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Кіріспе 

 

Осы уақытты С++/Си тілі программалау кең таралып биік деңгейлі 

тілдерінен бірі болып табылады.  Ол космостық технологияның дамуында 

арнаулы бағдарламалық жабдықтармен қамсыздандыруында кең 

қолданылады. 

Жұмыста орындауда курста өткен келесі бөлімдері естеріңе түсіру 

қажет: Си бағдарлама құрылымы, тілдің операторлары, стандартты 

функциялары, мәліметтердің күрделі типтері, стандартты модульдеріді 

пайдаланып бағдарламаларды құру. 

Есептік-графикалық жұмыстарын орындау Си/Си++ тілінін құралдарын 

қолдалану дағдыларын дамытуға, тереңіретуге, бекітуге мүмкіндік береді. 
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1 Есептеу- графикалық жұмыс №1. Тандау операторы 

 

Жұмыс мақсаты: көпшелі тандау операторының жұмысың зерттеу 

(айырып қосқыш операторынның). 

 

1.1 Есеп беру 

 

1. Алгоритмін құру және бағдарламаны тестілеу қажет. 

2. Бағдарламаның листингісін және тестілеу барысындағы 

скриншотарды шығару қажет. 

3. Блок – схемасын құрыңыз. 

 

1.2 Тапсырмалар нұсқалары 

  

1. Пернетақтадан еңгізілген айдың нөмері бойынша, ол қай жыл 

мерзіміне жататының экранға шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны 

құрыңыз. Тестілеңіз. 

2. Студенттің алған балының сандық көрінісінің әріптік көрінісін 

шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз. 

3. Пернетақтадан студент оқитын курсының нөміріне сәйкес жазбаша 

атауының түрін экранға шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны 

құрыңыз. Тестілеңіз. 

4. Пернетақтадан еңгізілген түстін (ANSI) коды бойынша онын атауын 

экранға шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз.Тестілеңіз. 

5. Енгізілген флеш –карта бағасы бойынша компьютерлік магазинде 

бар\жоғы және сипаттамасы туралы ақпаратты шығаратын алгоритмді 

анықтап, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз. 

6. Енгізілген ұшақ нөмірі бойынша оның баратын пунктінің атауын 

экранға шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз. 

7. Енгізілген адамның туған жылы бойынша оның жасын экранға 

шығаратын алгоритмді анықтаңыз, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз. 

8. Пернетақтадан енгізілген сынып нөмірі бойынша оның мектептің 

оқу деңгейлерінің (бастапқы, жалпы орта, орта) қайсысына жататынын 

экранға шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз.  

9. Енгізілген уақыт бойынша оның тәуелдік уақытының қай мерзіміне 

жататын туралы ақпаратты экранға шығаратын алгоритмді анықтап, 

бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз. 

10. Пернетақтадан енгізілген халықаралық телефон коды бойынша, бұл 

қай ауданның немесе елдін коды екені туралы ақпаратты экранға шығаратын 

алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз. 

11. Пернетақтадан енгізілген жеті күн нөмірінің бірі бойынша, сол күнде 

мекеменің жұмыс жасау уақытың экранға шығаратын алгоритмді анықтап, 

бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз 
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12. Пернетақтадан енізілен поездің нөмірі бойынша оның жедел, 

пошталық, жолаушылар түрі туралы ақпаратты экранға шығаратын 

алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. Тестілеңіз.. 

13. Пернетақтадан енгізілген аудиторияның номері бойынша оның 

зертханалық, дәріс, практикалық сабақтарға өткізуге арналғаны туралы 

ақпаратты шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. 

Тестілеңіз. 

14. Емтиханда студенттін алған процент түрінде енгізілен баға бойынша 

оның дәстүрлі түрін экранға шығаратын алгоритмді құрып, бағдарламаны 

жазыңыз.Тестілеңіз. 

15. Пернетақтадан енгізген мамандықтың коды бойынша, оның атауын 

экранға шығаратын алгоритмді анықтап, бағдарламаны құрыңыз. 

 

1.3 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Электронды есептеуіш машинада (ЭЕМ) есепті шешу бірнеше 

кезендерден тұрады: 

1) Есептің қойылуы. 

2) Есепті шешу алгоритмін құру. 

3) ЭЕМ-ге бағдарламаны және берілген мәліметтерді енгізу. 

4) Бағдарламаны өндеп, тесттен өткізу. 

5) Шешімін тауып , нәтижесін талдау. 

Алгоритм  –қойылған есептін шешімін табуға әкелетін шектелген 

анықты әрекеттер тізбегі. 

Алгоритмнін басты ерекшілігі – формалды орындалуы яғни берілген 

әрекеттерді (командаларды) тек қана адамдар емес техникалық құрылғылар да 

(орындаушылар) да орындауға болатын мүмкіндігі. 

Алгоритмді құру процесі алгоритмдеу деп аталады. Алгоритмдер сөз, 

кесте, сызба (блок- схема көмегімен) түрінде берілуі мүмкін. 

Есепті сөзбен және сөйлем көмегімен сипаттауға болады. Алгоритмін 

кесте түрінде көрсетуде алгоритм кесте немесе есептеуіш формула түрінде 

бейнеленеді. 

Алгоритмнін графикалық (блок- сұлба) көрінісі бұл алгоритмді блоктар 

деп аталатын геометрикалық фигуралар көмегімен бейнелеу. Блоктар және 

қосу түзулер тізбегі блок сұлбаны құрайды. Алгоритмді блок- сұлбалар 

көмегімен сипаттау ең кен тараған және көрнекі әдістердін бірі. Блок сұлбалар 

жоғарыдан төменге қарай орналасады. Блоктарды қосу сызықтары сұлбада 

өндеу процесінін бағытын көрсетеді. Әр бағыт тармақ деп аталады. Алгоритм 

құрылымынан тәуелсіз бір ғана «Басы» және «Соны» блоктарына ие. 

Тармақталы соңында қосылуы тиіс. Қозғалу қандай да бағытпен  басталса да 

«Соны» блогына әкелуі тиіс. 

Алгоритмді блок сұлбалар көмегімен беруде нақты анықты блоктар ғана 

пайдаланылады. Блоктар нөмерленеді, олар сол жағынан жазылады («Басы», 

«Соны» және қосу блоктары нөмерленбейді. 
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switch операторы бірнеше нұсқалардан біреуін тандауға арналған.  

Оператордың синтаксисі келесі: 

 

switch (/*айныманы немесе өрнек*/) 

 { 

case /*1тұрақты өрнек/*:    

     { 

  /*операторлар жиыны*/; 

  break; 

      } 

case /* 2тұрақты өрнек*/: 

     { 

          /*операторлар жиыны*/; 

          break; 

     } 

… 

default: 

     { 

            /*операторлар жиыны*/; 

      } 

 } 

switch операторынын орындалу сұлбасы: 

- Шенбер жақшаның ішіндегі өрнек есептеледі; 

- есептелген мән бір ізбен case кілттік сөзінен кейін орналасқан 

тұрақтылармен салыстырылады; 

- егер өрнек мәні бір тұрақтымен сәйкес келсе, басқару case кілттік 

сөзімен ерекшелінген операторға беріледі; 

- егер бірде бір тұрақты есептелген мәнге сәйкес келмесе басқару 

default кілттік сөзімен ерекшелінген операторға беріледі. default сөзі 

қарастырылмаған жағдайда басқару switch оператораторынан соң орналасқан 

операторға беріледі.  

break операторы case операторынан шығу үшін қажет. 

 

Мысалы: 

 

# include <iostream.h> 

void main() 

{  float A,B,RES; 

    cout<<"Бірінші мәнді енгіз А:\n"; 

    cin>>A; 

    cout<<"Екінші мәнді енгіз В:\n"; 

    cin>>B; 
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    // мәзірді ұйымдастыру 

    char key; 

    cout<<"\n операцияны таңдаңыз:\n"; 

    cout<<"\n + - қосындыны есептеу үшін \n"; 

    cout<<"\n - - алымды есептеу үшін.\n"; 

    cout<<"\n * - көбейтіндіні есептеу үшін\n"; 

    cout<<"\n / -бөлуді есептеу үшін\n"; 

 

    cin>>key; 

     

    // key айнымалысының мәні тексеріледі 

    switch(key) 

{ 

    case  '+':    // егер пайдаланушы қосуды тандаса       

        RES=A+B; 

         cout<<"\nЖауабы: "<<RES<<"\n"; 

          break; // switch-ті тоқтату 

    case  '-':     // егер пайдаланушы алымды тандаса 

  

         cout<<"\ nЖауабы: "<<RES<<"\n"; 

          break; // switch-ті тоқтату 

    case  '*':    // егер пайдаланушы көбейтуді тандаса 

        RES=A*B; 

         cout<<"\ nЖауабы: "<<RES<<"\n"; 

          break; // switch-ті тоқтату 

    case  '/':    // егер бөлу тандалса 

        if(B){ // бөлгіш нөлге тең емес болса 

            RES=A-B; 

            cout<<"\ nЖауабы: "<<RES<<"\n"; 

        } 

        else{ // егер бөлгіш нөлге тең болса 

            cout<<"\nҚате!!! Нөлге бөлуге болмайды !!!!\n"; 

        } 

          break; // switch-ті тоқтату 

    default:    // енгізілген символ талап еткен емес болса 

        cout<<"\nҚате!!! Енгізілген символ дұрыс емес\n"; 

          break; // switch-ті тоқтату 

    } 

} 

switch операторының денесінде бірнеше switch операторларын 

пайдалануға болады. 

 

Мысал 

… 
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     switch (a) 

      { 

        case 1: b=c; break; 

        case 2: 

            switch (d) 

            {   case 0:  f=s;  break; 

                case 1:  f=9;  break; 

                case 2:  f-=9; break; 

            } 

         case 3: b-=c; break; 

          

      } 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Тандау операторының синтаксисін сипаттаныз. 

2) Тандау операторының құрамындағы break операторының қызметі 

неде? 

3) default операторы бос болуы мүмкін бе? 

4) Тандау операторы қандай жағдайларда қолданылады? 

5) Тандау операторындағы шарттар қандай тәртіп бойынша тексеріледі? 

6)  Егер бір шарт ақиқат болса, содан соң орналасқан операторлар 

орындалады? 

7)  break операторы switch операторы құрамында болмау мүмкін бе? 

8)  switch операторы құрамындағы “өрнек”-те функцияны шақыру болуы 

мүмкін бе?  

 

2 Есептеу- графикалық жұмыс №2. Функциялар және көрсеткіштер 

 

Жұмыс мақсаты: функцияларды және көрсеткіштерді бағдарламаларда 

пайдалануды үйрену 

 

2.1 Есеп беру 

   

1. Бір өлшемді массивтерде функцияларды және көрсеткіштерді 

пайдаланып есептерді шешу үшін бағдарлама құрыңыз.  

2. Бағдарламаның листингісін және тесттердің скриншоттарын 

шығарыңыз. 

3. Есеп беру. 

 

2.2 Тапсырмалар нұсқалары 

 

1. Бүтін сандардан тұратын өлшмі N массив берілсін. Оның жұп 

элементтерін кері тәртіппен шығарыңыз.  
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2. Өлшемі N массив берлісін. Оның индекстері жұп емес элементтерін 

шығарыңыз.  

3. Өлшемі 10 бүтін сандардан тұратын А массиві берілсін. A[1] < A[i] < 

A[10] теңсіздікті қанағаттандыратын бірінші элементтің нөмерін шығарыңыз. 

Егер ондай элемент болмаса 0 шығарыңыз  

4. Өлшемі  N бүтін сандардан тұратын массив берілсін. Массивтің жұп 

емес сандарына бірінші элементті қосып шығыңыз. Бірінші және соңғы 

элементтердә өзгертпеңіз.  

5. Өлшемі N бүтін сандардан тұратын массив берілсін. Бірінші жұп 

элементерін, содан соң тақ элементтерін шығарыңыз.  

6. Өлшемі N бүтін сандардан тұратын массив берілсін..Массивтің 

минималды және максималды элементтерінің орындарын ауыстырыңыз.  

7. Өлшемі N бүтін сандардан тұратын массивте барлық он сандарды 

минималды элементтін мәніне ауыстырыңыз.  

8. Өлшемі N бүтін сандардан тұратын массив берілсін. Переставить в 

обратном порядке элементы массива, расположенные между его 

минимальным и максимальным элементами.  

9. Өлшемі N бүтін сандардан тұратын массив берілсін. Барлық 

элементтерін солға бір орынға жылжытуды ұйымдастырыңыз.  

10. Өлшемі N массив және k (0 < k < 5, k < N) саны берілсін. Массивтің 

барлық элементтерін оңға k позицияға жылжытуды ұйымдастырыңыз.  

11. Өлшемі N бүтін элементтерден тұратын массив берілсін. Массив 

элементтері арифметикалық прогрессияны құратынын тексеріңіз. Егер құрса 

онда алымын шығарыңыз, құрамаса —0 шығарыңыз.  

12. Өлшемі N нөльге тең емес бүтін сандардан тұратын массив берілсін. 

Әр жұп орында орналасқан элементтің орнына нөльді қойып шығатын 

бағдарламаны құрыңыз.  

13. Өлшемі N бүтін сандардан тұратын массив берілсін. Тақ 

элементтерін 1-ге ауыстыратын бағдарламаны құрыңыз.   

14. Өлшемі N бүтін элементтерден тұратын массив берілсін. Теріс 

элементтерінің ішінен максималдысын табыңыз.   

15. Өлшемі N бүтін элементтерден тұратын массив берілсін. 

Элементтерін өсу ретімен орналастырып шығыңыз. 

 

2.3 Әдістемелік нұсқаулар  

 

Си-де функциялар өзінің аргументтері ретінде параметрлер мәнін 

қабылдайтын болғандықтан, тікелей шақырылатын функцияда айнымалыны 

өзгертуге болмайды. Айнымалыға қол жеткізу оның сақталған жады ауданы 

адресі бойынша орындалады. Жады ауданы адресін сақтау үшін программаны 

өңдеуші арнаулы айнымалыларды анықтауы мүмкін. Көрсеткіштер бөлек 

типке жатпайды, олар үнемі анықталған бір типпен байланысты. 

Қажетті нәтижені алу үшін, шақырылатын программада өзгертілуі тиісті 

мәнге көрсеткіштерді беру қажет. Бұл жағдайда шақырылатын функция 
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формальды параметрлердің  көрсеткіштер ретінде сипатталуы қажет, бұдан 

параметрлердің мәніне қатынасу олар арқылы жанама түрде жүргізіледі. 

Формальды параметрлер – шақырылатын функцияда оның программасын 

шақыратын объектіге қатынасуды жүзеге асыратын көрсеткіштер және осы 

объектілерді өзгертуге мүмкіндік береді. 

Синтаксисі: 

типі (*аты)(аргументтер тізімі); 

Мысалы: 

int (*rop) (double,double); 

int  типті мән қайтаратын, екі double типті аргументтері бар аты «rop» 

функцияға көрсеткіш. Программада сұрыптауды екі реттелмеген 

элементтердің орнын ауыстыратын swap функциясы арқылы орындалатынын 

қарастырайық. 

Егер  swap функциясы келесі түрде анықталса: 

 void swap (int x, int y) 

{ int temp; 

 temp=x; x=y; y=temp;} 

онда swap(a,b)-ны шақыру a мен b айнымалыларына ешқандай әсер етпейді, 

swap олардың мәндерінің көшірмесін ғана алады. Нәтижеге жету үшін 

алмастырулар, swap функциясының формальды параметрлері көрсеткіш 

ретінде сипатталуы керек, ал функцияны шақырудағы аргументтер , swap (&a, 

&b)-ның сәйкес параметрлерінің адрестерімен көрсетілуі тиіс. 

void swap (int *px, int *py) 

{int temp;  

 temp=*px; *px=*py; *py=temp; } 

 

Си-де көрсеткіштер мен массивтердің арасында байланыс бар, байланыс 

өте тығыз болғандығы соншалықты, бұл құралдарды бірге қарастырған дұрыс. 

Индекстеу операциясынан басқа массивтің элементтеріне қатынасу 

көрсеткіштерінің көмегімен орындалуы мүмкін және мұндай жағдайда 

орындалу жылдамдығы жоғарылайды.  

int ar[10] декларациясы 10 өлшемді ar массивті анықтайды, яғни ar[0], 

ar[1],…,ar[9] атымен берілген 10 бөліктен тұратын объектілер тізбегі. ar[i]  

жазбасы массивтің і-ші элементін білдіреді. 

Егер pa int көрсеткіші болса, яғни былайша анықталса:  

int * pa; 

онда меншіктеу нәтижесінде pa=&a[0];  pa көрсеткіші  ar-дің нөлінші 

элементін көрсетеді (сілтейді); басқаша айтқанда , pa ar[0] элементінің 

адресінен тұрады. 

 x=* pa меншіктеулі; ar[0] –нің мәнін х-ке көшіреді. 

Егер  pa массивтің кейбір элементін көрсетсе, онда pa+1 анықтама 

бойынша келесі элементті көрсетеді,  pa+i –p-дан кейінгі i-ші элементті, ал pa-

і-ра-ның алдындағы і-ші элементті көрсетеді.Бұдан, егер ра ar[0]-ді көрсетсе, 
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онда *( pa+1) - ar[1]-дің мәні, pa+i –  ar[i]-дің адресі, а *(pa+i) –ar[i]-дің мәні 

болады. 

Бұдан, массивтің элементтері бірдей жылжытып қою көрсеткіші түрінде 

және индексімен берілген массив түрінде бейнеленеді. 

Көрсеткіш - бұл айнымалы, ал массивтің аты - бұл тұрақтылы көрсеткіш, 

осы тұрғыдан ра=а немесе ра++ деп жазуға болады, ал аr=ра немесе аr++ 

жазбасы қателік тудырады.  

Егер массивтің аты функцияға берілсе, онда соңғысы аргумент ретінде 

оның бастапқы элементінің адресін алады. Шақырылатын функцияның ішінде 

бұл аргумент адрестен тұратын жергілікті айнымалы болып табылады. 

Жалпы, функция массивтің атын өзінің аргументі ретінде қарастыра алады, 

өйткені оған массив аты сияқты  (char s [ ]) немесе көрсеткіш ретінде  char *s) 

ыңғайлы және олармен сәйкес жұмыс жасайды. Функция сондай-ақ жазбаның 

екі түрінде, егерде оған бұл қолайлы болып көрінсе қолдана алады. 

Мысалы: төменде берілген бағдарлама функция көмегімен саннын 

квадратын және үшінші дәрежесін есептейді. Санның квадраты көрсеткіш 

көмегімен қайтарылады. 

 

/* функция, int типті қайтарады, біріншісі int типті, ал екіншісі int* типті 

параметрлерді қабылдайды */ 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int fun(int n, int  *n2) 

{ 

 return n*( *n2= n*n); 

} 

void main() 

{ 

int n3;                                   /* B  ‘n3’ саннын үшінші дәрежесін аламыз*/ 

int n, n2;                              /* B  ’n2’ саннын квадратын аламыз */ 

cout<<”\n       N енгіз:  “;      

cin>>n; 

n3=fun(n, &n2); /* &n2 арқылы көрсеткішті ‘n2’сілтейміз,  

яғни екінші мәнді орналастыру қажет ұяшықтын адресі */ 

cout<<” n*n= “<<n2<<” n*n*n=  “<<n3;  

getch(); 

} 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Функция дегеніміз не? 

2. Функция прототипі дегеніміз не? 

3. Функцияны анықтауды қалай түсінесіз? 

4. Сілтеме бойынша параметрлерді беру қалай орындалады? 

5. Мән бойынша параметрлерді беру қалай орындалады? 
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6. Жергілікті айнымалылар дегеніміз не? 

7. Ғаламдық айнымалылар дегеніміз не? 

8. Парамерлерді беру қағидаты туралы не білесіз? 

 

3 Есептеу –графикалық жұмыс №3. Файлда орнықтандыру 

 

Жұмыс мақсаты: файлда орнықтандыру функциясын зерттеу  

 

3.1 Есеп беру   
 

1.Есепті шешуде файлда орнықтандыру функцияларын пайдаланып 

бағдарлама құру.  

2.Бағдарламаның листингісін және тестілеу нәтижелерін скриншот 

түрінде шығарыңыз. 

3. Есеп беріңіз. 

 

3.2 Тапсырмалар нұсқалары 

 

1. Файлда заттай сандар берілсін. Файлдың барлық элементтерінің 

арифметикалық ортасынан кіші элементтердің позициясын анықтаңыз.  

2. Аяқ киім дүкеніндегі ассортименті туралы мәліметтерді сақтаған 

файлды құрыңыз. Жазбаның құрылымы: артикүл, атауы, өлшемі, жұп саны, 

бір жұптың бағасы. Артикүл әйелдер үшін D әрпінен, ерлер үшін M  әрпінен, 

балалар үшін.С әрпінен басталады. Қажет өлшемдегі әйелдер аяқ киімінің 

тізбегін шығаратын, Тізбекте атауы және әр модельдің бар/жоғы, қанша барын 

көрсету қажет. 

3. Қоймадағы тауарлар туралы мәліметтерді сақтаған файлды құрыңыз. 

Әр жазбада тауар туралы келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: шифр, тауар 

атауы, мөлшері, бағасы. Барлық жазбалар шифрдін өсу тәртібімен реттелуі 

тиіс. Енгізілген код бойынша: 

а) шифрі XXX тауар туралы жазбаны қосу/өзгерту; 

б) шифрі XXX тауар туралы жазбаны жою; 

4. Ұсынылған 5 пәннің студент қайсысын тандағаны туралы 

мәліметтерді сақтаған файлды құрыңыз. Жазба құрылымы: 

1) Студенттің аты-жөні. 

2) Тобының №. 

3) Орташа балы. 

4) 5 пән, таңдалған пән  «*» белгісімен ерекшелінген. 

Басқа файлға XX пәнін тындағысы келетін студенттер туралы 

мәліметтерді шығарыңыз. Егер олардың саны 10-нан асса, онда балдары 

жоғарырақ студенттерді алып шығарыңыз. 

5. Екі файлды салыстыратын бағдарламаны жазыңыз. Айырмашылығы 

болған жағдайда айырмашылығы табылған бірінші жол, позициясы экранға 
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шығарылуы керек. Егер файлдардың айырмашылығы болмаса, онда сол 

туралы хабарлама шығарылады. 

6. «Динамо» және «Спартак» хоккей командаларының ойыншылары 

туралы ақпаратты екі файлда, жазбалар төменде берілген құрылым түрінде 

сақталған болсын: 

1) Спортшының аты-жөні. 

2) Лақтырылған шайбалар саны. 

3) Гол салуғу талаптанған шайбаны лақтыру саны.  

Осы файлдардан алыңған ақпарат бойынша, ең нәтижелі 6 ойыншылар 

туралы ақпаратты сақтаған жаңа файлды құрыңыз.  

7. Файл атын және бүтін сан пернетақтадан енгізілетін болсын. Сол 

файлдың соңғы N жолы экранға шығарылсын.  

8. F1 мәтіндік файл берілген болсын. Оның мазмұнын F2 файлына 

көшіру керек. Көшірген мәтіннің әр жолы 20 символдан тұратын болсын және 

нүктемен аяқталуы тиіс 

9. Автокөлікті тіркеуге мүмкіндік беретін бағдарлама құрыңыз. 

Мәліметтер құрылым түрінде, өрістері төменде берілгендей болып файлда 

сақталынуы керек. Бағдарлама файлдан мәліметтерді оқуға және қосуға 

мүмкіндік беретін болсын: 

1) Машинаның маркасы. 

2) Шығарылған жылы. 

3) Түсі. 

4) Номері. 

10. Жынысы, Аты-жөні, жасы өрістері бар құрылымды құрыңыз. 

Мәліметтер файлда сақталған болсын. Экранға жасы 19-дан асқан әйел 

адамдардың Аты-жөнін шығарыңыз.  

11. Студент құрылымының өрістері (Аты-жөні, курсы, тобы, сессияда 

алған бағалары). Мәліметтер файлда сақталған болсын. Бірінші курс 

студенттерінің үлгерімі өте жақсы студенттердің Аты-жөнін және барлық 

студенттерден қандай бөлігін құрайтыны туралы мәліметті экранға 

шығарыңыз. 

12. Файлда адамның жынысы, аты, бойы туралы ақпарат сақталған 

болсын. Экранға мәліметтер ішіндегі әйел адамдардың орташа бойын және 

бойы ең үлкен еркек адамның атын шығарыңыз.  

13. Файлдың әр жолы таудың шыңы атауы және биіктігі туралы ақпарат 

сақталған болсын. Құрылымды пайдаланып файлда сақталған мәліметтерден 

ең биік тау шыңынын атын шығарыңыз. 

14. Файлға өрістері төменде берліген сияқты құрылымды жазыңыз. 

Бағдарлама файлдан мәліметтерді оқыды, қосуды, іздеуді ұйымдастыру 

керек.: 

1) Дәрінің атауы. 

2) Шығарылған жылы. 

3) Өндіруші фирманың атауы. 

4) Бағасы. 
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Бағдарлама сұраныс бойынша дәрі шығару қажет. 

15. Өрістері төменде берілгендей құрылым түрінде файлда сақталған 

мәліметтер. Жазбаларды файлға жазуға, оқуға, іздеуге мүмкіндік беретін 

бағдарламаны құрыңыз: 

1) Тағам аты. 

2) Бағасы. 

 

3.3 Әдістемелік нұсқаулар  

 

Көрінген ашық файлда файлдағы ағымдық позицияға сілтегіш 

көрсеткіш деп аталатын болады. Барлық операциялар (оқылым/жазба) осы 

айқындамадан орындалудан басталады, яғни файлдармен орындалатын 

барлық операциялар мәліметтерді оқу(немесе жазу) осы позициядан 

басталады. Оқу/жазу функциясының әр орындалуында сілтегіш (көрсеткіш) 

оқылған немесе жазылған байттар санына жылжиды. Яғни файлда 

оқылған/жазылған мәліметтер блогынан соң орнатылады. Мұнда мәліметтерге 

қол жеткізу бір ізді болған соң файлдаға мәліметтермен дәйекті түрде жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді.  

Кейбір жағдайларда мәліметтерді оқу/жазу ықтиярлы тәртіп талап 

етіледі. Мұндай жағдайда пайдаланушы сілтеуішті (көрсеткішті) өзі қажет 

позицияға fseek() функциясы көмегімен орнатады. 

  

int fseek(FILE *stream, long offset, int whence); 

 

offset параметрі  whence параметріне сәйкес қанша байтқа жылжытылуы 

тиіс екенін көрсетеді. whence параметрі қабылдай алатын мәндері 1 кестеде 

көрсетілген. 

 

1 кесте- whence параметрінің мәндері 

Параметрлері 
 

Орындалу нәтижесі 

SEEK_SET 0     
Жылжыту файлдың басынан басталады 

SEEK_CUR 1 
Жылжу сілтеуіштін (көрсеткіштін) ағымдық 

позициясынан басталады 

SEEK_END 
2 

Жылжыту файлдың соңынан басталады 

 

Жылжыту шамасы оң және теріс болуы мүмкін. Сілтеуіштің 

(көрсеткіштін) позициясын анықтау қажет жағдайда 
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ftell() функциясын пайдаланады. Ол сілтеуішті ағымдық позицияға немесе 

қате кодын (-1) қайтарады. 

 

 long ftell (FILE*stream); 

 

Мысалы: 

#include<stdio.h> 

#include<iostream.h> 

struct student 

{ char name[32];  //Студенттің аты-жөні 

int mark[3];          //Студенттің бағасы 

}; 

void main() 

{ 

struct student inf;  

int n;  

FILE *f; 

if(!(f=fopen(“inf.dat”, ‘r”))) 

    { cout <<”Файлды ашудағы қате \n”;      

       return; 

      } 

while(1) 

{ 

cout<<”Жазба нөмірін енгіз (0- шығу): “;       

cin>>n; 

if (!n) break;  // шығу 

fseek (f, sizeof (struct  student)*(n-1), SEEK_SET); 

                                 /*Файлдың басынан бастап қажет жазбаға жылжу */ 

if(sizeof (inf)  !=fread (&inf,1,sizeof(inf),f))  // Мәліметтер блогын оқу 

// Егер жазба оқылмаса файл соңына бару 

cout<<”тізім соңы \n”; 

else                             //Немесе жазбаны экранға шығару 

cout<<inf.name<<”  “<<inf.mark[0]<<”  “<<inf.mark[1] 

<<”  “<<inf.mark[2]<<endl; 

}     fclose(f); 

} 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Файл дегеніміз не? 

2) Файлды оқу үшін ашуға қай функция жауап береді? 

3) Файлға жазу үшін ашуға қай функция жауап береді? 

4) Файлдың соңына жазу үшін ашуға қай функция жауап береді? 

5) Файлдың басына жазу үшін ашуға қай функция жауап береді? 

6) Файлда жайғастыруға қай функция жауап береді? 
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7) Файлдық айнымалының файлдан қандай айырмашылығы бар? 

8) Көрсеткішті орналастыруға қандай параметр жауап береді? 
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