен өзара әрекетгесе алады
I). Бір модульдегі класс жэне ол жүйенің басқа модульдеріне 

толығымен тәуелсіз болады
Е. Сол класс элементгеріне қол жеткізу жүзеге асырылған класс 
Ғ. Бұл қандай да бір функционалдыдықгы жүзеге асырагын 

класс
С. Компонентгерді жазу үшін өңцеушілердің жоғары білцсгілігіи 

жиі талап етеді
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52. С++ тілінде жолды инициализациялау
A. Сһаг а[5]=”123”;
B. Сһаг а[]=”123”;
C. Сһаг* а=”123”;
Э. Сһаг а(5)=”123”;
Е. Сһаг а=”123”;
Ғ. Сһаг: 5 а=”123”;
С. Сһаг(5)а=”123”;

53. Массив сипаттамасы:
A. тізбектеле орналасады
B. массив элементтері бір идентификатормен белгіленеді
C. индекстеу О-ден басталады
B. ізігеагп агымьшың қалып-күйін тексереді 
Е. кілттік сөздер сэйкес келмейді
Ғ. кілттік сөздер сэйкес келеді
C. §еІ() функциясы ізігеаш ағымына сілтемені қайтармайды

54. Қолдану спецификацияларын снпаттаушы спецификациялар
A. Қолданылатын ресурстар
B. Бағдарламаның жүмыс жылдамдығы
C. Сенімділік пен қауіпсіздікке қолданатын арнайы талаптар
B. Бағдарлама синтезінің кезеңдері 
Е. Қолданьшмайтын ресурстар
Ғ. Белгілі бір алгоритмге байланысты енгізілген деректерді 

шығу деректеріне түрлендіретін процестер
C. Ақпаратты аныктайтын деректер ағын. Ақпарат көзіне 

қабылдағышқа белгілі бір байланыс арқылы берілетін, ақпаратты 
анықтайтын деректер ағыны

55. Компоненттер қасиетгерінің түрлерін көрсет?
A. Қарапайым(сандар, жолдар)
B. Саналымды
C. Ішкі (жиын)
Б. Көрсеткіштік 
Е. Файлдық
Ғ. Аралық
С. Кестелік



56. Си тіліндегі деректердің тұрлері:
A. бүтін сандар
B. жолдық
C. сямволдық 
Ә. Сандық
Е. Кестелік 
Ғ. Жүйелік
С. баіанды

57. С тіліндегі айнымалылар атауларын көрсет:
A. _уаг
B. _пі312
C. А зт 
О. //Акт 
Е. %А$т 
Ғ. $а&т
С.

58. Бір өлшемді массивтің мүшелеріне тән қасиеттер?
A. Біртипті
B. Бір индексті
C. Реттелген 
О. Әр типті
Е. Екі индексті 
Ғ. Нөмірленбеген
С. Шексіз

59. Компилядия кезіндегі қателер:
A. син гаксистік қателер
B. семан гикалық қателер
C. типтерге байланысты кателер 
О, тригермен табылған қателер 
Е. файлды шакырудағы қателер
Ғ. графикаліэіқ редакторымен табылган қателер
С. тестілеу
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60. С тілінің Ьгеак операторы қолданылатьш операгорлар:
A. \уһі1е, сіо-шһііе
B. іог
C. зшіісһ
13. ІҒ-еке 
Е. Ооіо 
Ғ. Бос
О. Сопііпие

61. Бағдарлама қүрьшымы мен деректерінің қүрылымы:
A. Әрбір қосылған модульдің сыртқы спецификациясын қоса 

қарасіырып, модульдік жүйені сипаттау
B. Сыртқы сипаттама
C. Сыртқы спецификадияны қоса қарастырып, бағдарламаның 

архитиктурасын сипаттау
О. Тұгыну мінездемелерін арттыру кезеңдерін сипаттау 
Е. Бағдарламаны бақьшап отыруға арналған нұсқау 
Ғ. Жүйелі пайдалану үшін бағдарламаның енгізуін сипаттау 
О. Жүйелік тавдауды жобалау

62. Екі өлшемді массив мүшелерінің қасиеттері
A. Реттелген
B. Екі индексті
C. Біртипті
О. Біриндексті 
Е. Әртипті 
Ғ. Шексіз 
О. Репелмеген

63.С тілінде логикалық амалдар белгілері
A. !!
B. !
C. &&
Б. ~
Е. =
Ғ. о  
О. &
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64. Си бағдарламалау тілінде жолдармен жұмыс істеуде
и.і>іідаііылатын функциялар:

A. кігсру
B. аігстр
C. 8Ігпстр 
О. ксгаиЬ 
Е. зігіп
Ғ. зігстрв 
С. яігккі

65. Си прогр»аммалау тіліндегі унарлы амаядар:
A. ++
B. +
C. !
Б. &
Е. +=
Ғ. *=
о . <=

66. С тшіндегі файлдармен жұмыс жасау функциялары:
A. ГсІо$е()
B. Гореп()
C. Г§еІ50 
О. зігІепО 
Е. сігхсгО 
Ғ. аіоі'0 
(3. рои/О

67. С++ тілінде нақгы түрлердің жариялануы:
A. ОоиЫе
B. Ьоп§ сіоиЫс
C. Ғіоаі 

8еі
Е. Ехіепёесі 
Ғ. Зіпдіе 
О. Кеаі
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68. С программалау тілінде жады кластарын беруге қажет 
спецификаторлар

A. Ехіеш
B. Аиіо
C. Зіайс, ге§І5Іег 
О. ип5І§пед
Е. ТурейеГ
Ғ. Уоісі ч
О. ЗлуіісҺ

69. Си бағдарламалау тілінің құрамы:
A. Өрнектер және операторлар
B. Лексемдер
C. Символдар 
О. Объектілер 
Е. Типтер
Ғ. Препроцессор директивалары 
О. Тақыраптық файлдар

70. Басқарушы құрылымның негізгі гүрлері:
A. Сызықты
B. Қайталау
C. Таңдау 
Б. Сүрыптау 
Е. Стандартгы 
Ғ. Көшу
О. Сызықты емес

71. Идентификатордың жасалу атрибуттары:
A. Әрекетгесу аймағы
B. Пайдалану мерзімі
C. Жадыкласы 
Б. Аргументтипі
Е. Операциялар таңбасы 
Ғ. Шарты 
О. Опрадтар тізімі
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72. Файлдармен жұмыс кезінде вісііо.һ файлында қолданылатын 
(|»упкңия:

A .  Ггеа(і()

B. ГлугііеО
C. І8еек()
О. риі$()
Е. £сіс()
Ғ. §еГсһаг()
С. §еі8()

73. Инкрементті операцияға қандай өрнектер жатады:
A. Ь=++а
B. с=а++
C. с=Ь+++а—
В. с=Ь--+а;
Е. - -Ь
Ғ. Ъ=с-а;
О. с-а+Ь;

74. Бүтін типті массив Ь[5] пен Ьріг бүтінге айнымалы- 
көрсеткіш арасыидағы байланысты көрсететін оператордың дұрыс 
нүсқасы:

A. *(Ьр£г+3);(ығысу)
B. Ьр1;г=Ь;
C. Ьрһ=*Ь[0];
О. *ріг+3;
Е. Ь[5]=&ЬрГг;
Ғ. Ь+=3;
О. Ъ-=3;

75. Агрументі тек әріп, тек сан немесе екеуіпің біреуі болғанда 
ғана Іше мэнін қайтаратын функңиялар:

A. і&1апит()
B. іза1рһа()
C. І8<іі§іі()
В. І8§гаһ()
Е. Іх>иррег()
Ғ. І8рипс1()
О. І5Іо\үег()
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76. Арифметикалық амалдар қолданудағы қателік:
A. Массив элементтеріне сілтенбейтін көрсеткішке 

арифметикалық амал қолдану
B. Бір ғана массивке сілтенбейтін екі көрсеткіпггі азайту немесе 

салыстыру
C. Массивтің басы немесе соңыньщ шегінен шығып кету 
Б. Екі көрсеткіштің айырымын табу
Е. уоісі типіне көрсеткішке адрес бойынша қатынас 

жасалынбайды
Ғ. көрсеткіштен бүгін санды азайту
С. Көрсеткішті арттыру

77.Типі келтіру операциясыньщ сипаты:
A. Мэлімет типінін атын дөңгелек жақшаға орналастыру 

жолмен қүрылуы
B. Кез келген тип үшін орындалуы
C. Бір орынды, яғни тек бір операнд қабылдауы
B. Тек бүтін типа үшін орындалуы
Е. Тек символдық тип үшін бар болуы 
Ғ. Тек нақгы тип үшін орындалуы
C. Бинарлы операция болуы

78. Қайталау цикддерін ата:
A. шһііе ішклы
B. (іо \үһі1е циклы
C. Гогциклы 

злуіісһциклы
Е. іГ
Ғ. §оіо циклы
С. гереаі-ипііі

79. Функцияның сипаттамасы:
A. Белгілі бір мэнді есептеу үшін қолданылуы
B. Атының алдында оның мэнінің типі көрсетілуі
C. Түлғасының фигуралық жақшаға жазылуы 
О. Түлғасының деңгелек жақшаға жазылуы 
Е. Мэннің типін көрсетудің міндетті еместігі 
Ғ. Қайтаратын мәнінің уогсі типті болуы
С. Қабаттаса орналасуы
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N0. С багдарламалау тілінің күрделі түрі:
A. Қүрылым
B. Массив
C. Біріктіру 
Р. Бүтін
С. Нақгы 
Ғ. Символдық
С. Көрсеткіш

81. Сн бағдарламалау тілінің математикалық функциялары
A. 8ЯП()
B. гапёО
C. ехр()
В . СІГ5СГ()
Е. ргіпіГ()
Ғ. ІоеЮО

82. Файлды ашудын, екілік режимдері:
A . "аЪ"
B . ”\уЪ"
C. "гЪ"
О. ”і1Ъ"
Е.
Ғ. "Л"

83. Тізім түрлерін көрсет:
A. Бірбайланысты
B. Сызықты
C. Сақиналы 
Ә. Унарлы
Е. Байланыссыз 
Ғ. Қарапайым

84. Бағдарламалау технолошясы пайда болу кезеңдері:
A. Қүрылымдық, объектілі-бағытталған, визуалды
B. Объектілі-бағытгалған, визуалды, сот
C. Операцшшық, к^срылымдық, объектілі-бағытталған 
О. Визуалды, объектілі-бағытталған, қүрылымдық
Е. Сот, қүрылымдық, объектілі-бағытталғгін 
Ғ. Визуалды, қүрылымдық, объектілі-бағытгалған

207



85. Си тілінің меншікгеу амалдары:
A. *=
B. /=
C. +=
а  =
Е. +
Ғ. <=

<
86. Жады кластары аиықтайтын айнымалы атрибуттары:
A. Пайдалану мерзімі
B. Құрастыру тиіті
C. Әрекет ету аймағы 
О. Инициаторы
Е. Жана типі 
Ғ. Мэні

87. Си тілінің математикалық кітапханасындагы 
тригонометриялық функцияларды көрсет:

A. $іп()
B. Іап()
C. сов()
О. ехр()
Е. ро\у()
Ғ. здгІ()

88. Массивті қарапайым сүрыптау тәсілі:
A. Жай таңдау жолымен сұрыптау
B. Жай алмастыру тәсілімен сұрыптау
C. Жай енгізу тэсілімен сұрыптау
О. п элементтен түратын массивті сұрыптау
Е. Іздеу эдісімен сұрыптау
Ғ. п*1п(п) рет салыстыру арқылы сұрыптау

89. Ж ол:
A. '\0' символымен аяқгалатын символдар массиві
B. Бір элемент ретінде пайдаланылатын символдар тізбегі
C. Нөлдік байтпен аяқгалатын символдар тізбегі
О. Тек латын әріптерінен түратын символдар тізбегі 
Е. 8Іхіп£ типті айнымалы 
Ғ. іпі типті айнымалы
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90. С программалау тілінде сопііпие операторы қолданылатын 
(іпсраторлар:

A. Гог
B. луһііе,
C. сіо —\л̂ һі1е 
I). з\уіісһ
Б. ІҒ-еІзе 
Ғ. Ооіо

91. С++тілінде нақі ы типтердің жарнялануы
A. Ьоп§ ёоиЫе
B. Доаі
C. йоиЫе 
Б. Ехіепсіесі 
Е. Епит
Ғ. 8еІ

92. С программалау тілінде нұсқау операдиялары
A. Арттыру
B. Салыстыру
C. Адресті меншіктеу 
О. Бөлу
Е. Логикалық 
Ғ. Шартты

93. Бағдарламалық модуль сипатгамасы:
A. Модуль орнықтылығы
B. Басқа модульдермен тіркелуі
C. Модуль өлшемі
Э. Қолдануда жеңіл
Е. Жалпы қолжетімділік 
Ғ. Қатаңдылық

94. С++ тілінде мүмкін болатын дерекгер типтері:
A. Жолдық
B. Бүтін сандар
C. Символдық 
О. Жүйелік
Е. Цифрлық 
Ғ. Комплекс сандары
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95. Массивті сййатгау:
A. ійіЬ[5]={3,2,1}
B. $ігш§ 5іис1епІ5[10] =

{“и м;т г ', ,,с ”; ,А”; ,Е”,”В” ”А” ,’В”; ,к ’,,,’Ч”}
C. йоаі а[10]
О. Поаі а(10)
Е. іок Ьа8е[]
Ғ. 5йі(1епІ5[10] = {} (

96. Функция мэнді қайтарған жағдайда функциядан шьнуды 
геіигп жүзеге асырады:

A. айнымалы
B. өрнек
C. функцияны шақыру 
О. параметр
Е. ағым 
Ғ. операция

97. Функция нәтиясе қайтармау үшін:
A. «ештеңе қайтармайды» дегенді білдіретін арнайы кілтгік сез 

жазылады
B. қайтарылатын мәнінін орнына у о і <1 кілттік сөзін колдану
C. таіп кілтгік еөзі жазьшады
О. шаіп кілттік сөзі «сштснс кайтармайды» деген мағынада 
Е. берілетін мәнінің орнына таіп кілттік сөзін қолдану 
Ғ. шаіп кілтгік сөзі жазылады

98. Жүйелік багдарламалық жабдықтыц қасие гтері:
A. Тасымалдангыштық
B. Үйлесімділік
C. Масштабтала,тындық
В. Архитектураяық
Е. Үйлесімділік 
Ғ. Концептуалдылык



99. С программалау тілінде файлдарға қолданылатын 
функциялар:

A. ГсІ08с()
B. Горсп()
C. і§е1§0 
О. с1гзсг()
Е. 8Ігсру()
Ғ. ро\у()

100. Файлдың қолдану мақсаты:
A. С- программалардың комегімсп файлды жаңарту
B. С- прораммалардың көмегімен файлды өңдеу
C. Мәліметтердің үлкенкөлемін түрақга сақгау
Б. Массивтерде берілген мэліметгерді уақытша сақгау 
Е. Айнамалыларда берілген мэліметтерді уақытша сақтау 
Ғ. Мэліметтердің үлкенкөлемін уақытша сақтау

101. С++тілінде «г»нақты санын консольда үтірден кейін 2 белгі 
түрінде шығару үшін келесі функция арқылы қолданылады

A. РгіпіГ(«%-6,2Г»,г)
B. РгіпІіГо/об.гГ, г)
C. Ргіпіі'(“%+6.2Г’, г)
О. РгіпіГ(“% »6.2Г’, г)
Е. \угііе(г:”%6:2”)
Ғ. РппііГ%:6.2Г, г)

102. С++программалау тілінің логикалық амалы:
A. &&
B. ||
C. !
О. <= 
Е. % 
Ғ. =

103. С++ тілінде жады класын беру үшін керекті 
спецификатор:

A. ехіет
B. зіаііс
C. аиіо жэне ге§І8І:ег



уоій 
Е. 1оп§
Ғ. ху/іісһ

104. Идентификатор атрибуттары:
A. Пайдалау мерзімі
B. Жады классы
C. Әрекетгесу аймағы 
Б. Шарты
Е. Өлшемі <
Ғ. Аргумент типі

105. Ь[4] массивінің мүшесі:
A. Ь[3]
B. Ь[2]
C. Ъ[0] 
и . ь[8]
Е. Ь[10]
Ғ. Ь[7]

106. Функция прототипін жариялау үшін қойьшатын талаптар:
A. Типінің көрсетілуі
B. Формальды параметрлерінің аты мен типтерінің толық 

берілуі
C. Атының көрсетілуі
О. Параметр типін жазбау 
Е. Параметрдің атын міндетті түрде жазу 
Ғ. Формальді параметріиің көрсетілмеуі

107. Бүтін типті массив Ъ[5] пен Ьріг бүтінге айнымалы- 
көрсеткіш арасындағы байланысты көрсететін оператордың дұрыс 
жазылуы:

A. Ьр1:г-Ъ
B. ЬрІг=&Ь[0]
C. *( Ър1х+3);(ығысу)
Б. Ъ[5]=& Ьріг
Е. Ъ+=3 
Ғ. ЪрІг=*Ъ[0]
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108. С++ тілінде массивтің сипатталу мысалы?
A. Яоаі £к[9];
B. іпі а[5];
C. іпі а[7], Ь[7]; 

сІоиЫе 1к[]=Доа1[12];
Е. йс:аггау[ 1..15] оГ іпіе§ег;
Ғ. Ш5:аггау[1,15] оГіпіе§ег;

109. Сандардың қайсысы (х>=0) && (х<=1) шартьгн
қанағатгандырады?

A. 0.9
B. 0.8
C. 0.7
и. 1.5 
Е. -2 
Ғ. 0

110. Сандардың қайсысы (х<0) )| (х>1) шартты
қанағаттандырады?

A. -2
B. 2
C. -4 
а  0.5 
Е. 1 
Ғ. 0

111. А-ньщ мәні [0;3] аралықіа жатады?
A. (А>=0) &&| (А<=3)
B. (А>=0) && (А<3)
C. (А>0) && (А<=3)
Б. (А>0) || (А<3)
Е. (А>=0) || (А<=3)
Ғ. (АО0)

112. А-ньщ мэні [-2;0] аралықга жатады?
A. (А>=-2) && (А<=0)
B. (А>=-1)&& (А<=0)
C. (А>=-2)&&(А<0)
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(А>-2) (АО) 
Е. (А<-2) " (А>0) 
Ғ. (АоО)

113. Бұтін типтегі мэліметтер?
A. іпі
B. вһогі іпі
C. ип5І§пеё ілГ
Б . йоаі '<
Е. 1оп§ йоиЫе 
Ғ. Яоаі

114. Бүтін типтегі мэлімет көрсетілсін?
A. епиш
B. 1оп§
C . иіі8І§пес11оп§
Б . й о а і
Е. ип8І§песі сһаг 
Ғ. ііоаі

115. Нақты типтегі мәлімегтер?
A . Я оаі
B. йоиЫе
C. 1оп§ сіоиЫе 
О. геаі
Е. іпіецег 
Ғ. іпі

116. Меншіктеу инструкциясы?
A. х++
B. х—
C. х+=у 
Б. х/у 
Е. х*у
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117. Меншіктеуді жазу түрін көрсетіңіз?
A. х-=у
B. х—-
C. х*=у 
О. х\у 
Е. х>у 
Ғ. у**

118. Меншіктеу қалай жазылады?
A. х%=у
B. х++
C. х*=у 
Ә. х<у 
Е.х/у 
Ғ. у**

119. Си бағдарламалау тіліндегі математикалық функциялар 
қалай жазылады?

А. аЪ§
A. іаЬ$
B. ехр
C. аіо£
Б. аіоі 
Е. ёСҮІ:
Ғ. Ііоа

120. Математикалық функңиялардың Си тілінде жазылу түрін 
көрсетіңіз?

A. ро\у
B. 5С[Г£
C. ехрі 
В.^суі 
Е. ііоа 
Ғ. Һоа

121. Математикалық функциялар көрсетілсін?
A. гап<1
B. роші
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С. 5гапсЗ 
О. зргіпіі'
Е. Иоа 
Ғ. §суі

122. Си бағдарламалау тілінің енгізу-шығару функцшшарын 
көрсетіңіз?

A. ргіпіі- <
B.5сапҒ
C. риі$
В. 5гап(1 
Е. £СУІ 
Ғ. гап<1

123. Енгізу-шығару функциялары калай жазылады?
A. §еі5
B.5сапГ
C. риіз 
Б. йгапё 
Е. ііоа 
Ғ. гапд

124. Енгізу-шығару операторларын көрсетіңіз?
A. §еі5
B. риісһ
C. §еісһ 
О. а.ІоГ 
Е. ііоа 
Ғ. гапё

125. Енгізу-шығару функцияларын көрсетіңіз?
A. сриіз
B. риісһ
C. §еісһ
В. аіоГ 
Е. ііоа 
Ғ. гапй
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126. Бағдарламалау тіліндегі енгізу-шығару функциялары
A. сргіпіГ
B. сриі»
C. §е(.сһ 
Б. аІоГ 
Е. иііоа 
Ғ. згапсі

127. Енгізу жэне шығару функцияларының жазылу түрін 
көрсетіңіз?

A. риік
B. сриіз
C. §е1сһ 
Б. аіоГ 
Е. иііоа 
Ғ. гапсі

128. Түрлендіру функциялары?
A. аІоГ
B. иііоа
C. §суі 
О. сргіпіГ 
Е. сриіз 
Ғ. риік

129. Түрлендірудің функцияларын көрсетіңіз?
A. аіоі
B. Ііоа
C . § с у і 
О. сргіпіГ 
Е. §еісһ 
Ғ. риі§

130. Түрлендірудің функциялары?
A. аіоі
B. ііоа
C . § с у і 
О. сриік 
Е. §еісһ 
Ғ. риі&



131. Си бағдарламалау тілінде файлдармен жұмыс жасау
A. Гореп
B. фгіпіі'
C. ГзсапГ 
О. сриів 
Е. §еісһ 
Ғ. риі$

132. Файлдармен жұмыс жа^ауда пайдаланылатын 
функдияларды көрсетіңіз?

A. %еі5
B. ГргіпіГ
C. бсап Г 
О. сриі&
Е. \¥ІП(ІОШ
Ғ. §еі5

133. Файлдарға қолданылатын функцияларды көрсетіціз?
A. Г§еі5
B. Гриі5
C. ГвсапГ
Э. сриі5 
Е. СІГ5СГ
Ғ. риі5

134. Файлдармен жұмыс істеу функциялары?
A. Г§еіз
B. фиі5
C. Геггог 
О. 5сапГ 
Е. §еіз 
Ғ. риів

135. Файлдармен жұмыс істеуге қолданылагын функциялар?
A. ГеоГ
B. Гсіове
C. Геггог 
Б .  5 іг с а і 
Е. § е і5  
Ғ. с р и і5
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136. Қатарлармен жүмыс жасау функциялары?
A. 8ігсаі .
B. 8(тсру
C. §1х1еп 
Б. ГеоГ 
Е. §еі8 
Ғ. рШ5

137. Қатарларға қсшданылатын функцияларды көрсетіңіз?
A. кігспір
B. 8ІТСру
C. 5ІГІУ/Г 
О. ГеоГ 
Е. Г§е1з 
Ғ . рий

138. Қатарлармен жұмыс істеу функциялары көрсетілсін?
A. зігстр
B. кішрг
C. зігішг 
Б. рий 
Е. Ғ§еіз 
Ғ. §е&

139. К,атарлармен жұмыс жасау функцияларын атап 
көрсетіңіз?

A. вітвеі
B. 8Ігирг
C. 8ІТсҺг 
Б. сриІ8 
Е. зеісһ 
Ғ. риі8

140. Графикальщ режимде кездесетін функцияларды ата?
A. агс
B. Ьаг
C. сігсіе 
О. іеггог 
Е. §еісһ 
Ғ. Гриів
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141. Графикалык режимде жұмыс жасау функцияларын 
көрсетіңіз?

A. (іга\уро1у
B. ЬагЗй
C. сігсіе 
Б. Геггог 
Е. £еІ5

142. Қолданушы интерфейсіндегі проіраммист мүмкіндіктері:
A. енгізу жэне шығару үшін консольді қолдану
B. веб-браузер интерфейсін қолдану
C. графикалық қолданушы интерфейсінің кітапханасын қолдану 
Б. үйлесімділік нэтижелерін сақтау
Е. %піп(іоте5 жүйесі мен қосышаның өзара үйлесімділігі

143. Графикалық режимде қолданьиатын функцияларды 
көрсетіціз?

A. §еІгпахх
B. §еІтаху
C. §е!х, §еІу 
О.зсапГ
Е. ісіове

144. Графикалық режимде пайдаланылатын функцияларды 
көрсетіңіз?

A. §гарһеггогт§§
B. іпіі§гарһ
C. Ііпе 
Б. ргіпіГ 
Е. ісіозе

145. Графикалық режимнің функцияларын көрсетіңіз?
A. Ііпеіо
B. шоуегеі
C. §гарһеггогт8§
Б. ргіпіГ
Е. \үіпсіо\ү

220



146. Байланысты редаюгорлеу кезіндегі қателер:
A. объектілі файлдарды біріктіруде табылған қателер
B. объектілі файлдарды өңдеуде табылған қателер
C. байланыс редакторымен табьшған қателе{:)
О. тиитерге байланысты қателер
Е. комиилятормен табылған кателер

147. Графиктік режим функцияларын көрсетіңіз?
A. оиііехіху
B. ІіпегеІ
C. тоуеіо
В.Гореп 
Е. §о!оху

148. Графикалық режим функцияларын көрсетіңіз?
A. ріезіісе
B. оиііехіху
C. то у е іо  
О. Гсіозе 
Е. ^оіо

149. Графиктік режимде қолданылатын функцияларды 
көрсетіңіз?

A. риіріхеі
B. ріекіісе
C. зесіог 
Ә. здүіісһ 
Е. у/һііе

150. Графиктік режимде пайдаланылатын функцияларды 
кәрсетіңіз?

A. гссіапдіе
B. §гарһгезиһ
C. риіріхеі 
О. 8\үіісһ 
Е. сргіпіГ
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151. Графиктік режим функциялары?
A . зеШПзІуІе
B. ріезіісе
C. кеісоіог 
О. $луіісҺ 
Е. зігсру

152. Графиктер салуда қолданылатын функциялар?
A. $ейіпе$1:у1е *
B. ріезіісе
C. риіріхеі 
Б. зшіісһ 
Е. иііоа

153. Графиктер салуда пайдаланылатын функцияларды 
көрсетіңіз?

A. зеііехзіуіе
B. ріезіісе
C. риіріхеі 

з\үі1еһ
Е. згапд 
Ғ. Г§еІз

154. <сіо$.һ> такырып файлы бар функцияларды көрсетіңіз?
A. ёеіау
B. аоипсі
C. позоипсі 
Б. Гсіозе 
Е. 5гапд

155. С++ тіліндегі белгі-лер қай операторларда қолданылады?
A.Ьгеак
B. сопііпие
C. геіиш
и . іг, Гог
Е. іГ, Гог, злуіісҺ
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156. С-н--дағы 1-ге арттыру операторының мүмкін 
<|юрмаларын көрсет.

A. а++
B. а+=і
C. (і'СІ+1
Г). С І- --1
Е. й=+1

157. Гореп функцяясы-
A. Файлды файлды қ айнымалымен байланыстыратьін функция

І Іараметрмен берілетін әрекет үшін берілген атаен файлды ашады
B. Одан окуға немесе оған жазуга болатын агынға көрсеткішті 

кдіһарады Ағынмен байланысты файлға форматгалған шығаруды 
орындайды

C. Көрсетілген ағыннан символды оқиды жэне оны функцияны 
шақырғанда керсетілгев қатарға жазады

О. Элементі массив аты және индекс арқылы анықталады.
Е. Басқа айнымалыіа сілтемені сақтайтын айнымалы

158. Массив -
A. Бірдей тинті элементіердің гобы
B. Бір типті рсттслі сн шамалардың шектелген жиынтығы
C. Элсмепті массив аты жэне индекс арқылы анықталады.
О. Айнымалы мэндсрін жадқа ендіру операгоры
Е. Парамегрмен берілетін эрекег үшін берілген атпен файлды 

ашады

159. Жиын-
A. Шектелген,алайда реттелмеген бір типті элементтер
B. Жиынға кіретін элементтердің типі (іазалық тип болып 

келеді
C. Тік жақшаға алынған жиын элементтерінің тізбеістерінен 

түрады
О, Бір типті реттелг ен шамалардың шектелген жиынтығы
Е. Элементі массив аты және индекс арқылы анықталады
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160. Жиындарға қолданылатын операциялар-
A. Бірігу (+)
B. Қиылысу (*)
C. Айырма(-)
Б. Бөлу (/)
Е. Қалдықпен бөлу

161. Файл- <
A. Бір типті компоненттер тізбегі
B. Дискіге жазылагын деректер файлы
C. Дискіде файл жазьшатын орын
О. Басқа айнымалыға сілтемені сақтайтын айнымалы 
Е. Программа мен деректер үшін бөяінетін сегмент

162. Класс дегеніміз -
A. Біртипті объектілерге арналган шаблон
B. Объектілі айнымалылар типтерін анықтайтын информация
C. Объектілі айнымалылар әдістерін анықтайтын информация 
Б. Байланысқан мэліметтер мен процедуралардан түрады
Е. Программаны логикалық бөліктерге бөлу процесі

163. Көрсеткіш-
A. Басқа айнымалыга сілтемені сақтайтын айнымал
B. Деректер сақгайтын жад обжхсьшың кездейсоқ адресін 

сақтайтын айнымалы
C. Айнымалыны жалпы түрде типке байланыссыз сипаттау 
О. Объектілі айнымальшар типтерін анықтайтын информация 
Е. Объектілі айнымалылар әдістерін анықтайтын информация

164. Файлдан оқып бар мәліметті экранға шығару 
операторлары:

A. А88ЮЫ(Г,Ь0
B. КЕ8ЕТ(1)
C. ШНІЬЕ ІМОТ ЕОҒ (1) БО 
Б. 8САЫҒ
Е. СЕТЗ 
Ғ. РКШТҒ
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165. Файлды оқып, экранға шығару үшін пайдаланылатын 
онераторлар:

A. КЕАБСі»
B. \\ТЕиТЕ(у.а1, ‘ ‘,у.а2, ‘ \у.аЗ, ‘ ‘, у.а4)
C. \\ГНІЬЕ Ш Т  ЕОҒ (1) Ш  
0. РИТЗ()
Е. 8ТКСМР

166. Файлды оқу жэне экранға шығару үигін Паскальда 
қолданылатын операторлар:

A. А58КЭДЫ)
B. КЕАОС^у)
C. КЕ8ЕТ(£)
Ә. РКЖТҒ()
Е. 8СА№()

167. Объектті -бағытталған технологняға негізделген 
проіраммалау тілдері:

A. 8шаПТа1к/у
B. ОЬзесіРавсаІ
C. АСТ++
Ә. РКОШО
Е. ТигЬоРавсаІ

168. Обьекггілі бағдарлы технологияға негіздеяген
бағдарламалау тілдері:

A. С++
B. 8іши1а
C. Асіог
и. ТигЬо Разсаі 
Е. дВА8ІС

169. Нысанға-бағытгалган программалау тілдері:
A. С1.а55Іс-А§а
B. 8іти1а
C. 8та11ТаБс/у 
О. Ғогігап
Е. ОЬа»іс
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170. Нысанға-бағыггалған бағдарламалаудың басты 
принциптері

A. инкапсуляция
B. туқымқуалау
C. полиморфизм 
Р. объектілер
Е. айнымалылар

171. Объектті-бағытгалған техн^логияда қолданушы неше 
базалық элементпен жүмыс істейді:

A. объектілер
B. хабар
C. класстар
О. полиморфизм 
Е. аіінымалылар

172. Объектілер дегеніміз бірнеше рет қолданылатын ....
тұрады:

A. программалық модульдерден
B. байланысқан мэліметтерден
C. процедуралардан 
Б. функциялардан 
Е. айнымалылардан

173. Құрылымдық программалаудыц үш күраушысы бар:
A. модульдік программалау
B. қүрьшымдық кодтау
C. жоғарыдан төмен қарай жобалау 
О. логикалық программалау
Е. процедуралар мен функциялар

174. Объектілердіц өзара байланысуына хабарлар қолданылады 
жэне үш бөлімнен түрады:

A. объект идентификаторы
B. ағымдағы объектіде қолданылатын әдіс аттары
C. тацдалған эдіс режимін қалпына келтіретін қосымша 

информациялар
О. көмекші программаның аты идентификатормен белгіленеді 
Е. программаны логикалық бөліктерге бөлу процесі
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175. Барлық циюідық операторлардың келесі ерекшелігі бар:
A. қайгаланатын операторлар бір-ақрет жазылады
B. циклге тек қана басынан ғана кіруге болады
C. циклдың айнымалылары алдын-ала циклге дейін анықгалуы

і иі с
О. көмекші программаның агы идентификатормен белгіленеді 
Е. программаны логикалық бөліктерге бөлу процесі

176. Си тілінің логикалық амалдары:
A. |і
B. !
C. &&
Б. <=
Е. =

177. Си тілінде кездесетін қайталану операторлары
A. Оо...шһі1е
B. Ғог
C. \Уһі1е
13. ЬаЬеІ.-.сопІіпие 
Е. К.ереа1...уп1і1

178. Бір өлшемді массив элемен періне тэн қасиетгер
A. Бір индексті
B. Реттелген
C. Бір типті 
Т>. Шексіз
Е. Екі индексті

179. Си тілінде нұсқауға қолдану амалдары:
A. Салыстыру
B. Адресті меншіктеу
C. Артгыру 
Б. Логикалық 
Е. Қайталау
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180. Си тілінде көшу операторлары қалай жазылады:
A. сопііпие
B. Ьгеак
C. §о!о 

]шр
Е. гейіш

181. Көрсеткіштік айнымалыларды жариялау кезіндегі
мэліметтер: <

A. Базалық типтің аты
B. Символы
C. Айнымалы типі 
О. Өрнек
Е. & симваолы

182. Файлдармен жүмыс жасау кезінде оръшдалатын әрекет:
A. Енгізу
B. Жазу
C. Шығару 
Б. Жариялау
Е. Атын көрсету

183. Берілгендердің нақты типі:
A. 1оп§сІоиЫе
B. йоаі
C. сІоиЫе 
Б. 8Ігис{
Е. 1оп§

184. Локалды айнымалылар дегеніміз не?
A. Блок ішінде анықталған
B. Өздері аньпсгалған функцияға ғана белгілі
C. Функцияның анықталуында жарияланған 
Б. Негізгі проіраммадан тыс анықталган
Е. Өздері анықталған функциядан тыс анықталған
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185. Екі өлшемді массивтерді жариялау тұрелі:
A. іпі а[5][5];
B. ііоаі а[5][5];
C. ип8І§пед а [5] [5]
Э. £1оаіа{5}{5};
Е. а[5] [5]: іпі;

186. Си тілінде бағдарлама тэртібін өзгерту операторлары:
A . §оіо
B. сопііпие
C. Ьгеак
Б. Меншіктеу 
Е. Бос

187. С++ тілінде жолдармен жұмыс істеу:
A. зіхсру
B. зігпстр
C. кігстр 
О. ЗігасМ 
Е. вігкиЬ

188. С++ бағдарламалау тілінде «г» нақты санын консольда 
үтірден кейін 2 белгі түрінде шыгару үшін келесі функция 
қолданылады:

A. ргіпі£Г%6.2Г\г)
B. ргіпіГ(” %+6.2Г\г)
C. ргіпіГ(‘’%-6.2Г\г)
Б. РгіпіГ(“% »6.2і” , г)
Е. РгіпЩ“%:6.2Г\ г)

189. С тілінде массивті дүрыс инициализациялау
A. іпіа[2][3]={1,2,3д і522,23};
B. іпіа[2][3]={{1,2,3},{21,22,23}};
C. іпі а[2][3]={ 1,2,3 ,21};
Ә. Іпіа[2][ЗМ,„{21,22,23}}
Е. Іпіа[2][3]={ 1,2,3 {}}
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190. С бағдарламалау тілінде жады кластарын беру үшін қажет 
спецификатор

A. Зіаііс, ге§ікі:ег
B. Аиіо
C. Ехіет 
О . 5 \ уіісҺ 
Е. үоШ

191. Компьютерде есепті шешу кез%ндері
A. Есептің алгоритмін қүру
B. Модификация
C. Есептін қойьшуы
О. Деректер берілуінің моделін таңдау 
Е. Енгізілетін деректерді жөндеу

192. Файылдың сипаттамасы:
A. Байтпен өлшенген файл көлемі
B. Файлдың қүрылган күні
C. Файлдың атрибуттары
Б. Файлдьщ шаблондық атауы 
Е. Файлдың ақпаратгылыгы

193. Екі өлшемді массив элементтеріне тән қасиеттер:
A. Екі индексті
B. Біртипті
C. Реттелген 
О. Шексіз
Е. Бір индексті

194. Графикалық, жолдарды өңдеу жэне кездейсоқ сандарды 
генерациялау
функцияларымен жүмыс істеу үшін қолданылатын препроцессор 
директивалары:

A . #іпс1шіе<8ІсШЪ.Һ>
B. #іпс1ис1е<8Ігіп§.һ>
C. #іпс1исІе<§гарһіс8.һ>
О. #іпс1иёе<5ійіо .һ>
Е. #іпс1ис1е<8І:с1с1еҒ. һ>
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195. Тілдія қарапайым объектісі:
A. Сан
B. Идентификатор
C. Айнымаяы
О. Арнайы символ 
Е. БасқарУ тізбегі

196. ОНДЫҚ мәндерді шығаруға арналған «  
спецификаторы' 1 ^ҮРлендхру

A. %і
B. %й
C. %Г 
О. %ц 
Е. %с

197. Мэліметтердің динамикалық қүрылымьг
A. АғапггаР
B. Стектер
C. Кезектер 
О. қүрль»*
Е. функдия

198. Таябасыз бүтін мэндерді шЫғаруіа апна 
спецификаторы: Р»алған түрлендіру

A. %х
B. %о
C. %и 
О. %е 
Е. %й

199. С тіііінде жады класып беру УШ1Н кя_
A. аиіо жэне ге^ізіег спецификатор:
B. зіаііс
C. ехігео 

уоі«і
Е. іурейсГ



200. Жылжымалы нүктелі берілгендерді баспаға шығару үшін 
түрлендіру спецификаторларын көрсет:

A. % 8
B. %Г
C. %е 
О. %и 
Е. %о

201. Класс мүшелері сисцификаторларының түрлері:
A. РиЫіс
B. Сіаз®
C. ргіуаіе 
Б. \УіЛ(1о 
Е. Іпіегіасе 
Ғ. 8еШіТ
С. Ітріетепіаііоп

202. Символдардьщ к&рінбейтіндерін шығару кезінде 
қолданылатын езсаре-тізбегі

A . \і
B. \п
C. \+
Б. \ /
Е. \&
Ғ. \!
С. V’

203. Си гілінде Гог цнклыныц жазылуы
А. Ғог (
В. Ғог (. ..; ...; ++і)
С. Ғог(. .; 1і=1)
О. Ғог ( 1..2)
Е. Ғог (. ..; ...;і<>0)
Ғ. Ғог (. ..; ...; і— Цие)
С. Ғог (.
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204. Бағдарлама модулінің сипаттамасы
A. Қатаңдылық
B. Жалпы қолжетімділік
C. Тез әрекетгілік
О. Модуль орнықтылығы 
Е. Өзектілік
Ғ. Басқа модульдермен тіркелуі 
С. Қолдануға жеңіл

205. Си бағдарламалау тіліндегі файлға жазуды орындайтын 
функңиялар:

A. Ғлүгііе
B. ҒргіпіГ
C. Ғриіз 
Б. Ғргіпі 
Е. ЗепсШІе 
Ғ. Тойіе 
С. Рий

206. Бағдарлама кдоылымы қандай сипатта болады?
A. Толассыз
B. Стагакалық
C. Ашық 
Э. Ара;іас 
Е. Үздіксіз 
Ғ. Абсолюггі 
О. Жылжымалы

207. Логикалық емес операңиялар:
A. %;
B. =;
C. !=;
Э. &&;
Е .!;
Ғ.ІІ;
С.=;
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208. Си тіліндегі қарапайым типтерді хабарлау
A. Ип5І£пе<І 1оп§
B . и т і^ п е с і сһаг
C. ІІП5І§де(і іпі:
О. Ьоп§Ьоо1 
Е. Ьоп§ Яоаі
Ғ. ІЛшёпесІ ЯоаІ:
С. Ьоп§ сһаг

<
209. С++тілінде файлдармен жұмыс атқаратын функциялар
A. Ғйизһ
B. Ғвеіров
C. ҒриЙіпе 

Ғсору
Е. Ғзіаіе 
Ғ. Ғіоск 
<л. Ғ§еШпе

210. Си тілінде Гог операторының қайталану шарты қалай 
жазылады?

A. Ғог(...сһ=йт();...)
B. Ғог (...;;...)
C. Ғог(...;іо0;...) 
а  Ғог(...;1..2;...)
Е. Ғог(...;і=1гие;...)
Ғ. Ғог(...;!=1;...)
О. Ғог (...;іп(іех<аггау5І2е;...)

211. СА8Е жүйелерде қолданылатын снецификация гілдері
A. Деректер ағынының диаграммасы
B. Күйлердің өту диаграммалары
C. Графтар
Э. Объект-байланыстар диаграммасы 
Е. Иерархиялыз күрылымдар диаграммасы 
Ғ. Көпмүшеліктерге колданылатын амалдар 
С. Реляциялық бағытталган диаграммалар
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212. 5Ігстр(й1, §2) функциясы қайтаратьш нагиже:
A. оң сан
B. теріс сан
C. сілтеме
B . 001 
Е. 2 Ғ)#1
C. зі-ге сілтеме

213. Си тілінде файлдармен жұмыс істеу функциялары:
A. Гзеіроз
B. Шияһ
C. Ғсору 

Ғдеіііпе
Е. ҒеоГ 
Ғ. Ғіоск 
О. Ғйіаіе

214. Спецификация тілдері , коммерциялық СА8Е- жүйелерде 
қолданылатын:

A. Күйлердің өту диаграммалары
B. деректер агынының диаіраммасы
C. Нақгы уақыт жүйелері
Ә. Иерархиялық қүрылымдар диаграмалары 
Е. Реляциялық-бағытталған диаграммалар 
Ғ. Көгімүшеліктерге қолданылатын амалдар 
С. Объект-байланыстар диаграммасы

215. Жол түрлері:
A. үзын
B. қысқа
C. Түзу
Б. Алдын-ала 
Е. Кез келген 
Ғ. Үздіксіз 
О. Кері



216. С программапау тілінде жылжымаши нүктелі мәндерді 
шығаруға арналған түрлендіру спецификаторлары:

A. %е
B. %Г
C. %и
и. %о
Е. %8 
Ғ. %с
О. %& х

217. Си программалау тіліндегі бүтін типтер қалай жазылады:
A. 1оп§
B. іпі
C. Ғіоаі
Ә. Көрсеткіш 
Е. Сһаг 
Ғ. 8ігасі 
О. ВоиЫе

218. С программалау тілінде меншіктеумен берілген амалдар:
A. +=
B. *=
C. +
Б. <=
Е. &&
Ғ. ++
о . /=

219. С++ тілінде мүмкін болатын айнымалылар аттары:
A. _уаг
B. А$т
C._@_
Б. $т312 
Е. _а$т 
Ғ. %А$ж 
О. А$т



220. С++ тілінде консольға мәліметтерді шығару үшін келесі 
функциялар қолданыла(п,ы:

A. ргіпіі’
B. соиі
C. Ргіпі 
Б. №оиі 
Е. \¥гііе 
Ғ. Оці 
О. Ғршһ

221. С++ тілінде дүрыс меншіктеу өрнегі
A. сһага=’1’
B. сһаг а[]=”123”
C. Іпі а[4]=’123’
В. Сһаг а=”123”
Е. Іпі а[]=”123”
Ғ. Іпі а=”123”
О.Іпі а=123’

222. Специфнкацня бүл -
A. Енгізілген өзгерістер туралы анықгама жэне келісілген 

қүжаттар ретінде боладі»і
B. Күжаттар,обьектілер үіпін мацызды техяикалық талаптарды 

дәл және түсінікті суретгейді
C. Компыотердіц сыртқы күрылымдары мен қызметшінің өзара 

іс-әрекетін қарайды
О. Жүйенің ішінде агқарылатын амалдарды анықтайды 
Е. Пайдалавушыға арналған нүсқау
Ғ. Қажетті әрекеттерді және ресурстарды дэл бағалауға 

мүмкіндік береді
О. Жүйеге қойылатын талаптарды әзірлеуге арналған 

функциялар жиынтығы

223. Функцияны қаііга жүктеу мүмкін болады:
A. функция аргументтер типінің гізбектеле орналасуы арқылы
B. функция аргумеиттерінің типі арқылы
C. ағымды қайтару арқылы 
Э. геіши операторы аркылы 
Е .«::» операциясы арқылы 
Ғ. «||» операциясы аркылы 
О. есептеу а;рқылы
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224. С программалау тшнің үнарлы амалдары
A. ++
B. !
C. + 
б . !!
Е. *
Ғ. %
С. <=

225. С++ тілінде Гог циклдық операторының меншікгеу 
бөлігінің жазылуы:

A. Ғог(/*бос меншіктеу операторы*/;...)
B. Ғог (іпі і=0;...)
C. Ғог(1..2;...)

Ғог(іпі 1о=0, һі=шах, тісі-тах/2’...)
Е. Ғог(і<6; ...)
Ғ. Ғог (!і=1;—)
С. Ғог(і=0;...)

226. С++ тілінде консольда мэліметтер енгізу үшін келесі 
функңиялар

A. Сіп
B. ЗсапҒ
C. Се1в\¥
О. СеІ$
Е. К.еа<1 
Ғ. Ғ§ег
С. Іп

227. Си тілінде файлдармен жүмыс жасау үшін қандай 
функциялар колданылады?

A. ҒЯшһ
B. Ғкеірок
C. Ғ§еШпе 
О. ҒзіаЬе 
Е. ҒеоҒ
Ғ. Ғсору
С. Ғриіііпе
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228. С++ тілінде консольға жаңа жолдан шығару үшш мьшалар 
қолданылады

A. СоиІ«еп<11;
B. СоиІ«”\п”;
C. С о и І« ”\013”;
Р. Соиі «петоііпе;
Е. Соиі « ,г\012”;
Ғ. Соиі « ”хОО”;
С. Сои! « ”\010”;

229. С профаммаіау тілінде жылжымалы нүктелі мәндерді 
шығаруға арналган түрлендіру спецификаторлары:

A. %Г
B. %е
C. %и
э. %в
Е. %8 
Ғ. %с!
С. %о

230. БағдарламЕлық жабдықтың қызметі жэне сапалық 
техниканың кепілділігі қамтиды:

A. Валидацияны
B. Верификацияны
C. Жобалануды
Б. Комплексггілікті 
Е. Анықтыққа талаты 
Ғ. Қор сыйымдылықты
С. Тестік материалдың болуын

231. Лексема кластарына жатады:
A. жолдық литералдар
B. айыру белгілері
C. модуль 
О. синтаксис 
Е. компилятор 
Ғ. кітапхана
С. байланыс редакторы



232. С++ тілінде нақты типтердің жариялануы:
A. (іоиЫе
B. Іопд (іоиЫе
C. Ехіепйей 

Епит
Е. 8е1 
Ғ. К.еа1
С. 5іп§1е «

233. С ++ программалау тіліңде жылжымалы нүктелі мәндерді 
шығаруға арналған түрлендіру спецификаторлары

A. %е
B. %Г

- С. %и
а  %с 
Е. %8 
Ғ. %й
C. %о

234. С тілінде фукция
Уоіё §оор(іпІ г[].іпі т=1 .іпі с!~1)'
{

}
және массив 
Іпі х [10] 
берілген.
Фукцияны дүрыс қолдану
A. Соор(х[]Д0,4)
B. §оор(х[10]Д0,4)
C. Соор(х, 10,4)
О. Ооор(х)
Е. Ооор(х, 10)
Ғ. ОоорО 
О. Ооор(&х, 10, 4)
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235. Транслятор орындалып жатқан есептің (мәселенің) тұріне 
қарай қосымша қандай қызмет атқара алады:

A. компоновкалаушы
B. коспилятор
C. препроцессор 
Б. күшейткіш 
Е. импретатор 
Ғ. анализатор
С. кодтау

236. Модульдік бағдарламалау сипаттамасы
A. Басқа модульдермен тіркелуі
B. Модульелшемі
C. Жалпы қолжетімділік 
О. Қолдануға жеңіл
Е. Қатаңдылық 
Ғ. Өзектілік
С. Тез әрекеттілік

237. Файлдық жүйе принципі бойынша файл типтері:
A. Енгізу шығару қүрылғыларымен байланысты арнайы 

файлдар
B. Дисктік файлдар
C. Кэдімгі файлдар 
О. Бинарлық файдцар
Е. Төменгі деңгейлі файлдар 
Ғ. Мэтіндік файлдар
С. Анықтама файлдар

238. С тілінде символдық айнымалыларды өңдеу үшін 
қолданылатын стандартты функциялар:

A. Зігіеп
B. зігсру
C. Ғореп 
Э. Маіп 
Е. СІГ8СГ 
Ғ. Ьеп§1һ
С. Ро\у
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239. Бір өлшемді массив эяементтерінің қасиеттері:
A. Біртипті
B. Бір индексті
C. Шексіз
О. Реттелмеген
Е. Әртипті
Ғ. Нөмішіенбеген
С. Екі индексті '<

240. С программалау тілінде сопііпие операторы қолданьшатын 
операторлар

A. Ғог
B. шһііе
C. з\уіісҺ
B. ІГ-еке 
Е. Соіо 
Ғ. Ьгеак
C. Кеіит

241. Ъ[4] массивінің элементтері:
A. Ь[3]
B. Ь[0]
C. Ь[7]
О. Ь[10]
Е. Ъ[6]
Ғ. Ь[9]
С. Ь{20]

242. С программалау тілінің күрделі типтері:
A. Біріктіру
B. Массив
C. Жол 
О. Нақты
Е. Символдық 
Ғ. Нүсқау
С. Бүтін
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243. С++ тілінде консольда мәліметтер енгізу үшін келесі 
функциялар қолданылады:

A. ксапГ
B. сіп
C. §еІ8\у
О. і§еІ
Е. фор
Ғ. іп
С. §ей

244. у = §іп2 х2 формуласының С тілінде жазылуының дұрыс 
нүсқасы:

A. у = рош(8Іп(х * х),2);
B. у = віп(х * х) * §іп(х * х);
C. у = 8Іп(х) * 8ІП(х);

у = ро\у(5Іп(ро\у(2, х)),2;
Е. у = ро\у(2, 8Іп(х * х));
Ғ. у = 2 * «іп(2 * х);
О. у = 8Іп(2 * х)* 8Іп(2 * х);

245. Стек, кезектің дұрыс анықтамасы:
A. Кезек -  бұл элементтерін пайдалану ҒІҒО принципімен 

үйымдастьфылған мэлімегтер құрлымы
B. Стек -  бүл элементтерін пайдалану ЫҒО принципімен 

үйымдастырылған мэліметгер қүрлымы
C. Кезек -  бүл соңына жазылатын элемент біріңші боп 

жойылатын мэліметгер қүрлымы
Б. Стек -  бүл элементтерін пайдалану ҒІҒО принципімен 

үйымдастырылған мэліметтер қүрлымы
Е. Кезек -  бүл элементтерін пайдалану ІЛҒО принципімен 

үйымдастырылған мэліметтер қүрлымы
Ғ. Ағаш -  бүп сызықты мәліметтер қүрлымы
О. Агаш -  бүл элементтерін пайдалану ҒІҒО принципімен 

үйымдастырылған мэліметгер қүрлымы
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246. Байланысқан тізім, стек және кезекке элеменггердің қосу 
мен жою тәсілдері:

A. Стектерде жоғарьвдан
B. Байланысқан тізімде кез-келген орыннан
C. Байлаяысқан тізімде қосу соңынан, жою басынан 
О. Байланысқан тізімде жоғарыдан
Е. Кезекте жогарыдан
Ғ. Стектерде кез- келген орыннан
С. Стектерде қосу соңынан, жою басынан

247. Г§еІк() функңиясы арқылы ‘\0’ белгісін қосқанда оқылатын 
саны п болатын з жолына символдар оқылуының тоқту шарты:

A. Файлдың соңына жетуі
B. п-1 символ оқылуы
C. Жолдың қайталануы
Б. Тыныс белгісінің кездесуі 
Е. Бүтін сан кездесуі 
Ғ. п+1 символ оқылуы
С. п символ оқылуы

248. Енгізу-шығарудың негізгі функциялары:
A. §еІ8(), ри&()
B. §еІсһаг(). §е(:сһе()
C. саІоГ(), аІоі() 

с1г5сі(), таіп()
Е. гапсІ(),Гс1озеО 
Ғ. кіг1еп(), 8Ігстр()
С. у = 8яг(зт(х * х));

249. уоісі түйінді сөзінің мағынасы:
A. Өлшемсіз тип, яғни өлшем белгісіз тип
B. Функцияға аргументтер берілмеген
C. Мэліметтерді сипаттау 
Б. Жадкласы
Е. Функцияға шақыру 
Ғ. Бүтін мэн
С. Функцияның аты
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250. Бастапқы программа мэтінін түрлендіру кезеңі:
A. Компиляциядал өткізу
B. Біріктіру
C. Сұрыптау 
Ә. Анықтау 
Е. Жариялау
Ғ. Қарапайымдастыру
С. Қолдану

251. Лексема:
A. Тыныс белгілерімен ажыратылган символдар тізбегі
B. Тілдің өзіндік мағынасы бар ең кіші бірлігі
C. Бірсимвол 
О. Сөйлем
Е. сһаг типті массив 
Ғ. Символдық гұрақты
С. Сөз тіркестері

252. Файлдан оқудың әрекеттер тобы:
A. Блок бойынша шығару операциялары
B. Символдарды шыгару операциялары
C. Мәліметгерді жазу операциялары 
Ә. Режимдер
Е. Сөз тіркестері жолдарын енгізу операциялары 
Ғ. Символдарды енгізу операциялары 
О. Блок бойынша енгізу операциялары

253. Динамикалық жадымен жүмыс істеуге арналған 
кітапханалық функция:

A. саІІосО
B. геаІІосО 
С- рорО
О. іпкегіО 
Е. сІеІеІеО 
Ғ. ри5һ()
C. Іаке__оҒГ
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254. С программалау тілінің сипаты:
A. Компьютер жадымен тікелей жұмыс ісгеу мүмкіндегіне ие 

болуы
B. Нақты процессорға тәуелді емес
C. Визуалды жобалауға арналуы
О. Инженерлік есептерді шығаруға арналуы 
Е. ЫЕТ архитектурасы үшін проғраммалар жазуға арналуы 
Ғ. Машиналық тілге иитериретатөр арқылы аударьшуы
С. Платформалы-тэуелсіз байт-кодқа түрленуі

255.Фупкцияға көрсеткіштерді беру тәсілі :
A. Өзгермейтін көрсеткіш өзгермейтін мәліметгерге
B. Өзгермелі көрсеткіш өзгермейтін мэліметтерге
C. Өзгермелі мәндер өзгермелі мәліметтерге
О. Өзгермейтін мәндер өзгермейтін көрсеткіштерге 
Е. Өзгермелі көрсеткіш өзгермейтін көрсеткішке 
Ғ. Өзгермейтін мәндер өзгермелі мәліметтерге 
О. Өзгермелі мәліметтер өзгермелі көрсеткішке

256. Іздеудің екілік ағашыньщ қасиеті:
A. Оң жақ ішкі ағаштағы мэн аталық түйін мәнінен үлкен
B. Түйіндеріндегі мэндер қайталанбайды
C. Түйіндері екіден көп байланысты қамтиды
Б. Оң жақ ішкі: ағаштагы мэн аталық түйін мэнінен кіші 
Е. Солжақ ішкі ағаш мэні аталық түйін мәнінетең 
Ғ. Әдетте төменгі түпкі түйіннен жоғарыға бағытталады 
О. Сол жақ ішкі ағаштағы мэн аталық түйін мәнінен үлкен

257. &еек() функциясымен жүмыс істеу үшін анықталған 
түрақты:

A . #с!еПпе З Е Е К  С и К  1
B. #ёеГше 8ЕЕК_8ЕТ 0
C. #йеГше ЗЕЕК^СШ. 2 
Б. #йеГіпе ЗЕЕКЕЫВ 0 
Е. #с1еГте 8ЕЕК_8ЕТ 1 
Ғ. #йейпе 8ЕЕК_СІЖ 0
С. #сіеГте 8ЕЕК ЕЫЭ 2
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258. кіаііс а[6]={5,0,4,-17,49,1} турінде берілген массив 
>лсменті:

A. а[4]=49, а[5]=1
B. а[0]=5, а[1]=0
C. а[1]=5, а[2]=0 
Б. а[0]=1, а[1]=49 
Е. а[2]=-17, а[3]=4 
Ғ. а [З Н , а[4]=-17 
О. а[5]=49, а[6]=1

259. Жолдарды өңдеу кітапханасындағы жад функциялары:
A. тетсруО, тетто у е()
B. тетстр (), тетсһг()
C. 5Ігсггог(), йг1сп()
Э. 8Ігсаі(), з1тсру()
Е. ШІоү/ег(), ІоиррегО 
Ғ. §еІсһаг(), §еі5()
С. зігзігО, 8(;фгЬк()

260. Файлды көрсетіш'ен режимде ашудың дұрыс жазылған 
нұсқасы:

A. Гр-Гореп(і'пате; «а»)
B. Гр=Гореп(Гпате, «лу»)
C. Гр-Гореп(Гпате; «И »)
Б. Гр=Гореп(ГпатеД)
Е. Гр-Гореп( «у/»,Гпате)
Ғ. ф=Гореп( «а»,Гпате)
С. Гр=Гореп( «г»,йіате)

261. С++ тіліндегі меншіктеумен берілген мультипликативті 
операңиялар:

A. *=
B. %=
C .» =
Б. -=
Е. =
Ғ. « =
О. $=
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262. С++ тічіндегі циклдік операторларды көрсет
A. ү/һііе
B. йо...шһі1е
C. ІгаЬе1. . Лоор 
Б. 8\уіісҺ..оГ 
Б. Ғогеасһ
Ғ. Кереаі..ип1іі
С. ЬаЬе1..сопІіпис

263. Программада орындалу тәртібінің орнын 
операторлары:

A. §о{о
B. сопііпие
C. Меншікхеу 
Ә. ІГ-еІке
Е. Бос 
Ғ. 8шіісһ 
О. Оо-луһііе

264. Алгоритмдердің жазылуының түрлері:
A. Схемалар түрінде (блок-схемалар)
B. Бағдарламалау тілінде
C. Графикалықкартаарқылы 
О. Кадрлық анимация
Е. Реляңиялық кестелер
Ғ. М8 Ехсеі диаграммасы гүрінде
С. Графикалықслайдтар

265. Логикалық операңиялар белгілерін көрсет:
A. !
B. &&
C. !
О. <>
Е. ~
Ғ. &
с. =

өзгерту
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266. Файлға қойылатын сипатгамалар
A. Файлдың құрылған күні
B. Файлдың атриб5'пары
C. Битпен өлшенген файл көлемі 
Э. Файлдың імііндсі і мазмүны 
Е. Файлдың ақпарг.ттылығы
Ғ. Файлғажол
С. Файлдың шаблондық атауы

267. Жолдармен ж^мыс жасау фүнкцнялары:
A. зігстр
B. зігсру
C. Зіхіп 
Б. Зігасіё 
Е. Зігстрв 
Ғ. ЗігзиЬ
С. Зіхіосі

268. Жады кластарының спецнфикаторлары
A. Ехіет
B. Аиіо
C. Ііпзщпесі 
О. ТуреёсГ 
Е. Уоій
Ғ. 8\¥ІІсһ
С. Ьоп§

269. С-н- тілінде қолданылатын кілтгік сездер
A. ЗіхеоГ
B. Тһіз
C. Еші 
Б. Ог 
Е. ОГ
Ғ. Сопзішсіог
С. поі
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270. С программалау тілінде Ьгеак операторын қандай 
операторларда қолданамыз:

A. луһііе, йо -хуһііе
B. зшіісһ
C. ІГ-е1$е 
Б. Ооіо 
Е. Бос
Ғ. Сопііпие
С. Кеш т

271. С бағдарламмалау тілінде файлдармен жұмыс жасауда 
қолданылатын функцияпар

A. ҒорепО
B. Ғе1озе()
C. А£оГ()
О. Рош()
Е. СІгзсгО 
Ғ. 8іг1еп()
С. ЗігсруО

272. С программалау тілінде сойлпие операторын қандай 
операторларда қолданамыз:

A. !ог
B. дуһііе,
C. 8\уіісҺ 
О. ІГ-еІке 
Е. Соіо 
Ғ. Ьгеак 
О. Кеһігп

273. С+-һгілінде нақты типтерді қалай жариялаймыз
A. Ьоп§ ёоиЫе
B. (іоиЫе
C. Ехіепйесі 
Ә. Епит
Е. Зеі 
Ғ. Кеаі
С. 8іп§1е
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274. С программалау тілінде нұсқау үшін қаидай операциялар 
қолданамыз

A. Арттыру
B. Салыстыру
C. Бөлу 

Логикалық
Е. Шартты
Ғ. Берілген адрес бойынша мэнді анықгау
С. Қайталау

275. Алгоритмнің қандай түрлерін білесіз?
A. Тармақталган
B. Циклді
C. Комплексті 
Б. Тура
Е. Пакетті 
Ғ. Периодтм
С. Сатылы

276. С-н багдарламалау тілінде кездесетін циклдік 
операторларды ата

A. £ог
B. йо...\уһі1е
C. ЬаЬе1...1оор 
и. 8шіІсһ..оГ 
Е. Ғогеаеһ
Ғ. Кереаі.дшШ
С. ЬаЬеІ.хопІіпие

277. Файлдың мінездемесін көрсет
A. Файлдыц қүрьшған күні
B. Байтпен өлшенген файл көлемі
C. Битпен өлшенген файл кшіемі 
Б. Файлдың ішіндсгі мазмүны 
Е. Файлдьщ ақпараттьшығы
Ғ. Файлга жол
С. Файлдың шаблондық атауы
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278. Массив түрлерін қалай атауға болады?
A. көн өлшемді
B. екі өлшемді
C. Біряік
О. Біржарым өлшемді 
Е. Көп еселі 
Ғ. Бірретті
О. Бір еселі <

279. Функция прототипі дегеніміз не?
A. Берілетін параметрлердің жазылу реті
B. Берілетін параметрлердің санын
C. Қайтарылатын параметрлердің жазьшу регін

Функция мүмкіншілігіне берілетін параметрлердің 
сәйкестігін

Е. Қайтарылатын параметрлер еанын 
Ғ. Қайтарылатын параметрлер типтерін
О. Функция мүмкіншілігіне қайтарылатын параметрлердің 

сәйкестігін

280. С бағдарламаяау тіліндегі күрделі түрлер
A. Біріктіру
B. Қүрылым
C. Бүтін 
Б. Нақгы
Е. Символдьтқ 
Ғ. Жол 
О. Нүсқау

281. С программалау тілінің қайталау операторларын көрсет
A. йо-л^һііе
B. -исһііе
C. Сопііпие 
Б. ЗтүіісҺ 
Е. Ооіо
Ғ. Ьгеак
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282. Коммерциялык СА8Е-жүйелерде қолданьшатын
спедификация тілдері:

A. Деректер ағымының диаграммасы
B. Күйлердің өту диаграммалары
C. Көпмүшеліктерге қолданылатын амаддар 
Б. Иерархиялық қүрылымдар диаграммасы 
Е. Графтар
Ғ. Объект-байланыстар диаграммасы

283. С ярограммалау тілінде нүсқауга қолданылатын 
операциялар:

A. адресті меншіктеу
B. салыстыру
C. логикалық 
О. бөлу
Е. қайталау 
Ғ. шартты

284. Си программалау тіліндегі операциялар қандай түрлерге 
бөлінеді:

A. унарлы
B. бинарлы
C. мультарлы
0. полиадикалық 
Е. мультиарлы 
Ғ. кватернарлы

285. Класс мүшелеріне қол жеткізудіц снецификаторы келесі 
түрде белгіленеді:

A. с1а58
B. риЫіс
C. ргіуаіе 
Б. \УіІһдо 
Е. ІпІегГасе 
Ғ. Ргоіесіей
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286. С тілінде жылжымалы нүктелі мәндерді шығаруға 
арналған түрлендіру спецификаторы:

A. %е
B. %Г
C. %и 
О. %ё 
Е. %8 
Ғ. %с1

287. С++ тілінде функхрія *
Уоісі §оор(іпІ 2[],іп1: т=1, іпі с1=1)
{

}
жэне массив:
Іпі х [10]; 
берілген.
Функцияның дүрыс қолданылуы:
A. £оор(х[], 10,4);
B. §оор(х[10], 10,4);
C. Ооор(х)
В. ОоорО
Е. Ооор(&х, 10, 4)
Ғ. Ооор(&х[], 10,4)

288. Функция прототипі суреттейді
A. Берілетін параметрлердің типтерін
B. Беріпетін параметрлердің санын
C. Қайтарылатын параметрлердің жазылу рстін
И. Функция мүмкіншілігіне берілетін параметрлердің 

сэйкестігін
Е. Қайтарыл атын параметрлер санын 
Ғ. Қайтарылатын параметрлер типтерін

289. С программалау тілінде меншіктеу амалдары
A. *=
B. +=
с. =



в .  &&
Е. ++
Ғ. /=

290. Объектіге бағыттапған бағдарламалаудын іргелі 
принциптері:

A. Мұрагсрлік
B. Полиморфизм
C. Қосымшаны өңдеудің визуалды ортасы 
О. Функцияның қаііта жүктелуі
Е. Жадыны динамикалық басқару 
Ғ. Тізбектелген қүр'ылым

291. Өңдеу ортасының компоненттерінің басты ерекшеліктері:
A. Компонент — жүйеге инсталляцияланған класс
B. Програмиіаны қүру кезінде компоненттермен өзара 

әрекеттесе алады
C. Бүл қандай да бір функционалдылықты жүзеге асыратын 

класс
Б. Бір модульдегі класс жэне ол жүйенің басқа модульдеріне 

толығымен тәуелсіз болады
Е. Сол класс элементгеріне қол жеткізу жүзеге асырылган 

класс
Ғ. Компонеиттерді жазу үшін өндеушілердің жоғары

біліктілігін жиі талап етеді

292. Файлдаы оқуды орындайтын С++ тіліндегі функциялар:
A. Г§еІ8
B. Ггеай
C. Гоеіііпе 
Б. геайГ 
Е. ксапГ 
Ғ. Гвсап

293. Қолдану спецификацияларын сипаттаушы:
A. Бағдарламаның :жүмыс жылдамдығы
B. Қолданылмайтын ресурстар
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С. Ақпаратгы анықтайтын деректер ағыны ақпарат көзінен 
қабылдағышқа белгілі бір байланыс арқылы берілетін, ақпаратгы 
анықтайтын деректер ағыны

О. Белгілі бір алгоритмге байланысты енгізілген деректерді 
шығу деректеріне түрлендіретін процестер 

Е. Бағдарлама синтезінің кезеңдері
Ғ. Сыртқы мэндер, ақпарат көзі немесе қабылдағыш болатын

294. Ь[2][2] массивінің элементі: *
А- Ь[0][0]
B. Ь[1][0]
C. Ъ[2][2]
О Ь[2][0]
Е. Ъ[1][2]

‘ ғ. Ъ[][1]
295. С тіііінің қайталау операторы:
A. сіо-шһііе
B. шһііе
C. сопііпие 

§оІо
Е. іГ-еІзе 
Ғ. зшіісһ

296. віаііс а[6]={5,0,4,-17,49,1} тұрінде берілген массив 
элементі:

A. а[4]=49, а[5]=1
B. а[0]=5, а[1]=0
C. а[1]=5, а[2]=0 
Б. а[2]=-17, а[3]=4 
Е. а[1]=4, а[4]=-17 
Ғ. а[2]=4, а[3]=-17

297. Идентификатордың эрекет ету аймағьншң түрі:
A. Блоктың эрекет ету аймағы
B. Функцияның әрекет ету аймағы
C. Типтердің әрекет ету аймагы 

Директивадардьщ эрекет ету аймағы
Е. Түйінді сөздердің эрекет ету аймағы 
Ғ. Түрақтьшың эрекет ету аймағы
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298. Бүтін сандар типі:
A. кһой
B. 1оп§
C. зігисі:
Б. Поаі
Е. көрсеткіш 
Ғ. ип5І£пед іпі

299. Бүтін іпі типтің комбинациясы түрінде пайдаланатын 
модификатор:

A. 1оп§
B. ш8І§пе(і
C. ІуреёеГ 
Б. 8ішс1:
Е. уоій
Ғ. Поаі

300. Символ мен жолдарды өадеугс арналған функциялар 
орналасқан тақырыптық файлдар:

A. 5Ігіп£.һ, сіуре.һ
B. зМІіЪ.Һ, кідіо.һ
C. 8І§па1.һ, гіте.һ 
О. сііг.һ, Ііше.һ
Е. 8ісІга§.һ, Поаі.һ 
Ғ. сопіо.һ, Яоаі.һ

301. С тілінде файлдарға қолданылатын функция:
A. Г§еі8()
B. Гореп()
C. рош()
О. аІоГО 
Е. зігсруО 
Ғ. зІг1еп()

302. Динамаикалық үйлестірілген жады:
A. Проіраммаға мэліметгер сегментінен тыс бөлінетін тізбек 

түріндегі жады
B. Мәліметтерімен көрсеткіштер арқылы жүммыс істеуге 

болатьга жады
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С. Статикалық айнымалы орналасқан жад облысы 
О. ГІрограммада жарияланган айнымалылар орналасатын жад 

облысы
Е. Комньютердін бос емес жад облысы
Ғ. Келесі орындалатын айнымалыга көрсеткішті 

орналасгырмайтын жад обяысы

303. Берілген а, Ь сандарының үлкенін табу есебін шешу үшін 
дұрыс жазылган шартты операторлар: *

A. іГ (а<Ъ) тах=Ъ; еізе тах=а;
B. тах — а; іГ (Ъ>тах) тах=Ъ;
C. іГа > Ь тах = а еізе тах  = Ь;
Б. іГ (а>Ь) тах=Ь; еізе тах=а;
Е. іГ (а>Ь) тах=а; тах=Ь;
Ғ. тах=а іГ (Ь>тах) тах=а;

304. Меншіктеу операциясы:
A. =
B. -=
C. * 
й. %
Е. /
Ғ. !=

305. С тілінде математикалық кітапханасындагы 
тригонометриялық функция:

A. соз()
B. &іп()
C. ехр()

§ЯИ:0
Е. ГаЬзО 
Ғ. ролү()

30$., Файлдан оқудьщ әрекеттер тобы:
A. \0 символымен аяқталатын символдар массиві
B. Нөлдік байтпен аяқталған символдар тізбегі
C. Идентификатордар 
О. іпг типті айнымалы 
Е. Лексема
Ғ. 8ігіп§ типті айнымалы
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307. С программасының орындалуының басында автоматты 
түрде ашылатын файл:

A. Стандартгы шығару
B. Стандартгы енгізу
C. Стандартты құру
О. Айнымалылар жиыны 
Б. Қателердің стандартты файлы 
Ғ. Тақырыптық

308. Программалауда жолдарды өңдеуде жиі кездесетін 
қателіктер:

A. Символға қолданылатын функңия аргументі ретінде 
жолды беру

B. Жолға қолданылатын функция аргументі ретінде символды 
беру

C. Жолды жарияланғанда сһаг * типті айнымалыға меншіктеу 
Ә. Жолды жарияланғанда символдар массивіне меншіктеу
Е. Символдар массивінде нөлдік символға орынбөлу 
Ғ. Жолды оның бірінші символына сілтенетін көрсеткіш 

арқылы пайдалану

309. Полиморфизм үгымының негізгі қасиеті:
A. Бір ғана аты бар әдісті эр түрлі байланысты объектілерге 

қолдану
B. Арі-умет гер тиніне қарай функция әр түрлі типтегі мәнді 

қайтара алуы
C. Бір класс ішінен екінші класс қүрастыру
I). Жаңа объект аталық кластың және өзінің ерекшіпіктеріне ие
Е. Объектілердің иерархиясын қүрастыру
Ғ. Объект элементгерін пайдалану таімділігін төмендету

310. Инкапсуляция үғымыішң негізгі қасиеті:
A. Мәліметтер мен функциялардың жабық болуы
B. Объектідегі мэліметтердің қорғалгандығы
C. Оъектілердің иерархиясын қүрастыру 
Ә. Бір класс ішінен екінші класс күрастыру
Е. Кластың бір атаулы функция-мүшесінің эр түрлі болуы 
Ғ. Жабық элементгерді осы кластан тыс сыртқы кластың 

пайдалана алмауы



311. С бағдарламмалау тілінде файлдарға қолданылатын 
функция:

A. Горео()
B . Г§еі8()
C . СІГ8СГ0 
Б. рош()
Е. аІоГ()
Ғ. 8іг1еп()

312. Жол нөмірі -і,баған нөмірі -}/болатын матрица элементінің 
қосалқы диагональға қатысты орналасу шарттары:

A. Егер і+]=п-1 болса, онда элемент қосалқы диагональда 
орналасқан

B. Егер і+]<п-1 болса, онда элемент қосалқы диагональдан 
жоғары орналасқан

C. Егер і=і болса,онда элемент қосалқы диагональда 
орналасқан

Б. Егер і>]‘ болса, онда элемент қосалқы диагональда төмен 
орналасқан

Е. Егер і<]' болса, онда элемент қосалқы диагональдан жоғары 
орналасқан

Ғ. Егер і+ ] >п-1 болса, онда элемент қосалқы диагональда 
орналасқан

313. Тек сызықгы байланысқан құрылымдар көрсетілген нұсқа:
A. Бірбайланысты тізімдер, стектер
B. Екібайланысгы тізімдер, кезектер
C. Желілер, стектер
Б. Бірбайланысты тізімдер, желілер 
Е. Ағаш, сақиналы тізімдер 
Ғ. Кезектер, желілер

314. Динамикалық облыстан адресті таңдау операторлары:
A .№ Щ Р)
B. СеІтет(Р,<Облыс көлемі>)
C. \Ут<іош(х 1 ,у 1 ,х2,у2)
Б. КеуРге88е<і
Е. КеасіКеу 
Ғ. Аррепсі( 0



315. Көрсеткішті адреске көрсетуден босату операторлары:
A. Оі$ро$е(Р)
B. Ғгеешеш(Р,<Облыс көлемі>)
C. Се1:шет(Р,<Облыс көлемі>)
Э. Аррепсі(Ғ)
Е. Яе\үгіІе(Г)
Ғ. КеайКеу

316. Объекг құрылымы екі бөліктен тұрады:
A. айнымалылар
B. әдістер
C. тұрақтылар 
О. класстар 
Е. хабарлар 
Ғ. стандартты

317. Көмекші прохраммалар ....көмекші программалары болып
екіге бөлінеді:

A. стандартты
B. пайдаланушылар
C. тұрақтылар 

класстар
Е. стандартты емес 
Ғ. айнымалылар

318. Программа бірнеше модульдерге бөлінеді және мына 2 
мақсат орындалуы тиіс:

A. модульдің дұрыс болуы жэне оның контекстерден тәуелді 
болуы қажет

B. модульдің ішкі жұмыстарын білмей тұра эр түрлі 
модульдерден программа құру мумкіндігінің болуы қажет

C. стандартты функциялар мен проңедураларды программада 
пайдалану үшін ашу қажет

О. программада бірнеше процедура немесе функция болуы 
мүмкін

Е. нақгы жэне формальды параметрлердің типі, саны, реттілігі 
сәйкес болуы қажет

Ғ. элементгеріне қол жеткізуді көрсеткіш көмегімен жүзеге 
асыруға болады

261



319. Процедуранын, параметрлері екіге бөлінеді:
A. мәндік
B. айнымалы
C. формальды 
О. бұтін
Е. симводдык
Ғ. тұрақты

320. Меншіктеу инструкциясының^дұрыс жазылу түрі
A. х++
B. х—■
C. х!у 
О. х/у 
Е. х*у 
Ғ. **х

321. Мешпіктеу қалай жазьшады?
A. х-=у
B. х—
C. х?у 
О. х\у 
Е. х>у

322. Меншіктеу инструкциясын көрсетіңіз?
A. х%=у
B. х++
C. х>у 
О. х<у 
Е. х/у
Ғ

323. Кейбір математикалық функциялардың дұрыс жазылуын 
көрсетіңіз?

A. аЪз
B. ГаЬ«
C. §су!
И . аІоҒ  
Е. аіоі 
Ғ. Ііоа
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324. Си бағдарламалау тілінде математикалық функциялардың 
жазылауы

A. ро\у
B. 8([ГІ
C. Ііоа 
и.§СУі 
Е. ііоа 
Ғ. аІоГ

325. Математикалық функцияларды көрсетіңіз?
A.гапё
B. ро\УІ
C. аігсаі 
О. аргіпіГ 
Е. Ііоа
Ғ. аІоГ

326. Енгізу-шығаруды жүзеге асыру функциялары?
A. ргіпіГ
B.зсапГ
C. ролү 
О. $гапд 
Е. §с\Т 
Ғ. аіоГ

327. Қандай енгізу-шығару функцияларын білесіз?
A. веіз
B.хсапГ
C. аіоГ 
О. 8гап<і 
Е. ііоа 
Ғ. § с у і

328. Енгізу-шығаруды ұйымдастыратын фуякциялар?
A. §еІсһ
B. риісһ
C . § с у і 
Б. аіоГ 
Е. ііоа 
Ғ. згапсі



329. Енгізу-шығаруға қатысты функциялар?
A. сриІ8
B. риісһ
C.
Ә. аіоҒ 
Е. ііоа 
Ғ. 8гап(і

330. Енгізу-шығаруға қатысты функцияларды көрсетіңіз?
A. сргіпіі'
B. сриІ$
C. кігсаі
В. аіоГ 
Е. иііоа 
Ғ. 8гап(1

331. Бағдарламаньщ күрылымын және бағдарламаның 
деректер қүрылымын анықтайтын қүжаттама:

A. Әрбір қосылган модульдің сыртқы спецификациясын қоса 
қарастырып, модульдік жүйені сипаттау

B. Сыртқы спецификацияны қоса қарастырып, бағдарламаның 
архитек гурасьш сипаттау

C. Қойылган есеппен танысу
Ә. Жүйелі пайдалану үшін багдарламаныц енгізуіы сипаттау 
Е. Жүйелік талдауды жобалау
Ғ. Түтыну мінездемелерін арттыру кезеңдерін сипаттау

332. Программалаудың даму кезеңдері:
A. объектіге бағьггталған программалаудьщ пайда болуы
B. модульдік программалаудың тайда болуы
C. семантикалық программалаудың пайда болуы 
Ә. функдиялардың пайда болуы
Е. деңгейлік программалаудың пайда болуы 
Ғ. объектшердің пайда болуы
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333. Түрлендіру функцияларын көрсетіңіз?
A. аіоі
B. ііоа
C. риІ$
О. сраіа 
Е. §еІсһ 
Ғ. сргіпіГ

334. Си тілінде фашідарға қолданатын фукнциялар?
A. Ғореп
B. ГргіпіГ
C. &сапі'
□. сри!$
Е. §еісһ 
Ғ. сргіпіГ

335. Файлдармен жүмыс жасау кезінде қолданылатын 
функциялар?

A. Гдеік
B. ГргіпіГ
C. §еіз
ІЭ. сриіз 
Е. чүіпсіода 
Ғ. сргіпіГ

336. Семантикалық анализатор келесі негізгі эрекеттерді 
атқарады:

A. Процедуралар мен функциялар аттары олардың формальды 
аріументгерінің типтеріне байланысты өзгереді

B. Енгізу тілін семашикамегі айқын емес карастырылған, 
әрекеттермен жэнс операторлармен бағдарламаларды компиляторда 
іштей бейнелеуді толықтыру

C. Енгізу тілінің семантикалык келісімін кіріс бағдарламасында 
сақталуын тексеру

Э. Типтерді түрлендіру функцияларын қосу 
Е. Модульдердің айнымальшары мен функцияларын сол 

модульдердің аттарымен толықтыру
Ғ. Тілдің лексикалық бірліктеріне ерекше атгарды меншіктеу
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337. Файлдармен жұмыс істеу үшін қолданылатын 
функцияларды көрсетіңіз?

A. Геггог
B. Гриіз
C. §е!сһ 
Б.зсапҒ 
Е. §ей
Ғ. сргіпіҒ

338. Файлдармен жүмыс жасау функцияларын көрсетіңіз?
A. ГеоГ
B. Ғсіозе
C. зсапГ 
Б. зігсаі 
Е. §еІз 
Ғ. сргіпіГ

339. ЭЕМ-ге арналган багдарлама сапасын баі алаудың негізгі 
критерийлері:

A. Багдарлама жұмыс жасайды жэне қойылган есепті шыгарады
B. Багдарламаның икемділілігі (гибкость)
C. Модуль түріндебагдарламаны үйымдастыру 
О. Ақнаратгы шыгару
Е. Түтьшушы қүжаттамасьш дайындау 
Ғ. тестгік тапсырмалардың болуы

340. Қатарларга жүмыс жасау кезінде қоданылатын 
функңияларды ата?

A. зігстр
B . зігҺуг

C. Ғеггог 
В. ГеоҒ 
Е. Г§еІз 
Ғ. ргіпіҒ

341. Қатарлармен жүмыс жасау функңияларын көрсетіңіз?
A. зігстр
B. зігирг



С. рош 
Э. риів
Е. І'§СІ8

342. Функция іірототиптері нені суретгейді:
A. Берілетін парамстрлердің санын
B. Берілетін: ііарамсірлсрдіц жазылу ретін
C. Функция мүмкіншілігіне берілетін параметрлердің 

сэйкестігін
О. Қайтарылатын п араметрлер санын
Е. Функция мүмкіншілігіне қайтарылатын параметрлердің

сәйкестігін

343. С++ тілінде Ғог циклдік операторының меншіктеу 
бөлігінің жазылуы:

A. Гог(іпІ і=0; ...)
B. Гог(/*бос меншіктеу операгоры*/;...)
C. &г(і==0;...)
О. Гог(іпІ 1о=0, һі=тах, тісГ=тах/2;...)
Е. Гог(!і=1; ...)

344. ГТрограмманың иерархиялық қүрылымы рекурсивті 
ережелермен өрнектеледі. Өрнекті анықтаудагы ереже:

A. егер ехрі, ехр2 өрнек болса, онда ехр1+ехр2 өрнек болып 
келу ережесі

B. кез келген идеіп ификатордың (ісіепіійег) өрнек (ехргеазіоп) 
болып келу ережесі

C. кез келтен функңия өрнек (ехргезяіоп) болып келу ережесі 
О. файлдарды қосу ережесі
Е. «интеллектуалды» препроцессорлар ережесі

345. Программаның компоновкасы:
A. объектілі файлдардағы код пен мэліметтерді өзгертеді
B. нэтижесінде .ехе кеңейтілуімен жүктеу ({іайыльш алу
C. нэтижесінде .срр кеңейтілуімен жүктеу файылын алу 
Б. символдар кеетесін күру
Е. листинг жэне обьектілі модульдің қалыитасуы
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346. Массив қандай түрде берілуі мүмкін
A. Көпөлшемді
B. Екі өлшемді
C. Бір ретті 
О. Көп еселі 
Е. Бірлік

347. С программалау тілінде нүсқауға қодданатын амалдар
A. Адресті меншіктеу <
B. Артгыру
C. Логикалық 
О. Бөлу
Е. Берілген адрес бойынша мэнді анықтау

348. С программалау тілінін логикалық операциялары
A. &&
B. !
C. %
и. *
Е. =

349. Төмендегідей жагдайда С++ тілінде функция жүмысын 
аяқгайды:

A. функдияның денесінің фигуралық жақшамен жабуга 
жеткенде

B. ”ехіі(0)” функциясын шақырганда
C. “КЕТІЛШ” операторын кездестіргенде 
Б. “Кеі” операторын кездестіргенде
Е. Функцияның денесін дөңгелек жақшамен жабуға жеткенде

350. С++ тіліндегі қарапайым типтердің жариялануы:
A. ип5І£пеІ сһаг
B. ип8І§пе11опё
C. 1оп§ Яоаі 
Б. 1оп§ сһаг 
Е. ипзщпесі іпі
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351. С++ тіліндегі жолды инициализациалау мұмкіндігі:
A. сһага[5]=”123”;
B. сһаг а[ ]=”123”;
C. сһаг :5а=”123”;
Б. сһаг 5[а]=”123”;
Е. сһаг а(5)=”123”;

352. С программаііау тілі:
A. Обьсктілі-багьпталгац тіл
B. Жоғары дэрежелі программалау тілі
C. Машин алық-тәуелді тіл
В. Императивтік тіл
Е. Логикалық-б ағі.ітталган

353. С тілінің кұрделі типі:
A. Құрлым
B. Біріктіру
C. Символдық 
О. Бүтін
Е. Нақты

354. С тілінде орнагылган операциялардың негізгі түрлері:
A. Арифметикалық
B. Логикалық
C. Қарапайым 
Э. Символдық 
Е. Статикахіық
355. Массив индексінің қасиегтері:
A. Индекс саны массив өлшемін анықтауы
B. БарлықуақыттаО-денбасталуы
C. Массив элементтерінің орналасу ретін білдіретін нақты типті 

сан болуы
О. Массив элементтерінің типінің өлшемін білдіруі 
Е. Массив элементтерінің мэнін бщціретін кез-келген сан 

болуы
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356. Функцияға көрсеткіштерді беру тэсілі:
A. Өзгермейтін көрсеткіш өзгермелі мэліметтерге
B. Өзгермелі көрсеткіш өзгермеяі мәліметтерге
C. Өзгермелі мэліметтер өзгермелі көрсеткішке 

Өзгермелі көрсеткіш өзгермейтін көрсеткішке
Е. Өзгермейтін мэндер өзгермелі мэліметтерге

357. Қолданушы функциясыньщ прототипін жариялауға
қойылатын талап: ^

A. Формальды параметрлерінің аты мен типтерінің толық 
берілуі

B. Атының көрсетілуі
C. Параметр санын жазбау 
Б. Параматр типін жазбау 
Е. Функция типін көрсетпеу

358. Бірөлшемді массивті инициализациялаудың дұрыс 
нұсқасы:

A. сһаг<і[5]={‘В’,’о’,’о’,’к’};
B. іпі <і[4]={1,2,3,4};
C. ІШ<І[4]=(1,2,3,4); 
а  іпі <і[4]=[1,2,3,4];
Е. сһаг й[5]={В,о,о,к};

359 . Файлдың логикалық аты:
A. Сыртқы құрылгыдагы физикалық файлдың программадаіы

аты
B. Файл туралы мэлімет сақгалатын жады аймагына сілтеме 

жасау
C. Тек қана екілік режимде ашылатын файлдың аты
В. Файладресі
Е. Файл қандай режимде қолданьшатын көрсетегін 

параметірдің аты

360. С тілінде сопііпие операторы қолданылатьш оператор
A. <1о-\уһі1е
B. Гог
C . £ОІО 
Б. Ьгеак 
Е. 8"Л'ІІсҺ
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361. Массив элементтерін енгізуде дұрыс жазылған программа 
фрагменті:

A. Гог(ғ=0;і<5;і++) ясапҒ(”%<і",&а[і]);
B. {ог(і=0;і<3;і++)&г(і-0;]<3у++)$сап('(”%сі,',&с[і]0]);
C. Гог(і=0;<5;і++) 8сапГ("%сГ',а[і]);
0. Гог (і=0;і<5;і++) 5сапГ(”%<і",а);
Е. Гог(і = 0;і<3;і++) Гог(]-0;<Зу++)8сапГ("%(і',,&с[І,]]);

362. Бір өлшемді массивті жариялаудың дұрыс нұсқасы:
A. ДоаІ[10];
B. іпІа[10];
C. а[10]:іпІ;
Ә. іп1а(10);
Е. уоіё[10];

363. Қайталау құрьшымының түрі:
A . с іо -д аһ ііе  ц и к л ы
B. Гогциклы
C. іГ-еке
Б. гереаі-ипііі 
Е. іГ

364. гапдО функциясы туралы мағлұмат:
A. 0-ден БІА1Ж> ]УІАХ мәніне дейінгі аралықтағы бүтін 

мәндерді генерациялайды
B. Прототииті <8іхі1іЪ.Һ> тақырыптық файлында орналасқан
C. Массив элементтерін сұрыптайды
О. Белгілі бір сандарды генерациялайды 
Е. Массивтің ең кіші элементін анықгайды

365. Берілген формула бойынша бірөлшемді массив құратын 
программа фр;ігменттеріюң дұрыс нұсқасы:

A. Гог (і=0; і<7; і++) һ[і]=-3*і-1;
B. Гог(к=0; к< 3; к++) <і[к]=ро\у (к,2);
C. Гог(]=0; |<9; І++); аО+1]=4*І+1;
Б. Гог(і=0; і <=7; і++) Ь (і )= 3*і-1;
Е. Гог (і=1; і<7; і++); Ь[7]=3*і-1
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366. Гог операторы қалай қүралады:
A. Циклдың орындалу шаргы
B. Цикл параметрінің бастапқы мзні „
C. Адрес
О. Түрлендіру спецификаторы 
Е. Айнымалы типі

367. Жүйе жадының аймақгарының орналасу реті:
A. Жоғары адрес, стек аймағы, дйіамикалық орналастыру үшін 

бос жад аймағы
B. Динамикалық орналастыру үшін бос жад аймағы, глобальды 

айнымалы аймағы
C. Динамикалық орналастыру үшін бос жад аймағы, стек 
Б. Стек, программалар аймағы
Е. Стек,глобальдік айнымалылар аймағы

368. Динамикалық айнымалының сипаты:
A. Қолданылуында көрсеткіштер пайдаланылуы
B. Жады программа жүмысы үрдісінде бөлінуі
C. Программа орындалуы барысьшда өз көлемін өзгертпеуі 
Б. Программада жариялануы .
Е. Жадта өзгермейтін орынға ие болуы

369. С бағдарламалау тіліиің логикалық амалдары:
A. ||
B. !
C. <=
Б. =
Е. *

370. С++ тілінде программа тәртібін өзгерту операторлары:
A. £010
B. сопііпие
C. Меншіктеу 
0. Бос
Е. ІГ-еке
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371. С++ тілінде мұмкін болған қайталану операторлары
A. Ғог
B. т п е
C. ЬаЪеІ.-.сопгіпие 
Б. Кереаі.. .упііі 
Е. Гогеасһ

372. Рекурсияны колданады:
A. Тарьян жэне Беллман алгоритмдері
B. Квадрат түбірді табу алгоритмі
C. Үшбүрыш ауданын табу
О. Кесінді ұзындығын анықтау 
Е. Алфавит жасау

373. С программалау тілінде нұсқауга қолдану амалдары:
A. Салыстыру
B. Адресті меншіктеу
C. Логикалық 
Б. Қайталау
Е. Берілген адрес бойынша мэнді анықтау

374. С++ тіліндегі көшу операторлары:
A. Ъгеак
B. §о1о
C. іт р  
О. геіит 
Е. аЪогІ

375. Екі өлшемді массивті жариялауга қатысты дұрыс нұсқалар:
A. іп1а[5][5];
B. ііоаі а[5][5];
C. ЯоаІа{5}{5};
Ә. а[5] [5]: іпі;
Е. іпі а(5)(5);
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376. Көрсеткішті айнымалыны жариялау үшін қажжетті 
мәлімет:

A. Базалық типтің аты
B. Айнымалытипі
C. Өрнек
В. & симваолы 
Е. Спецификатор шаблоны

377. Файлмен жүмыс істеу үшін орьшдалатын эрекет:
A. Жазу
B. Шығару
C. Жариялау
О. Атын көрсету 
Е. Қүру
378. Нақты сандар типі:
A. 1оп§ йоиЫе
B. сІоиЫе
C . вішсі:
Б. 1оп§
Е. 8һогі

379. Локалды айнымалы:
A. Блок ішінде анықталған
B. Өздері анықгалған функцияға ғана белгілі
C. Негізгі программадан тыс анықталған
О. Өздері анықталган функциядан тыс анықталған 
Е. Автоматты тұрде анықаталған

380. С тілініц математикалық кітапханасыныц функциялары:
A. 8Ягі()
B. ехр()
C .  СІГ8СГ()

О. ргіпіД)
Е. 1о§10()

381. Тізімнің түрлері:
A. Бірбайланысты
B. Сақиналы



С. Унарлы 
Р. Байланыссыз 
Е. Қарапайым

382. Программалау технологияларының найда болуының уақьгг 
бойынша дұрыс реті:

A. Қүрылымдық, объектілі-баіъітталгаи, визуалды
B. Операциялық, құрылымдық, объектілі-бағытталган
C. Визуалды, объектілі-бағытталган, қүрылымдық 
О. Сот, қүрылымдық, объектілі-багытталған
Е. Визуалды, қүрылымдық, объектілі-бағытталған

383. С тілінің меншіктеумен берілген амалдары:
A. *=
B. +=
с. =
V. +
Е. <=

384. С тілінің математикалық кітапханасының 
■фигонометриялық функциялары:

A. Іап()
B. соз()
C. ехр()
Б. роу/()
Е. кңгіО

385. С тілінің логикалық амалдары
A. &&
B. ||
C. *
Б. %
Е. <=

386. С++ тілінде мұмкін болатын деректер:
A. жолдық
B. символдық
C. Сандық 
О. Кестелік 
Е. Жүйелік
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387. С++ тілінде мүмкін болатын айнымалылар атаулары:
A. таг
B. _т312
C.'+А8Ш
О. %А5Ш 
Е. $азт

388. Бір өлшемді массив мүшелерінің қасиеттері:
A. Біртипті
B. Бір индексті <
C. Әртипті
О. Екі индексті 
Е. Нөмірленбеген

389. Компиляция үдерісінің (процесс) сатыларьғ:
A. Кодты генерациялау
B. Лексикалық, семантикалық талдау
C. Тізбектеу, аныктау
О. Компоновка, экспорттау 
Е. ретгеу, импорттау

390. Бағдарлама күрылымын жэне бағдарламаның деректер 
қүрылымын анықтайтын қүжагтама:

A. Әрбір қосылған модульдің сыртқы спецификациясын қоса 
қарастырып, модульдік жүйені сипаттау

B. Сыртқы спецификацияны қоса қарастырып, бағдарламаның 
архитиктурасын сипаттау

C. Түтыну мінездемелерін арттыру кезендерін сипаттау 
О. Бағдарламаны бақылап отыруға арнапган нүсқау
Е. Жүйелі пайдалану үшін багдарламаның енгізуін сипатгау

391. Функцияны қайта жүктеу мүмкін болмайды:
A. сілтеме қолданылса
B. сопзі модификаторымен парамегрлер эр түрлі сипатталса
C. функция аргументгерінің саны аркылы 
О. агымды қайтару аркылы
Е. функция аргументтерінің типі аркылы

276



392. С тіліндегі мүмкін болатын логикалық амалдардың 
белгілері

A. [|
B. &&
C. ~
Ә. =
Е. &

393. С++ гілінде жолдарға қолданылатын функциялар:
A. «Ігстр
B. з і т с т р
C. зІгзиЬ 
Б . зігіп
Е. зігстрз

394. С программалау тілінің унарлы амалдары:
A. ++
B. !
C. &
Ә. +=
Е. *=

395. С тілінің файлдарға қолданылатын функциялары:
A. Гс1озе()
B. Ғ§еіз()
C. з1г1еп()
О. с1гзсг()
Е. аІоГ()

396. С тілінің құрамының негізгі элементтері:
A. Өрнектер және операторлар
B. Лексемдер
C. Объектілер 
Б. Типтер
Е. Препроцессор директивалары
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397. Басқарушы құрылым тұрлері:
A. Қайталау
B. Таңдау
C. Сұрыптау
Э. Стандартты 
Е. Көшу

398. Идентификатор атрибуты:
A. Әрекеттесу аймағы ^
B. Пайдалану мерзімі
C. Аргументтипі
О. Операциялар таңбасы 
Е. Шарты

399. Файлдармен жұмыс жасау үшін қолданылатын 
файлыпдағы функция:

A. Ггеасі()
B. ілугііе()
C. риізО 
О- §еісО 
Е. §еісһаг()

400. Инкрементгік операция қолданьшған өрнек:
A. Ь=++а
B. с=а++
C. с=Ь—+а;

- -Ь
Е. с=а+Ь;
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