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Кіріспе
Берілген әдістемелік нұсқаулар Microsoft Visual Studio ортасындаС++
тілінде зертханалық жұмыстарды орындауға арналған. Зертханалық
жұмыстарды орындау қарапайым алгоритмдерді бағдарламалау негіздерін
біртіндеп үйрене отырып ары қарай сызықты және сызықты емес
құрылымдарды үйрену мақсатында есептерді күрделендіру арқылы
құрастыру ортасының интерфейсін үйренуден басталады. Бұл білім
микроконтроллерлерді бағдарламалау үшін қажет.
1 Зертханалық жұмыс №1. Microsoft Visual Studio қосымшасында
жұмысты бастау
Жұмыстың мақсаты: Microsoft Visual Studio интерфейсін зерттеу.
Тапсырма: берілген ұсыныстар бойынша Microsoft Visual Studio
мүмкіншіліктерін зерттеу.
Microsoft Visual Studio – мықты, ӛнімді қосымшалар құру үшін
компоненттер мен басқа да технологияларды қолдануға негізделген
құрастыру құралдарының жиынтығы.
Оған қоса, Visual Studio корпоративтік шешімдердің бірлескен
жобалауы, құрастыруы және жазуына жетілдірілген.
Және де Visual Studio формалар, батырмалар, тізімдер, меню және
басқа да компоненттермен жұмыс істей отырып, қолданушы интерфейсі
(GUI) бар жобалар құруға мүмкіндік береді.
Бұл курс негізінде біз тек қана DOS режимінде жұмыс істейтін
бағдарламаларды қарастырамыз.
Visual Studio 2010 версиясын қарастырамыз.
Пуск/Программы/Microsoft Visual Studio 2010 қосымшасын жүктеген
кезде 1.1 суретте кӛрсетілген бағдарламаның бастапқы беті бар негізгі терезе
ашылады.
Біз консольда жұмыс істейтін бағдарламалар құрастырамыз, яғни
қолданушымен байланыс қара экран арқылы іске асады.
Бағдарлама құру үшін «Файл» («Создать») «Проект» басу керек немесе
Visual Studio 2010 бастапқы бетінде кӛк түспен белгіленген «Создать проект»
жылдам батырмасын басу қажет. Жаңа жобаны құруды таңдағаннан кейін
«Создать проект» басқа терезесі пайда болады, онда талап етілетін
опцияларын таңдау қажет. Олар: Сол жақ қатарда Visual C++/Win32, жоғарғы
оң жақта «Консольное приложение Win32», оң жақ тӛменде жоба атын
(мысалы, proga1) жазу, орналастыру графасында бағдарлама сақталатын ӛз
папкаңды таңдау, шешу үшін «Создать каталог» қанат белгісін қалдыру
керек. «Создать проект» терезесі 1.2 суретте кӛрсетілген.
Осыдан соң ОК басу керек. 1.3 суретте кӛрсетілген консольді
қосымшаны баптау құрылғысы ашылады.
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«Готово» батырмасын басу қажет. Сонда Visual Studio 2010 негізгі
бетінде бастапқы бет жабылып proga1.cpp файлы (Жоғарғы оң жақ жол),
Вывод қате мен ескертулер шығару терезесі (оң жақ тӛменгі жол),
Командный обозреватель (сол жақ вертикаль жол) ашылады (1.4 сурет).
proga1.cpp файлы бағдарлама текстына арналған, мұнда біз
операторлар, айнымалылар мен функцияларды енгіземіз.

1.1 сурет - Visual Studio 2010 бастапқы беті
Шығару терезесі әлі бос, себебі бағдарлама әлі бір де бір рет жүктелген
жоқ. Бірінші жүктеуден кейін бұл терезеде қызметтік ақпарат, қандай жоба
жүктелді, не тексерілді, бағдарлама кодында қате бар ма, бар болса – қандай
туралы ақпараттар шығарылады. Берілген қателер тізімі бойынша бағдарлама
кодындағы қатені тез тауып, түзеуге болады. Қателерді түзегеннен кейін
бағдарламаны қайта жүктеу қажет. Қателер анықталмаған жағдайды
бағдарлама тапсырманы орындауға жүктеледі және консоль пайда болады.
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1.2 сурет – «Создать проект» терезесі

1.3 сурет – Win32 қосымша мастері терезесі
Команда қараушысының орнына біздің жаңа жоба үшін жасалған
барлық файлдар мен папкалар кӛрінетін Обозреватель решений қосуға
болады. Ол үшін Командный обозреватель астындағы Обозреватель решений
батырмасын басу қажет. Ары қарай пайда болған тізімнен Файлы исходного
кода және Заголовочные файлы папкаларын ашу керек. Обозревателем
решений Visual Studio терезесі 1.5 суретте кӛрсетілген.
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Біз Visual Studio бағдарламасын құрастырған кезде Visual Studio
ортасымен автоматты түрде жасалатын бүтін жоба шығады. Жаңадан бастап
келе жатқан бағдарламалаушының мақсаты ӛз бағдарламасының кодын *.cpp
файлында жазып, бағдарламаны орындалуға жіберу.
Visual Studio ұсынған дайын кодты қарастырып кӛрейік.
Алғашқы екі жол екі таңбадан «//» басталады. Бұл рәміздер одан әрі
осы жолға Пікір болуы тиіс екенін кӛрсетеді; бағдарлама кодын
құрастырушы ретінде қабылданбайды және қате түрлендіру болмайды. Осы
екі желілерді алып тастау ұсынылмайды.

1.4 сурет - Visual Studio 2010 жаңа жобаның дайындамалары
Одан кейін #include "stdafx.h" жолы жүреді. Бул жол біздің жобаны
құруға қажетті. stdafx.h файлы – біздің жобаға автоматты құралатын
файлдардың бірі және оны Обозревателя решенийдің сол жақ тізбегінде
кӛруге болады. Ол жолды ӛшіруге болмайды.

8

1.5 сурет –Шешімдер қараушысы
Ары қарай int main () функциясы басталады. Автоматты Visual Studio
ее_tmain деп атайды және INT argc, _TCHAR* argv[] аргументтерін енгізеді.
Біз бастау үшін ең қарапайым бағдарламалар болады, сондықтан біз осы
жолды ӛзгерту мен нысаны беруге: INT негізгі () қайтару 0, және резервке
немесе жарамсыз негізгі () және басу арқылы жобаны салу қажет оқыту
қорытындысы қайтару 0. ӛшіру мәзірді Build / шешімін Build. Шығыс біздің
код тексеру басталады. Енді тексеру сәтті және жоба салынған.
Құрастырудан кейінгі терезе Visual Studio жобасы 1.6 суретте кӛрсетілген.
Енді біздің бос бағдарламаны іске қосу үшін тырысайық. Осы мақсатта
пернетақта Ctrl + F5 басыңыз. Содан кейін консоль «Кез келген түймені
басыңыз, жалғастыру үшін ...» бағдарламасының орындалуы кейін
стандартты жазуы пайда болады. Консоль 1.7 суретте кӛрсетілген.
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1.6 сурет - Табысты салу жобасы

1.7 сурет - Console бағдарламасын жүзеге асыру
Консолін кӛргеннен кейін айқыш басу арқылы жабыңыз.
Енді сіз экранда «сәлем, студент !!!» фразасын қалдыруыңызға болады.
Бізге дайындық үшін бірнеше желілерді қосу керек;
#include <iostream> // cout экрандағы шығыс операторды пайдалануға
қажет болады;
using namespace std; // Есім кеңістігі жалғауға
cout<<"PRIVET, STUDENT!!!"<<endl; // фразаның қорытындысын
экранға шығаруға және курсорды жаңа қатарға жазуға,
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// «жалғастыру үшін кез келген түймені басыңыз ...» біздің фразаға
«жабысып қалмау үшін».
Бағдарламаның соңғы коды 1.8 суретте кӛрсетілген.

1.8 сурет - Бағдарлама коды бар файл
Содан кейін қайтадан шешім құрамыз, ӛйткені бағдарлама коды
ӛзгертілді. құрылыс сәтті болса, сіз Ctrl + F5 басу арқылы бағдарламаны іске
қосуға болады, егер құрылыс қатені түрлендіретін болса, онда сіз, қайтадан
бәрін тексеріп кодын бекітіңіз, содан кейін қайтадан жобаны салу қажет.
консоль 1.9 суретте кӛрсетілген.

1.9 сурет - Console бағдарламасын іске асыру
Жұмыс процесінде Visual Studio қолдана отырып кӛптеген сұрақтар
туындауы мүмкін. Мәзірде ақпаратты, стандартты мысалдарды кӛруге
болады. Справканы қосу үшін Справки / Просмотр справки басу немесе Ctrl
+ F1 пернесін басу керек. Үлгі кодын кӛру үшін, мәзір Анықтама / Мысалдар
таңдаңыз.
Бақылау сұрақтары.
1. Қандай бағдарламалау тілдері Microsoft Visual Studio-ны
пайдалануға мүмкіндік береді?
2. «Solution Explorer» модульінде жүзеге асырылатын функциялар?
3. Жобаны іске қосу үшін қандай бұйрықтар қолданылады?
4. «Мастер приложений» модулі қандай міндет атқарады?
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5. Қолданушы интерфейсіне не жатады?
6. Жоба туралы толық ақпарат ретінде қандай кӛрсеткіштерді айтамыз?
7. Бағдарламаларда қандай қателер болуы мүмкін?
8. Қателерді қандай жолмен жоюға болады?
2 Зертханалық жұмыс №2. Сызықтық құрылымды программалау.
Қарапайым типті тапсырмалар
Жұмыстың мақсаты:
принціптерін үйрену.

сызықтық

құрылымның

программалау

Тапсырма: сызықты құрылымды программа тілінде берілген шарт
бойынша оқу.
𝑦 = sin 𝑥 и 𝑧 = ln 𝑥 при 𝑥, функциясы бойынша программа және блогсхема құру.
Блог-схеманың суреті 2.1.

2.1 сурет – Блок-схема
Программа коды. (Visual Studio):
// proga11.cpp: Консоль бағдарламасына кіру нүктесі.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main(){
double x, y, z;
cout<<"vvedi x=";
cin>>x;
y=sin(x); z=log(x);
cout<<"pri x="<<x<<" y="<<y<<" z="<<z<<endl;
return 0;
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}
Бағдарлама нәтижесі 2.2 суретте келтірілген (Visual Studio):

2.2 сурет - Бағдарлама нәтижесі
Тапсырмалар: z2=yz және z3=y/z функцияларды қойып, программаны
ӛзгерту.
Бақылау сұрақтары.
1. Қай жерде негізгі математикалық функциялар кӛрсетілген?
2. ¦ ¦ және && операторларының маңыздылығы қандай және осы
операторға байланысты есептер қалай шығарылады?
3. Тұрақты атаулардың қолданудағы мағынасы қандай?
4. Блоктың қандай түрлері болады?
1 зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары.
Бақылау сұрақтар.
1. Microsoft visual Studio қандай бағдарламалау тілдерін қолдануға
мүмкіндік береді?
2. «Обозреватель решений» модулінде қандай функциялар жүзеге
асырылады?
3. Қандай клавиштардың бірігуінен проект орындалады?
4. Модулдің тағайындаулары «Мастер приложений»
5. Сызықты құрылымды программа дегеніміз не?
6. Мәліметтерді енгізу блогы қалайша белгіленеді?
7. Мәліметтерді шығару блогы қалайша белгіленеді?
8. Сызықты алгоритм түрінде күн тәртібін және оқу кестесін келтіріп
кӛрсетіңіз.
3 Зертханалық жұмыс №3. Сызықтық емес құрылымдарды
бағдарламалау. Шартты өтпелер
Жұмыстың
мақсаты:
сызықтық
бағдарламалаудың принциптерін оқып үйрену.

емес

құрылымдарды

Тапсырма: сызықтық емес бағдарламалау құрылымдарындағы шартты
ӛту деректердің мүмкіндіктерін зерттеу.
Функциясының мәнін есептеңіз
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әртүрлі мәндерінде аргументтер 𝑥 және 𝑦 кезінде (𝑥 және 𝑦 аргументтері
пернетақта кӛмегімен енгізілсін).
Шешімі. Бұл мысалда функция 𝑍 үш аралықтарда анықталған. 𝑍 екі
ауыспалы 𝑥 және 𝑦 аралықтарға тәуелді.
Блок-схемасы суретте 3.1 кӛрсетілген.
// proga19.cpp: кіріс нүктесі үшін консольді қосымшаларды айқындайды.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
double x, y, Z;
cout<<"x=";
cin>>x;
cout<<"y=";
cin>>y;
if(x*y<0){ Z=x+y;}
else {
if(x*y<=5){
Z=x-y;
}
else {
Z=y;
}
}
cout<<"Z="<<Z<<endl;
return 0;
}

Тапсырма: үш сан ішінен ең үлкен (максималды) 𝑎, 𝑏, 𝑐, санды табу,
сол санды пернетақта арқылы еңгізу.
Бақылау сұрақтары.
1. Тіркеме операторлардың тармақталуы қандай болуы мүмкін?
2. Операторлық таңдауға мысал келтіріңіз?
3. Шартты оператордың толық түріне мысал келтіріңіз?
4. Шартты операцияларға мысал жазыңыз.
5. Шарт операциялардың түрлерін айтыңыз?
6. Екі қарсы шарт операциялардың мысалын келтіріңіз?
7. Бір шарт операторы арқылы қаншама тармақ ұйымдастыру мүмкін?
8. Шарт операторының толық және қысқаша түрлерін келтіріңіз?
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3.1 сурет - Блок-схема
Бағдарламаның коды (Visual Studio):
15

Бағдарламалардың орындалу (Visual Studio) нәтежиесі 3.2 суретте
кӛрсетілген:

3.2 сурет – Бағдарламаның орындалу нәтижесі
4 Зертханалық жұмыс №4. Сызықтық емес құрылымды
бағдарламалау . Операторларды циклды параметрмен қолданылуы
Жұмыстың мақсаты: сызықтық емес құрылымдық бағдарламалаудың
принциптерін зерттеу.
Тапсырма:
осы
ұсыныстарға
сәйкес
цикл
параметрлерін
операторларымен сызықсыз құрылымдар бағдарламалау мүмкіндіктерін
зерттеу.
Кестені есептеу "𝑥,𝑦,𝑍" функцияның мағынасы

осы−1 ≤ 𝑥 ≤ 0,5 қадаммен 1, 5 ≤ 𝑦 ≤ 15 қадаммен 5.
Шешімі. Осы тапсырмада екі айналым ӛзгереді: 𝑥 және 𝑦. Сондықтан,
біз екі ӛлшемді циклды жүзеге асыру қажет: сыртқы айнымалы цикл арқылы,
ішкі айнымалы цикл арқылы 𝑦. Циклда есептеу функциясы 𝑍 қамтылатын
болады және қорытынды мағынасы экранның сызықтарында кӛрсетіледі
𝑥,𝑦,𝑍.
Бұл тапсырмада :
𝑥 = −1 – сыртқы айнымалы циклдың бастапқы мағынасы;
ℎ𝑥 = 1 – сыртқы айнымалы циклдың бір қадам ӛзгеруі;
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"𝑥 ≤ 0,5" - итерация шарты сыртқы циклда жасалу керек;
𝑦 = 5 – ішкі айнымалы циклдың бастапқы мағынасы;
ℎ𝑦 = 5 – ішкі айнымалы циклдың бір қадам ӛзгеруі;
"𝑦 ≤ 15" - итерация шартты ішкі циклда жасалу керек.
Блок-схема алғышарты суретте кӛрсетілген 4.1.
Код бағдарламасы оператормен for:
// proga25for.cpp: консоль бағдарламаларында шығыс нүктесін аңықтау керек.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
double x, y, Z;
cout<<setw(10)<<"x"<<setw(10)<<"y"<<setw(10)<<"Z"<<endl;
for(x=-1; x<=0.5; x=x+1){
for(y=5; y<=15; y=y+5){
if(x*y<1){
Z=x+y;
}
else{
Z=x-y;
}
cout<<setw(10)<<x<<setw(10)<<y<<setw(10)<<Z<<endl;
}
}
return 0;}

Тапсырма: осы бағдарламалауда бір қадам айнымалыны ӛзгерту керек
x қарай 0,5; y қарай 1. Есептеу.
Бақылау сұрақтары.
1. Циклдық for оператор қай түрге қатысты?
2. Циклдық for операторды қандай жағдайда қолдануға болады?
3. Циклдық for операторға мысал жазыңыз толық формада.
4. Циклда for операторы кандай қадаммен берілген?
5. Циклдық for операторы арқылы қолша сағаттың сағат кӛрсеткішінің
айналымымен жазып беріңіз?
6. Циклдың қадамын ӛзгертуге бола ма?
7. Циклдың алғашқы және шекті мәндері қалай ӛзгереді?
8. Циклдың ішіне сызықты алгоритм орналасуы мүмкін бе?
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4.1 сурет – Блок-схеманың алғышарты
5 Зертханалық жұмыс №5. Сызықтық емес құрылымдарды
бағдарламалау. Қолдану цикл операторларының алғышарттары
Жұмыстың мақсаты: сызықтық құрылымдардың бағдарламалық
принциптерін білу.
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Тапсырма: осы ұсыныстарға сәйкес сызықтық құрылымдардың
бағдарламалық мүмкіндіктерін зерттеу.
Функцияның «𝑥, 𝑦, 𝑍» мәндерін есептеңіз.

Осы кезде −1 ≤ 𝑥 ≤ 0,5 ары қарай 1, 5 ≤ 𝑦 ≤ 15 5 қадаммен.
Шешуі. 𝑥 және 𝑦: бұл мәселені, екі айнымалысын ӛзгертіңіз. Демек, екі
ӛлшемді циклді жүзеге асыру қажет: 𝑦 үшін айнымалы сыртқы цикл, ішкі
цикл, органды цикл, 𝑥 z 𝑦 есептеу функциясы 𝑍 және дисплей желілерін
қамтитын болады.
Берілген есептен алатындарымыз:
𝑥 = −1 - х сыртқы циклдің айнымалысының бастапқы белгісі;
h𝑥 = 1 - х сыртқы циклдің айнымалысының ӛзгеру қадамы;
"𝑥 ≤ 0,5" - 𝑥 үшін сыртқы цикл итерация орындау жағдайы;
𝑦 = 5 - айнымалы 𝑦 ішкі цикл бастапқы белгісі;
h𝑦 = 5 - у ішкі цикл айнымалысын қадаммен ӛзгерту;
"𝑦 ≤ 15" - 𝑦 ішкі цикл итерация орындау жағдайы.
Шартты блок сұлбасы 5.1 суретте кӛрсетілген
while операторы бағдарламасының коды:
// proga25while.cpp: консольді қосымшалар үшін енгізу нүктесін анықтайды.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
double x, y, Z;
cout<<setw(10)<<"x"<<setw(10)<<"y"<<setw(10)<<"Z"<<endl;
x=-1;
while(x<=0.5){
y=5;
while(y<=15){
if(x*y<1){
Z=x+y;
}
else{
Z=x-y;
}
cout<<setw(10)<<x<<setw(10)<<y<<setw(10)<<Z<<endl;
y=y+5;
}
x=x+1;
}
return 0;
}
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Тапсырма: 0,5 айнымалы х үшін бағдарлама қадамында ӛзгеруі; 1. у
есептеу орындаңыз.
Бақылау сұрақтары.
1. Шарты бар операторымен алғышартты оператордың циклдегі басты
айырмашылығы.
2. Қашан шарты бар циклдік операторын ұтымдырақ пайдалануға
болады?
3. Бағдарламашы таңдауы бойынша шартты және алғышарттардың бір
ғана тапсырмасының шешімін жазуға бола ма?
4. Шарты бар циклдік операторын пайдаланған кезде қандай
жағдайлардың орын алуы мүмкін?
5. Шарты бар оператордың цикл қайталану саны қалайша есептеледі?
6. Егерде шарт орындалмаса алгортм ӛту бағыты қалайша ӛзгереді?
7. Шарты бар оператор арқылы тармақты алгоритм ұйымдастыруға
бола ма?
8. Бір-біріне толық кірген циклдерді шарт операторлар арқылы
ұйымдастыру мүмкін бе?
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5.1 сурет – Шарттың блок-сұлбасы
6 Зертханалық жұмыс №6. Бір өлшемдік массивтермен жұмыс
Жұмыстың мақсаты: бір ӛлшемдік массивтермен жұмыс істеу
принципін зертеу.
Тапсырма: бір ӛлшемдік массивтерді бағдарламалық ӛңдеу тәсілін
зерттеу.
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Массив 𝑎(10)
𝑎𝑖 = 3𝑖 – 5 формуласымен берілген. Массивтің оң
элементтердің сомасын анықтау, бастапқы және соңғы элементтердің орнын
ауыстыру.
Шешуі.
Массивтің оң элементтердің сомасын 𝑆 деп белгілейік. 𝑆 есептегенде
қосымша шарт орындау керек: "𝑎𝑖> 0". Массивтін бірінші элементінін
индексі 0, ал соңғы элементінің индексі 9, сондықтан олардын орнын
ауыстырамыз 𝑎0 және 𝑎9. Элементтердің орнын ауыстырған соң массив
ӛзгереді, сондықтан оны қайтадан шығарамыз.
Блок-схема 6.1 және 6.2 суреттерде кӛрсетілген.
Программа коды (Visual Studio) for операторымен:
// proga28.cpp:Консольды қосымшаға кіру нүктесін анықтайды .
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
double S, tmp, a[10];
inti;
S=0;
for(i=0; i<10; i=i+1){
a[i]=3.0*i-5.0;
cout<<setw(3)<<a[i];
if(a[i]>0){
S=S+a[i];
}
}
cout<<endl;
cout<<"S="<<S<<endl;
tmp=a[0];
a[0]=a[9];
a[9]=tmp;
for(i=0; i<10; i=i+1){ cout<<setw(3)<<a[i]; }
cout<<endl;
return 0;}
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Басы

S=0

i=0

жоқ

i<10

a(i)=3i-5
a(i)

жоқ

a(i)>0

S=S+a(i)

i=i+1
S
1
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иә

6.1 сурет - Блок-схема
1

tmp=a(0), a(0)=a(9), a(9)=tmp

i=0
жоқ

i<10
иә

a(i)
i=i+1
Соңы
6.2 сурет - Блок-схема жалғасы
Программа орындалуының нәтижесі 6.3 суретте кӛрсетілген.

6.3 сурет - Программа орындалуының нәтижесі
Тапсырма: массивтің оң элементтердің сомасын анықтау, бірінші және
бесінші элементтердің орнын ауыстыру
Бақылау сұрақтары.
1. Деректердің қандай типтерін массив қамти алады?
2. Массивті инициализациялау мысалын келтіріңіз?
3. Массив дегеніміз не?
4. Бір ӛлшемді массивте индекстің ӛтуіне мысал келтіріңіз?
5. Бір ӛлшемді массивтің индексі теріс таңбалы болуы мүмкін бе?
24

6. Бір ӛлшемді массив мәтін мәліметтерден құрастырылуы болуы
мүмкін бе?
7. Бір ӛлшемді массивтің элементтерінің атауы әртүрлі болуы мүмкін
бе?
8. Бір ӛлшемді массивтің мысалдарын сан және мәтін түрінде
келтіріңіз.
7 Зертханалық жұмыс №7. Екі өлшемдік массивпен жұмыс
Жұмыстың мақсаты: екі ӛлшемдік массивтердің жұмыс істеу
принциптерін зерттеу.
Тапсырма: екі ӛлшемдік массивтерді бағдарламалық ӛңдеу тәсілін
зерттеу.
Массив 𝑎(6,8)
𝑎𝑖,𝑗 = 3𝑖 − 5𝑗 формуласымен берілген. Екінші
жолақтағы элементтердің сомасын анықтау, бірінші және үшінші жолақты
орнын ауыстыру, туындыны 𝑃 = П2𝑖=0 (𝑎i.1 – 𝑎i.0) формуласымен есептеу.
Шешуі. Бұл есепті бірнеше кезеңдерге бӛлуге болады:
- массивті формула бойынша беріп, экранға шығару;
- екінші жолақтағы элементтердің сомасын есептеп, экранға шығару;
- бірінші және үшінші жолақты орнын ауыстыру;
- ӛзгертілген массивті экранға шығару;
- туындыны формуламен есептеп, экранға шығару.
Әр кезең цикл кӛмегімен есептеледі. Барлық циклдарды алғышарт
кӛмегімен қолдануға тиімді (бағдарламада – оператор for). Бірінші кезеңде
екі ӛлшемді цикл 𝑖 және 𝑗 арқылы ұйымдастырылады, себебі осыған мән
беріп, барлық массивтерді экранға шығару керек. Екінші кезеңде цикл
басталмай тұрып 𝑆=0 беріп, цикл кезінде 𝑗-ні 𝑆 мәнін есептеледі. Екінші
жолаққа сәйкес индекс 𝑖-ді 1 деп береміз. Екі ӛлшемді циклдің ішінде соманы
белгілі бір жолақ арқылы есептеуге болмайды (баған, диагональ), себебі осы
жағдайда 𝑆 ӛте үлкен мәнге ие болады ( жолақ/баған санына байланысты ).
Үшінші кезеңде жолақ индексін 𝑖 = 0 – деп бірінші жолаққа, 𝑖 = 2 – деп
үшінші жолаққа береміз. 𝑗 бойынша жолақтың ауыстырылуы
ұйымдастырылады. Тӛртінші кезеңде матрица а экранда кӛрсетілуі керек.
Бізге жолақтың ауыстырылуы дұрыс екендігін кӛрсету керек. Бесінші
кезеңде цикл алдында 𝑃 = 1 деп беру керек, ал цикл кезінде туынды
есептелінеді. Цикл бір ӛлшемді 𝑖 бойынша 0-ден 2-ге дейін
ұйымдастырылады, себебі формула тек қана 𝑖 бойынша ӛзгереді.
Мысалдын блок-схемасы 7.1 – 7.4 суреттерде кӛрсетілген.
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Басы

«Массив a»
i=0
жоқ

i<6
иә

j=0
жоқ

j<8

a(i,j)=3i-5j
a(i,j)
j=j+1
i=i+1

1

7.1 сурет – Блок-схема
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1

S=0
j=0

j<8

S=S+a(1,j)
j=j+1
S

j=0

j<8

tmp=a(0,j), a(0,j)=a(2,j), a(2,j)=tmp

j=j+1

2
7.2 сурет – Блок-схеманың жалғасы
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2

i=0
жоқ

i<6
иә

j=0
жоқ

j<8
иә

a(i,j)
j=j+1
i=i+1
P=1
3
7.3 сурет – Блок-схеманың жалғасы
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3
i=0

жоқ

j<=2
иә

P=P*(a(i,1)-a(i,0))

i=i+1
P

Соңы
7.4 сурет – Блок-схеманың жалғасы
Программа коды (Visual Studio) for операторымен:
// proga29.cpp: Консольды қосымшаға кіру нүктесін анықтайды.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
double a[6][8];
double S, tmp, P;
inti, j;
cout<<"Massiv a:"<<endl;
for(i=0; i<6; i=i+1){
for(j=0; j<8; j=j+1){
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a[i][j]=3.0*i-5.0*j;
cout<<setw(5)<<a[i][j];
}
cout<<endl;
}
S=0;
for(j=0; j<8; j=j+1){
S=S+a[1][j];
}
cout<<"S="<<S<<endl;
for(j=0; j<8; j=j+1){
tmp=a[0][j];
a[0][j]=a[2][j];
a[2][j]=tmp;
}
for(i=0; i<6; i=i+1){
for(j=0; j<8; j=j+1){
cout<<setw(5)<<a[i][j];
}
cout<<endl;
}
P=1;
for(i=0; i<2; i=i+1){
P=P*(a[i][1]-a[i][0]);
}
cout<<"P="<<P<<endl;
return 0;
}

Программа орындалуының нәтижесі 7.5 суретте кӛрсетілген.

7.5 сурет - Программа орындалуының нәтижесі
Тапсырма: массивтің оң элементтердің сомасын анықтау, бірінші және
бесінші бағандардың орнын ауыстыру.
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Бақылау сұрақтары.
1. Неліктен С++ бағдарламасында массивтің ӛлшемі қажет?
2. Массивтерді тура алу жүзеге асыру мүмкін бе, егер былай беріліп
турса: int x[10], y[10]?
3. Қашан, не мақсатпен және не үшін ӛлшемсіз массивтерді беруге
болады?
4. Массив элементінің мәні басқа массив элементінің индексі ретінде
қолдануға бола ма?
5. Екі ӛлшемді массивтің ең бірінші және ең аяқты элемент атауын
келтіріңіз.
6. Журнал кестесін екі ӛлшемді массив ретінде кӛрсетіңіз.
7. Екі ӛлшемді массивтің j - тармағын кӛрсетіп беріңіз.
8. Екі ӛлшемді массивтің к - бағанасын қосуды кӛрсетіңіз.
8 Зертханалық жұмыс №8. Сұрыптау және іздеу деректерінің
функциялары
Жұмыстың мақсаты: бір ӛлшемді массивтердің жұмыс принциптерін
білу.
Тапсырма: бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру мүмкіндіктерін
зерттеу, негізгі сұрыптаудың әдістері.
Қарапайым инкорпорация бойынша сұрыптау.
Осы сұрыптау тәсілі қиын алгоритмдерге қарағанда, әлдеқайда аз
тиімді кешенді, (Мысалы, тез ретінде сұрыптау) оның бірқатар
артықшылықтары:
1) Жүзеге асыру қарапайымдырақ.
2) Шағын деректер жиынымен, деректер жиынтығы бойынша тиімді
элементтердің ондаған үздік болуы мүмкін.
3) Қазірдің ӛзінде ішінара бар деректер жинағы үшін тиімді
сұрыпталған болып табылады.
4) Тұрақты сұрыптау алгоритм (ретін ӛзгерту кажет емес, себебі олар
сұрыпталған элементтер).
5) Сіз оны алғаннан кейін жиымды сұрыптай аласыз.
6) Ол бумасының астында тұрса да, уақытша сақтауды талап етпейді.
Алгоритмнің әр қадамында кіріс элементтерінің бірін таңдайтын дерек
және сұрыпталған қажетті тізбекті орнына саламыз, кіріс деректер жиынтығы
болып табылғанша. Бастапқы алаптың келесі элементті таңдау әдісі еркін
болып табылады, ол іс жүзінде кез келген таңдау алгоритмінде қолданылуы
мүмкін (8.1 сурет).
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8.1 сурет – қарапайым азайту кӛрсеткіш бойынша сұрыптауды енгізу
Тӛмендегі сұрыптау функциясының үлгісі болып табылады.
// қарапайым кезекпен функцияларды сұрыптау сипаттамасы
void InsertSort (int k,int x[max]) {
inti,j, temp;
for (i=0;i<k;i++) {
//ӛту циклі, i – ӛту нӛмері
temp=x[i];
//іздеу элементінің орны
for (j=i-1; j>=0 && x[j]>temp; j--)
x[j+1]=x[j];// Олар жеткенше элементті біз оңға жылжытамыз.
//орын табылды, элементті кірістіреміз
x[j+1]=temp;
}
}
Тапсырма: бір ӛлшемді сұрыптау бағдарламасында 10-таңбалы жазуды
массивтеу. Пернетақтада ӛндіруге бастапқы деректерді енгізіңіз.
Бақылау сұрақтары.
1. Қандай бағдарлама құрылымы массивті сұрыптауға міндетті?
2. Ӛлшемді сұрыптау үшін бағдарламаның мысалы келтірілген
сипаттамасында берілген айырмашылығы массив әдісі.
3. Бір ӛлшемді массивті сұрыптаудың негізгі әдістері қандай?
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4. Он бір ӛлшемді массивті сұрыптау алгоритмін жазу кӛпіршік
элементтеріне.
5. Осы есепті техникада қалай қолдануға болады?
6. Осы алгоритмде сызықты алгоритм қалай қолданады?
7. Осы алгоритмде тармақты алгоритм қалай қолданады?
8. Осы алгоритмде циклды алгоритм қалай қолданады?
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