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Кіріспе
Пәнді оқытудың негізгі мәселелері: бағдарламалау технологиясының
фундаментальдық принциптерін, қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерінің
ерекшеліктерін, бағдарламаның негізгі құрылымдарын және механизмдерін,
сонымен бірге оларды құру кезінде пайдаланылатын: алгоритм түсінігі,
бағдарламалық қамтамасыз етуге негізгі жолдар туралы түсінігі, құрылымдық,
модульдік, объектіге негізделген бағдарламалаудың негізгі ережелері сияқты
маңызды келісімдер мен конструктивтік шешімдер жайлы айқын елестету.
Зертханалық жұмыс құрамына жұмыс тапсырмасын орындау мен оның
есебін дайындау және қорғау кіреді.
Әрбір зертханалық жұмысты орындаудан кейін оның есебін жасау
керек. Оның құрамында келесілер болуы міндетті:
1) Жұмыстың мақсаты мен тапсырмасы.
2) Теориялық дайындықтың қысқаша қорытындысы.
3) Атқарылған жұмыстың нәтижелері.
4) Жұмыстың қорытындысы және пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Орындалған жұмыс пен дайындалған есеп оқытушының алдында
қорғалады.
Есепті электронды түрде өткізуге болады.
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1 Зертханалық жұмыс № 1. С++. Массивтер
Жұмыстың мақсаты: С++ тілінде объекттер массивін пайдалануды
үйрену, объекттер массивін құру, онымен жұмыс істеуге дағдылану.
Зертханалық жұмысты орындауға қажет құралдар.
Массивтермен жұмысты орындау үшін MS Visual Studio 2010
бағдарламасы қажет.
Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау.
Тапсырма 1
«Үшбұрыш» (үш қабырға) класын сипаттау. Құрастыру керек: үшбұрыш
ауданын анықтауға арналған функцияны, параметрімен конструктор, шығару
операторын қайта жүктеу. «Үшбұрыш» класын, объектілер массивін құру.
Объектілер массивімен жұмыс тәсілдерін көрсететін программа жазу.
Программа мәтіні
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
// Үшбұрыш класы - сипатталуы
class Ttriangle
{
float a, b, c;
public:
Ttriangle(float, float, float);
Ttriangle(){};
float area();
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t);
};
// Үшбұрыш класы – жүзеге асырылуы
Ttriangle::Ttriangle(float a1, float b1, float c1) {a=a1;b=b1; c=c1;};
float Ttriangle::area() {float p=(a+b+c)/2.; return sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(pc));}; // Герон формуласы
ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t)
{os<<"Ttriangle: "<< t.a << " "<<t.b<<" "<<t.c<<endl;};
main()
{
Ttriangle b[1000] = {Ttriangle(2, 3, 4), Ttriangle(5, 3, 4), Ttriangle(5, 3, 4),
Ttriangle(7, 3, 4) };
int i; for (i=0; i<=3; i++) {cout<<b[i]<<endl; };
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cout<<sizeof(Ttriangle)<<endl;
cout<<sizeof(b)<<endl;
system("pause");
}
Экран түрі

Тапсырма 2
«Үшбұрыш» класын сипаттау (үшбұрыштар саны, үшбұрыш массиві).
Құрастыру керек: «үшбұрыш» класына элемент қосу функциясын, барлық
үшбұрыштардың жалпы ауданын анықтауға арналған функция.
«Үшбұрыш» класымен жұмыс тәсілдерін көрсететін программа жазу.
Программа мәтіні
*/
#include<iostream>
#include<cmath>
#define max_number_triangles 1000
using namespace std;
// Үшбұрыш класы - сипатталуы
class Ttriangle
{
float a, b, c;
public:
Ttriangle();
Ttriangle(float, float, float);
float area();
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t);
};
// Үшбұрыш класы – жүзеге асырылуы
Ttriangle::Ttriangle(){};
Ttriangle::Ttriangle(float a1, float b1, float c1) {a=a1;b=b1; c=c1;};
float Ttriangle::area() {float p=(a+b+c)/2.; return sqrt(p*(p-a)*(pb)*(p-c));}; // Герон формуласы
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ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t)
{os<<"Ttriangle:
"<<
t.a
<<
"
"<<t.b<<"
"<<t.c<<endl;};
// Үшбұрыш класы - сипатталуы
class Ttriangles
{
int number_triangles;
Ttriangle triangles[max_number_triangles];
public:
Ttriangles();
void add_triangle(float, float, float);
float area();
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangles & t);
};
// Үшбұрыш класы – жүзеге асырылуы
Ttriangles::Ttriangles(){number_triangles=0;};
void Ttriangles::add_triangle(float a , float b, float c)
{number_triangles=number_triangles+1;
Ttriangle t(a, b, c);
triangles[number_triangles-1]=t;
};
float Ttriangles::area()
{float s=0; int i;
for (i=1; i<=number_triangles; i++)
{s=s+triangles[i-1].area();
};
return s;
};
ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangles & t)
{
int i; for (i=1; i<= t.number_triangles; i++)
{ os<<"Ttriangles: "<< t.triangles[i-1]<<endl;
};
};
main()
{
Ttriangles d;
d.add_triangle(5, 3, 4); d.add_triangle(5, 3, 6); d.add_triangle(5, 4,
4);
d.add_triangle(5, 6, 4);
cout<<d.area()<<endl;
cout<<d;
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cout<<sizeof(d)<<endl;
system("pause");
}
Экран түрі

Жеке тапсырмалар.
Жалпы бөлімі.
Өз нұсқаңыз үшін пәндік облыс моделін құру және сипаттау керек.
Кластар иерархиясын тұрғызу. Әрбір класс үшін минимум әртүрлі типті үш
өрісті анықтау.
Басқа кластың өзіне экземплярлар массивін қосатын класс құру. Массив
өлшемін алдын ала анықталған константа көмегімен беру керек. Тізімнің
соңына элементті қосуға, соңғы элементті жоюға, экранға тізімді шығаруға
мүмкіндік беретін функция құру.
Айнымалылар идентификаторы пәндік облысқа сәйкес келуі керек.
Өрістерді беру мен алуды қамтамасыз ететін функцияны құру керек.
Параметрсіз конструкторды және параметрмен конструкторды құру керек.
Басты программада құрастырылған класпен жұмысты көрсету керек.
Барлық қатынастарды көрсету керек. Кластар диаграммасын тұрғызу.
Тапсырма нұсқалары.
0. Оқулық – Кітап – Баспалық шығарылым
1. Әскери қызметкер –Офицер – Штаб
2. Адам – Сатушы – Дүкен
3. Дипломы бар маман – Дәрігер – Емхана
4. Бөлім – Дәрігер – Емхана
5. Ұйым – Дүкен – Сауда желісі
6. Студент – Оқытушы – Тұлға
7. Дәрігер – Пациент – Тұлға
8. Мұғалім – Оқушы – Тұлға
9. Жалға алушы – Тұрғын үй иесі – Тұлға
10. Офицер – Сарбаз - Мектеп бітірушісі
11. Бала – Салық төлеуші – Тұлға
12. Мекеме – Кітапхана – Мектеп
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13. Автокөлік – Автобус – Такси
14. Шофер – Таксист – Автобус жүргізушісі
15. Инженер – Программист – Менеджер
16. Механизм – Танк – Самолет
17. Әскери қызметкер – Снайпер – Офицер
18. Жүзу құралы – Корабль – Моторлы қайық
19. Консерватория түлегі – Музыкант – Тұлға
20. ПТУ түлегі – Тракторист – Жұмысшы
21. Тракторист – Бригадир – Тұлға
22. Қызметкер – Бухгалтер – Инженер
23. АЭжБУ түлегі – Қызметкер – ЖОО түлегі
24. Бала – Оқушы – Спортсмен
25. ЖОО түлегі – Дипломат – Инженер
26. Азамат – Партия мүшесі – Тұлға
27. Мемлекет – Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі – НАТО мүшесі
28. Бейне – Сурет – Экспонат
29. Академик – Ғалым – ЖОО түлегі
30. Дипломдық жұмыс жетекшісі – Оқытушы – Қызметкер
31. Хайуан – Үй хайуаны – Ит
32. Спортсмен – Тұлға – Жүлдегер
33. Музыкант – Қызметкер – Скрипкашы
34. Фильм – Телефильм – Мультфильм
35. Актер – Қызметкер – Режиссер
36. Студент – Оқушы – Магистрант
37. Әскери қызметкер – Офицер – Адам
38. Адам – Сатушы – Шофер
39. Дипломы бар маман – Дәрігер – Терапевт
40. Медик – Дәрігер – Стоматолог
41. Құрылыс – Гараж – Қора
42. Емдік зат – Дәрі – Тұнба
43. Студент – Тұлға – Дипломшы
44. Медициналық қызметкер – Дәрігер – Санитарка
45. Оқытушы – Дипломдық жұмыс жетекшісі – Университет қызметкері
46. Мекеме – Дүкен – Қойма
47. Қала тұрғыны – Жұмысшы – Оқушы
48. Оқушы – Қызметкер – Тұлға
49. Студент – Спортсмен – Тұлға
50. Педиатр – Дәрігер – Медициналық ЖОО түлегі
51. Оқушы – Тұлға – Мұғалім
52. Қоғамдық бірлестік – Партия – Парламент
53. Емдік құрал – Дәрі – Дәріхана
54. Құрылыс – Гараж – Гаражды кооператив
55. Қала тұрғыны – Жұмысшы – Ұйым
56. Мемлекет жиыны – Спортсмен – Тұлға
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57. Мемлекет – Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі – Қауіпсіздік кеңесі
58. Жүзу құралы – Корабль – Флот
59. Сурет – Көрме - Экспонат
000 нұсқасы үшін жеке тапсырмаларды орындау мысалы.
Есептің қойылымы.
«Кітапхана-Кітап-Баспалық шығарылым» нұсқасы үшін пәндік облыс
моделін құру және сипаттау керек. Кластар иерархиясын тұрғызу. Әрбір класс
үшін минимум әртүрлі типті үш өрісті анықтау.
Басқа кластың өзіне экземплярлар массивін қосатын класс құру. Массив
өлшемін алдын ала анықталған константа көмегімен беру керек. Тізімнің
соңына элементті қосуға, соңғы элементті жоюға, экранға тізімді шығаруға
мүмкіндік беретін функция құру.
Айнымалылар идентификаторы пәндік облысқа сәйкес келуі керек.
Өрістерді беру мен алуды қамтамасыз ететін функцияны құру керек.
Параметрсіз конструкторды және параметрмен конструкторды құру керек.
Басты программада құрастырылған класпен жұмысты көрсету керек.
Барлық қатынастарды көрсету керек. Кластар диаграммасын тұрғызу.
Пәндік облыс моделін сипаттау.
Кітапхана қаламен сипатталады, онда ол өзінің атауымен орналасады.
Кітапхана атауы мен қала – мәтіндік өріс (кириллица әріптерінен тұрады,
бірінші әрпі – бас әріп, символдардың минималды саны – 3, символдардың
минималды саны – 15). Кітапхана кітаптардан тұрады.
Баспалық шығарылым атаудан, беттер санынан және шығарылу
жылынан тұрады. Баспалық шығарылым атауы – мәтіндік өріс (сан,
кириллица мен латын әріптерінен тұрады, символдардың минималды саны –
3, символдардың максималды саны - 70). Беттер саны – 10000 кем
максималды мәнімен оң сандар. Шығарылу жылы – төрттаңбалы оң сан, 1990
үлкен (тең) және ағымды жылдан кіші (тең).
Баспалық шығарылымнан дербес кластың альтернативті нұсқалары:
Кітап, Журнал, Газета, Жарнамалық буклет, Статья, ...
Әрбір Кітап Баспалық шығарылым болып табылады және атауынан,
беттер санынан, басылым жылынан тұрады. Кітап автор мен баспа атауынан
тұрады. Автор – мәтіндік өріс (кириллица әріптерінен, нүкте мен үтірден
тұрады, бірінші әрпі – бас әріп, символдардың минималды саны – 3,
символдардың максималды саны - 30). Баспа атауы - мәтіндік өріс (кириллица
мен латын әріптерінен тұрады, бірінші әрпі – бас әріп, символдардың
минималды саны – 3, символдардың максималды саны - 15).
Баспалық шығарылымнан дербес кластың альтернативті нұсқаларының
сипаттамасы: Журнал баспа айымен, адресімен, типографиямен сипатталады.
Газета шығару айы және күнімен сипатталады. Статья автор, беттер санымен
сипатталады. Жарнамалық буклет мекеме, қызмет түрімен сипатталады.
Статья кітапқа кіруі мүмкін.
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Барлық мәтіндік өрістер пробелден тұруы мүмкін.
Қатынастар:
1) Мұралану қатынасы.
Баспалық шығарылым – Кітап. Баспалық шығарылым – базалық класс,
Кітап – дербес класс. Әрбір кітап - Баспалық шығарылым. Әрбір Баспалық
шығарылым – Кітап емес. Мысалы – Статья, Буклет, Газета ...
2) Агрегация қатынасы.
Кітап- Кітапхана. Кітапхана кітаптардан тұрады. Кітаптар кітапханаға
кіреді. Кітапхана – агрегирлейтін класс. Кітап – агрегирленетін класс.
Программа мәтіні
*/
#define lname 40
#include<iostream>
using namespace std;
//Баспалық шығарылым класының сипаттамасы
class Publication
{
private: static int count; char name[lname]; int num_pages; int
year;
public: Publication(); ~Publication();
void set_name(const char*); char* get_name();
void set_num_pages(int); int get_num_pages(); void set_year(int);
int get_year(); void show(); void read();
};
int
Publication::count
=
0;
//Кластардың
статикалық
элементтерін инициализациялау
// Баспалық шығарылым класы әдістерінің жүзеге асырылуы
Publication::Publication(){count++;};
Publication::~Publication(){count--;
/*cout<<"Деструктор
Publication: элементтер саны
"<<count<<endl;*/};
void Publication::set_name(const char*r) {if (strlen(r) <= lname)
strcpy(name, r);};
char *Publication::get_name() {return &name[0];};
void Publication::set_num_pages(int r) {num_pages=r;};
int Publication::get_num_pages() {return num_pages;};
void Publication::set_year(int r) {year=r;};
int Publication::get_year() {return year;};
void
Publication::show(){cout<<"Атауы="<<name<<"Беттер
саны="<<num_pages<<" Жыл="<<year;};
void Publication::read() {cout<<"Баспалық шығарылым атауын
енгізіңіз"; gets(name);
cout<<" Беттер санын енгізіңіз "; cin>>num_pages;
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cout<<"Баспа жылын енгізіңіз "; cin>>year;};
//Кітап класын сипаттау
class Book: public Publication
{
private: char author [lname]; char publishing_house[lname]; //
Автор, Баспа
public: void set_author(const char *); char *get_author();
void
set_publishing_house(const
char
*);
char
*get_publishing_house();
void show(); void read();
};
//Кітап класы әдістерінің жүзеге асырылуы
void Book::set_author(const char *r) {if (strlen(r) <= lname )
strcpy(author, r);};
char *Book::get_author() {return &author[0];};
void Book::set_publishing_house(const char *r) {int i;
for (i=0; i<=lname-1; i++) publishing_house[i]=r[i];};
char *Book::get_publishing_house() {return &publishing_house[0];};
void Book::show() {Publication::show(); cout<<" автор="<<
author<<"
Баспа="<<publishing_house<<endl;};
void Book::read() {Publication::read();
rewind(stdin);
cout<<"Кітап авторын енгізіңіз"; gets(author);
cout<<" Баспаны енгізіңіз"; gets(publishing_house); };
//Кітапхана класының сипатталуы
#define max_nbooks 100
class Library
{
private: char name [lname]; char city[lname]; //
int nbooks; Book books[max_nbooks];
public: Library();
void set_name(const char *); char *get_name();
void set_city(const char *); char *get_city();
void show();
void
add_book(Book);
void
del_last_book();
void
list_books();
};
// Кітапхана класы әдістерінің жүзеге асырылуы
Library::Library() {nbooks=0;};
void Library::set_name(const char *r) {if (strlen(r) <= lname)
strcpy(name, r);};
char *Library::get_name() {return &name[0];};
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void Library::set_city(const char *r) {if (strlen(r) <= lname)
strcpy(city, r);};
char *Library::get_city() {return &city[0];};
void Library::show() {cout<<"
кітапхана атауы="<<name<<"
Город="<<city<<endl;};
void Library::add_book(Book b) {nbooks=nbooks+1; books[nbooks 1]=b;};
void Library::del_last_book() {if (nbooks >=1) {nbooks=nb ooks-1;}
else {cout<<"Library::del_last_book: error";};};
void Library::list_books() {int i; for (i=1; i<=nbooks; i++) books[i 1].show();};
// Басты бағдарлама
main()
{
Library t;
t.set_city("Алматы"); t.set_name("Ұлттық кітапхана");
t.show();
Book x;
x.read();
int i; char s[20];
for (i=1; i<=6; i++)
{
x.set_name(itoa(i, s, 10));
t.add_book(x);
};
t.del_last_book();
//x.read(); t.add_book(x);
//x.read(); t.add_book(x);
//x.read(); t.add_book(x);
t.list_books();
cout<<"size Book="<<sizeof(Book)<<" size t="<<sizeof(t)<<endl;
system("pause");
}
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Экран түрі

Кластар диаграммасы

Бақылау сұрақтары:
1) Массив элементтерінің нөмірленуі қай саннан басталады?
2) Массивтің нольдік элементінің адресі сақталатын а массиві қанша
элементтен тұрады?
3) Барлық сипатталған кластар үшін мүшелер, өрістер және функциялар
саны.
4) Барлық кластар – sizeof() тексеруімен экземплярлар өлшемі.
5) UML-де мұрагерлік қатынасы.
6) UML-де агрегация қатынасы.
7) Дербес класс үшін кластар диаграммасын (қолмен) тұрғызу.
8) С-де символдар массивімен жұмыс істеуге арналған функцияны
атаңыз.
9) С-де деректерді түрлендіру функцияларын атаңыз.
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2 Зертханалық жұмыс № 2. С++. Массивтер және көрсеткіштер
Жұмыстың мақсаты: С++ тілінде массивтер және көрсеткіштермен
жұмыс істеуді, көрсеткіштер массивін пайдалануды үйрену.
Зертханалық жұмысты орындауға қажет құралдар.
Массивтер және көрстекіштермен жұмысты орындау үшін MS Visual
Studio 2010 бағдарламасы қажет.
Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау.
Тапсырма 1
«Үшбұрыш» (үш қабырға) класын сипаттау. Құрастыру керек: үшбұрыш
ауданын анықтауға арналған функцияны, параметрімен конструктор, шығару
операторын қайта жүктеу. «Үшбұрыш» класының объектілеріне көрсеткіштер
массивін құру.
Объектілерге көрсеткіштер массивімен жұмыс тәсілдерін көрсететін
программа жазу.
Программа мәтіні
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
// Үшбұрыш класы - сипатталуы
class Ttriangle
{
float a, b, c;
public:
Ttriangle(float, float, float);
float area();
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t);
};
// Үшбұрыш класы – жүзеге асырылуы
Ttriangle::Ttriangle(float a1, float b1, float c1) {a=a1;b=b1; c=c1;};
float Ttriangle::area() {float p=(a+b+c)/2.; return sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(pc));}; // Герон формуласы
ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t)
{os<<"Ttriangle: "<< t.a << " "<<t.b<<" "<<t.c<<endl;};
main()
{
Ttriangle *b[1000];
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//Ttriangle b[4] = {Ttriangle(2, 3, 4), Ttriangle(5, 3, 4), Ttriangle(5, 3, 4),
Ttriangle(7, 3, 4) };

int i; for (i=1; i<=4; i++)
{
b[i-1] = new Ttriangle(i, 3, 4);
cout<<*b[i-1]<<endl;
};
cout<<sizeof(Ttriangle)<<endl;
cout<<sizeof(b)<<endl;
system("pause");
}
Экран түрі

Тапсырма 2
«Үшбұрыш» класын сипаттау (үшбұрыштар саны, «Үшбұрыш»
класының объектілеріне көрсеткіштер массиві). Құрастыру керек: барлық
үшбұрыштардың жалпы ауданын анықтауға арналған функция.
«Үшбұрыш» класымен жұмыс тәсілдерін көрсететін программа жазу.
Программа мәтіні
#include<iostream>
#include<cmath>
#define max_number_triangles 1000
using namespace std;
// Үшбұрыш класы - сипатталуы
class Ttriangle
{
float a, b, c;
public:
Ttriangle();
Ttriangle(float, float, float);
float area();
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t);
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};
// Үшбұрыш класы – жүзеге асырылуы
Ttriangle::Ttriangle(){};
Ttriangle::Ttriangle(float a1, float b1, float c1) {a=a1;b=b1; c=c1;};
float Ttriangle::area() {float p=(a+b+c)/2.; return sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(pc));}; // Герон формуласы
ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangle & t)
{os<<"Ttriangle: "<< t.a << " "<<t.b<<" "<<t.c<<endl;};
// Үшбұрыш класы - сипатталуы
class Ttriangles
{
int number_triangles;
Ttriangle *pt[max_number_triangles];
public:
Ttriangles();
void add_triangle(Ttriangle);
float area();
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangles & t);
};
// Үшбұрыш класы – жүзеге асырылуы
Ttriangles::Ttriangles(){number_triangles=0;};
void Ttriangles::add_triangle(Ttriangle t)
{number_triangles=number_triangles+1;
pt[number_triangles-1]=new Ttriangle;
*pt[number_triangles-1]=t;
};
float Ttriangles::area()
{float s=0; int i;
for (i=1; i<=number_triangles; i++)
{s=s+pt[i-1]->area();
};
return s;
};
ostream & operator<<(ostream & os, const Ttriangles & t)
{
int i; for (i=1; i<= t.number_triangles; i++)
{ os<<"Ttriangles: "<< *t.pt[i-1]<<endl;
};
};
main()
{
Ttriangles d;
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Ttriangle r(3,4,5);
int i;
for (i=1; i<=4; i++)
{
d.add_triangle(r);
};
cout<<d.area()<<endl;
cout<<d;
cout<<sizeof(d)<<endl;
system("pause");
}
Экран түрі

Жеке тапсырмалар.
Жалпы бөлімі.
Зертханалық жұмыс №1 құрастырылған қосымшадағы объектер
массивін көрсеткіш массивіне түрлендіру керек. Агрегациялайтын класқа өріс
– символдар массиві бойынша элементтерді іздеу функциясын қосу керек.
Атауларды пробелмен енгізуді қамтамасыз ету. Көрсеткіштер
массивінің артықшылықтарын көрсету (жадыны үнемдеу жағынан).
Тапсырма нұсқалары.
0. Оқулық – Кітап – Баспалық шығарылым
1. Әскери қызметкер –Офицер – Штаб
2. Адам – Сатушы – Дүкен
3. Дипломы бар маман – Дәрігер – Емхана
4. Бөлім – Дәрігер – Емхана
5. Ұйым – Дүкен – Сауда желісі
6. Студент – Оқытушы – Тұлға
7. Дәрігер – Пациент – Тұлға
8. Мұғалім – Оқушы – Тұлға
9. Жалға алушы – Тұрғын үй иесі – Тұлға
10. Офицер – Сарбаз - Мектеп бітірушісі
11. Бала – Салық төлеуші – Тұлға
12. Мекеме – Кітапхана – Мектеп
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13. Автокөлік – Автобус – Такси
14. Шофер – Таксист – Автобус жүргізушісі
15. Инженер – Программист – Менеджер
16. Механизм – Танк – Самолет
17. Әскери қызметкер – Снайпер – Офицер
18. Жүзу құралы – Корабль – Моторлы қайық
19. Консерватория түлегі – Музыкант – Тұлға
20. ПТУ түлегі – Тракторист – Жұмысшы
21. Тракторист – Бригадир – Тұлға
22. Қызметкер – Бухгалтер – Инженер
23. АЭжБУ түлегі – Қызметкер – ЖОО түлегі
24. Бала – Оқушы – Спортсмен
25. ЖОО түлегі – Дипломат – Инженер
26. Азамат – Партия мүшесі – Тұлға
27. Мемлекет – Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі – НАТО мүшесі
28. Бейне – Сурет – Экспонат
29. Академик – Ғалым – ЖОО түлегі
30. Дипломдық жұмыс жетекшісі – Оқытушы – Қызметкер
31. Хайуан – Үй хайуаны – Ит
32. Спортсмен – Тұлға – Жүлдегер
33. Музыкант – Қызметкер – Скрипкашы
34. Фильм – Телефильм – Мультфильм
35. Актер – Қызметкер – Режиссер
36. Студент – Оқушы – Магистрант
37. Әскери қызметкер – Офицер – Адам
38. Адам – Сатушы – Шофер
39. Дипломы бар маман – Дәрігер – Терапевт
40. Медик – Дәрігер – Стоматолог
41. Құрылыс – Гараж – Қора
42. Емдік зат – Дәрі – Тұнба
43. Студент – Тұлға – Дипломшы
44. Медициналық қызметкер – Дәрігер – Санитарка
45. Оқытушы – Дипломдық жұмыс жетекшісі – Университет қызметкері
46. Мекеме – Дүкен – Қойма
47. Қала тұрғыны – Жұмысшы – Оқушы
48. Оқушы – Қызметкер – Тұлға
49. Студент – Спортсмен – Тұлға
50. Педиатр – Дәрігер – Медициналық ЖОО түлегі
51. Оқушы – Тұлға – Мұғалім
52. Қоғамдық бірлестік – Партия – Парламент
53. Емдік құрал – Дәрі – Дәріхана
54. Құрылыс – Гараж – Гаражды кооператив
55. Қала тұрғыны – Жұмысшы – Ұйым
56. Мемлекет жиыны – Спортсмен – Тұлға
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57. Мемлекет – Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі – Қауіпсіздік кеңесі
58. Жүзу құралы – Корабль – Флот
59. Сурет – Көрме - Экспонат
000 нұсқасы үшін жеке тапсырмаларды орындау мысалы.
Есептің қойылымы.
Зертханалық жұмыс №1 құрастырылған қосымшадағы объекттер
массивін көрсеткіш массивіне түрлендірут керек. Агрегациялайтын класқа
өріс – символдар массиві бойынша элементтерді іздеу функциясын қосу
керек.
Атауларды пробелмен енгізуді қамтамасыз ету. Көрсеткіштер
массивінің артықшы
Программа мәтіні
#define lname 40
#include<iostream>
using namespace std;
// Баспалық шығарылым класының сипаттамасы
class Publication
{
private: static int count; char name[lname]; int num_pages; int
year;
friend class Library;
public: Publication(); ~Publication();
void set_name(const char*); char* get_name();
void set_num_pages(int); int get_num_pages(); void
set_year(int);
int get_year(); void show(); void read();
};
int
Publication::count
=
0;
//Кластардың
статикалық
элементтерін инициализациялау
// Баспалық шығарылым класы әдістерінің жүзеге асырылуы
Publication::Publication(){count++;};
Publication::~Publication(){count--;
/*cout<<"Деструктор
Publication: элементтер саны "<<count<<endl;*/};
void Publication::set_name(const char*r) { if (strlen(r) <= lname)
{strcpy(name, r);}
else {cout<<"Publication::set_name: too long name";}
};
char *Publication::get_name() {return &name[0];};
void Publication::set_num_pages(int r) {num_pages=r;};
int Publication::get_num_pages() {return num_pages;};
void Publication::set_year(int r) {year=r;};
int Publication::get_year() {return year;};
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void
Publication::show(){cout<<"Атауы="<<name<<"Беттер
саны="<<num_pages<<" Год="<<year;};
void Publication::read() {cout<<" Баспалық шығарылым атауын
енгізіңіз"; cin.getline(name, lname);
cout<<"Беттер санын енгізіңіз"; cin>>num_pages;
cout<<"Баспа жылын енгізіңіз"; cin>>year;cin.ignore();};
// Кітап класын сипаттау
class Book: public Publication
{
private: char author [lname]; char publishing_house[lname]; //
Автор, Издательство
public: void set_author(const char *); char *get_author();
void
set_publishing_house(const
char
*);
char
*get_publishing_house();
void show(); void read();
};
// Кітап класы әдістерінің жүзеге асырылуы
void Book::set_author(const char *r) {if (strlen(r) <= lname)
strcpy(author, r);};
char *Book::get_author() {return &author[0];};
void Book::set_publishing_house(const char *r) {int i; for (i=0;
i<=lname-1; i++) publishing_house[i]=r[i];};
char *Book::get_publishing_house() {return &publishing_house[0]; };
void
Book::show()
{Publication::show();
cout<<"
автор="<<author<<" Издание="<<publishing_house<<endl;};
void Book::read() {Publication::read(); cout<<" Кітап авторын
енгізіңіз"; cin.getline(author, lname); cout<<" Баспаны енгізіңіз";
cin>>publishing_house; cin.ignore();};
// Кітапхана класының сипатталуы
#define max_nbooks 10
class Library
{
private: char name [lname]; char city[lname]; //
int nbooks; Book *books[max_nbooks];
public: Library();
void set_name(const char *); char *get_name();
void set_city(const char *); char *get_city();
void show();
void add_book(Book); void del_last_book(); void list_books();
Book *find_name(char *name);
};
// Кітапхана класы әдістерінің жүзеге асырылуы
Library::Library() {nbooks=0;};
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void Library::set_name(const char *r) {if (strlen(r) <= lname)
strcpy(name, r);}; //
char *Library::get_name() {return &name[0];};
void Library::set_city(const char *r) {if (strlen(r) <= lname)
strcpy(city, r);};
char *Library::get_city() {return &city[0];};
void Library::show() {cout<<"
кітапхана атауы="<<name<<"
Қала="<<city<<endl;};
void Library::add_book(Book b) {nbooks=nbooks+1; books[nbooks-1]
= new Book; *books[nbooks-1]=b;};
void Library::del_last_book() {if (nbooks >=1) {nbooks=nbooks -1;}
else {cout<<"Library::del_last_book: error";};};
void
Library::list_books()
{int
i;
cout<<endl<<"Кітаптар
тізімі:"<<endl;for (i=1; i<=nbooks; i++) books[i-1]->show();};
Book *Library::find_name(char *name)
{ int i; Book *x; x=NULL;
for (i=1; i<=nbooks; i++)
{
if ( strcmp(name, books[i-1]->name)== 0 ) { x=books[i-1];
/*cout<<name<<endl<<books[i-1]->name<<endl;*/}
};
return x;
};
// Басты бағдарлама
main()
{
Library t;
t.set_city("Алматы"); t.set_name("Ұлттық кітапхана");
t.show();
Book x;
int i, n=5;
char name[5]; for (i=1;i<=n; i++) {name[i-1]=' ';};
for (i=1; i<=n; i++)
{
itoa(i, name, 10);
x.set_name(name); x.set_num_pages(i);
t.add_book(x);
};
char name_book[30]; cout<<"Ізделінді кітап атауын енгізіңіз";
cin>>name_book;
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Book *f; f=t.find_name(name_book); if (f != NULL) {cout<<" Таңдап
алынған кітап"<<name_book<<endl; f->show();}
else {cout<<"Кітап жоқ"<<endl;};
t.list_books();
cout<<"size Book="<<sizeof(Book)<<" size t="<<sizeof(t);
system("pause");
}
Экран түрі

Бақылау сұрақтары:
1) Көрсеткіштер массивтін қалай хабарлау керек?
2) Массивке көрсеткішті қалай хабарлау керек?
3) Көрсеткіш дегеніміз не?
4) Көрсеткішті хабарлаудың жалпы сұлбасы.
5) Функция аргументтері ретінде С++ көрсеткіштерді пайдалануға
болады ма?
6) С++ тілінде екіөлшемді динамикалық массивті қалай хабарлауға
болады?
7) Дербес класс үшін кластар диаграммасын (қолмен) тұрғызу.
8) С-де символдар массивімен жұмыс істеуге арналған функция.
9) С-де деректерді түрлендіру функциялары.
3 Зертханалық жұмыс № 3. С++. Полиморфизм
Жұмыстың мақсаты: полиморфизм принциптерімен танысу,
виртуалды функцияларды пайдалануды үйрену, операторларды жүктеуді
меңгеру.
Зертханалық жұмысты орындауға қажет құралдар.
Виртуалды функцияларды пайдалануды үйрену,
операторларды
жүктеуді меңгеру жұмыстарын орындау үшін MS Visual Studio 2010
бағдарламасы қажет.
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Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау.
Тапсырма 1
«Комплексті сандар» класын құру. Қосу, енгізу және шығару
операцияларын қайта жүктеу.
Программа мәтіні
#include<iostream>
using namespace std;
class complex
{
float Re, Im;
public:
complex();
complex(float Re, float Im);
complex operator+(complex);
friend ostream & operator<<(ostream & os, const complex & t);
friend istream & operator>>(istream & is, complex & t);
};
// Функцияның жүзеге асырылуы
complex::complex(){}; // параметрсіз конструктор
complex::complex(float x, float y) {Re=x; Im=y;}; // параметрмен
конструктор
complex complex::operator+(complex a)
{complex c; c.Re=a.Re+Re; c.Im = a.Im+Im; return c;};
ostream & operator<<(ostream & os, const complex & t)
{os << t.Re << " "<<t.Im<<endl;};
istream & operator>>(istream & is, complex & t)
{cout<<"Re енгізіңіз"<<endl; is >> t.Re;
cout<<" Im енгізіңіз "<<endl; is>>t.Im;};
// Басты бағдарлама
main()
{
complex a(2,3), b(5,6), c;
cin>>c; cout<<c;
c=a+b; cout<<c;
system("pause");
}
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Экран түрі:

Тапсырма 2
«Теңдеу түбірі» таза виртуалды функциясымен хабарланған «Теңдеу»
абстрактті базалық класты құру. Мұралану әдісімен базалық кластан
«Сызықты теңдеу» және «Теңбеу түбірі» дербес кластарын құру. Әрбір дербес
класта «Теңбеу түбірі» функциясын қалыптастыру (квадрат теңдеу үшін үлкен
түбірді
қайтару).
Виртуалды
функцияны
шақыруды
көрсететін
демонстрациялық программа жазу.
Программа мәтіні
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
class Equation
{
protected:
float a, b, c;
public:
Equation (float, float, float);
virtual float Root()=0;
};
Equation::Equation(float a1, float b1, float c1){a=a1; b=b1; c=c1;};
class Linear_Equation: public Equation
{
public:
Linear_Equation(float, float, float);
float Root();
};
// Реализация функций
Linear_Equation::Linear_Equation(float a1, float b1,
Equation(a1, b1, c1) {};
float
Linear_Equation::Root(){cout<<"Сызықты
шешеміз"<<endl; return (c-b)/a;};
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float

c1):

теңдеуді

class Square_Equation: public Equation
{
public:
Square_Equation(float, float, float);
float Root();
};
// Функцияның жүзеге асырылуы
Square_Equation::Square_Equation(
float a1, float b1, float c1): Equation(a1, b1, c1) {};
float
Square_Equation::Root(){cout<<"Квадрат
шешеміз"<<endl;
float d; d=b*b-4.*a*c; return (-b+sqrt(d))/(2.*a);};

теңдеуді

// Басты бағдарлама
main()
{
// Алдын ала байланыстыру
Linear_Equation x(2., 2., 8.);
Square_Equation y(1., 4., 3.);
cout<<x.Root()<<endl;
cout<<y.Root()<<endl;
// Кейін байланыстыру. Виртуалды функцияларды шақыру
Equation *w;
w = &x;
cout<<w->Root()<<endl;
w = &y;
cout<<w->Root()<<endl;
system("pause");
}
Экран түрі

Жеке тапсырмалар.
Жалпы бөлімі.
Абстрактілі базалық класс бірнеше дербес кластарды мұралайтын
кластар иерархиясын құру керек. Әрбір дербес кластар үшін параметрлермен
конструкторды қалыптастыру керек. Әрбір дербес класта кестеде көрсетілген
таза виртуалды функцияны қалыптастыру керек. Әрбір дербес класс үшін
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енгізу операторы, шығару операторын және көрсетілген (кестеде) операцияны
қайта жүктеу керек. Енгізу операторын достық функция механизмі көмегімен,
ал кестеде көрсетілген операцияны операторлы функция – класс мүшесі
көмегімен қайта жүктеу керек.
Виртуалды функцияны шақыруды көрсететін демонстрациялық
программа жазу керек.
Тапсырма нұсқалары.
Нұсқа Мазмұны Нұсқа
0
000
15
1
4
16
2
5
17
3
6
18
4
7
19
5
8
20
6
9
21
7
10
22
8
1
23
9
2
24
10
3
25
11
4
26
12
5
27
13
6
28
14
7
29

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

Нұсқа
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Нұсқалар мазмұны.
Нұсқа Базалық класс
Дербес кластар

1

Фигура

2

Дене

3

Сандық
объект

4

Көпмүше

5

Сандық

Квадрат
Тікбұрыш
Үшбұрыш
Шар
Куб
параллелепипед
Скаляр
Екіөлшемді вектор
Үшөлшемді вектор
a.
a+bx
a+bx+cx2
a+bx+cx2+ cx3
Нақты сан
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Мазмұны Нұсқа Мазмұны
3
45
8
4
46
9
5
47
10
6
48
1
7
49
2
8
50
3
9
51
4
10
52
5
1
53
6
2
54
7
3
55
8
4
56
9
5
57
10
6
58
1
7
59
2
Виртуалды
функция

Аудан

Қайта
жүктелген
операция
Үлкен

Көлем

Кіші

Модуль

Көбейту
(скалярлы)

Коэффициенттер Қосу
қосындысы
Модуль

Көбейту

объект

6

Сандық
объект

7

Сандық
объект

8

Дұрыс
көпбұрыш

9

Көпмүше

10

Фигура

000

Сандық
объект

Алгебралық
формада
комплексті сан
Нақты сан
Алгебралық
формада
комплексті сан
Нақты сан
Тригонометриялық
формада
комплексті сан
Дұрыс үшбұрыш.
Дұрыс төртбұрыш.
Дұрыс бесбұрыш
a.
a+bx
a+bx+cx2
a+bx+cx2+ cx3
Шеңбер
Параллелограмма
Трапеция
Нақты сан.
2·2
квадратты
матрица

Модуль

Бөлу

Модуль

Көбейту

Аудан

Бөлу

Коэффициенттер Алу
квадратының
қосындысы
Периметр

Тең

Детерминант

Көбейту

000 нұсқасы үшін жеке тапсырмаларды орындау мысалы.
Есептің қойылымы.
«Детерминант» таза виртуалды функциясымен «Сандық объект»
абстрактілі базалық класын құру керек. Мұралау әдісі көмегімен базалық
кластан «Нақты сан» және «2·2 квадрат матрица» дербес кластарын құру
керек. Әрбір дербес класта «Детерминант» функциясын қалыптастыру керек.
Әрбір дербес класс үшін енгізу-шығару операцияларын, сондай-ақ көбейту
операциясын қайта анықтау керек.
Виртуалды функцияларды шақыруды көрсететін демонстрациялық
программа жазу.
Программа мәтіні
#include<iostream>
using namespace std;
class Number
{
public:
Number();
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virtual float Determinant() = 0;
};
class Real_Number: public Number
{
float a;
public:
Real_Number(float); Real_Number();
float Determinant();
Real_Number operator*(Real_Number);
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Real_Number & t);
friend istream & operator>>(istream & is, Real_Number & t);
};
class Matrix2: public Number
{
float a11, a12, a21, a22;
public:
Matrix2(float, float, float, float); Matrix2(){};
float Determinant();
Matrix2 operator*(Matrix2);
friend ostream & operator<<(ostream & os, const Matrix2 & t);
friend istream & operator>>(istream & is, Matrix2 & t);
};
// Функцияның жүзеге асырылуы
Number::Number(){};
Real_Number::Real_Number(float a1): Number() {a=a1;};
Real_Number::Real_Number(): Number() {};
float Real_Number::Determinant(){return a;};
Real_Number Real_Number::operator*(Real_Number b)
{Real_Number c;
c.a=b.a*a;
return c;};
Matrix2::Matrix2(float x1, float x2, float x3, float x4 ): Number()
{a11=x1; a12=x2; a21=x3; a22=x4;};
float Matrix2::Determinant() {return (a11*a22-a12*a21);};
Matrix2 Matrix2::operator*(Matrix2 b)
{Matrix2 c;
c.a11=a11*b.a11 + a12*b.a21; c.a12=a11*b.a12 + a12*b.a22;
c.a21=a21*b.a11 + a22*b.a21; c.a22=a21*b.a12 + a22*b.a22;
return c;
};
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ostream & operator<<(ostream & os, const Real_Number & t)
{os<<"Real_Number: "<< t.a<<endl;};
istream & operator>>(istream & is, Real_Number & t)
{cout<<"Введите a"<<endl; is>>t.a;};
ostream & operator<<(ostream & os, const Matrix2 & t)
{os << "Matrix2: "<<t.a11 << " "<<t.a12<<" "<<t.a21<<"
"<<t.a22<<endl;};
istream & operator>>(istream & is, Matrix2 & t)
{cout<<" a11 енгізіңіз "<<endl; is >> t.a11;
cout<<" a12 енгізіңіз "<<endl; is>>t.a12;
cout<<" a21 енгізіңіз "<<endl; is>>t.a21;
cout<<" a22 енгізіңіз "<<endl; is>>t.a22;
};
// Басты бағдарлама
main()
{
// Алдын ала байланыстыру, енгізу-шығаруды қайта жүктеу
Real_Number t; cin>>t; cout<<t; cout<<t.Determinant()<<endl;
Matrix2 d; cin>>d; cout<<d; cout<<d.Determinant()<<endl;
// Кейін байланыстыру
Number *x; ;
x=&t; x->Determinant();
x=&d; x->Determinant();
//Операцияларды қата жүктеу
Real_Number a(2), b(3);
cout<<a*b<<endl;
Matrix2 s(2, 3, 4, 5), y(3, 2, 5, 2), g;
cout<<s*y<<endl;
system("pause");
}
Экран түрі
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Бақылау сұрақтары:
1) Полиморфизмнің жалпы идеясын түсіндіріңіз.
2) Полиморфизм дегеніміз не? Қандай әдістермен ол жүзеге асырылады?
3) Виртуалды деструктор дегеніміз не?.
4) Виртуалды конструктор дегеніміз не?
5) Деструкторлы таза конструктор етіп хабарлауға бола ма?
6) Достық функция дегеніміз не?
7) Қандай жағдайларда қайта жүктеу кезінде достық функция механизмі
қолданылады?
8) Қандай жағдайларда қайта жүктеу кезінде класс мүшесінің
функциясы қолданылады?
9) Кеш және ерте байланыстыру арасындағы айырмашылықты
түсіндіріңіз.
4 Зертханалық жұмыс № 4. Visual Studio көпфайлды жобасы
Жұмыстың мақсаты: Visual Studio ортасында С++ көпфайлды
жобаларды құруды үйрену, абстрактті кластар мен виртуалды функцияларды
пайдалану қабілеттерін бекіту.
Зертханалық жұмысты орындауға қажет құралдар.
Зертханалық жұмысты орындау үшін MS Visual
бағдарламасы қажет.

Studio

2010

Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау.
Тапсырма 1
Visual Studio ортасында зертханалық жұмыс №3 құрылған жобаны
импорттау.
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Тапсырма 2
Кириллица әріптерін шығаруды қамтамасыз ету.
Көмекке Google шақырыңыз.
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Тапсырма 3
Тақырыптық файлдарда кластарды сипаттауды орналастыру.

Препроцессор директиваларын пайдалану қажеттілігін ұмытпау керек:
//MyDll.h
#ifndef MYDLLH
#define MYDLLH
Кластарды сипаттау
#endif
Тапсырма 4
Басты программадан функцияны қалыптастыруды бөліп, оларды жеке
*.cpp файлына орналастыру.
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Жеке тапсырмалар.
Жалпы бөлімі.
Зертханалық жұмыс №3 құрылған қосымша негізінде орындалады.
Өз нұсқаңыз үшін:
1) Visual Studio ортасында зертханалық жұмыс №3 құрылған
қосымшаны импорттау.
2) Кириллица символдарын шығару мәселесін шешу.
3) Тақырыптық файлдарда класс сипаттамаларын орналастыру.
4) Басты программадан функцияны қалыптастыруды бөліп, оларды жеке
*.cpp файлына орналастыру.
5) Зертханалық жұмыс №3 агрегирлейтін класс негізінде үш класс құру:
- абстрактті
класс
(консольге
шығарудың
таза
виртуалды
функцияларымен, объектті қосу және соңғы объектті жою);
- объекттер массивін пайдаланатын дербес агрегирлейтін класс
(қалыптасқан виртуалды функцияларымен);
- көрсеткіштер массивін пайдаланатын дербес агрегирлейтін класс
(қалыптасқан виртуалды функцияларымен).
6) Басты программада құрылған кластың пайдаланылуын көрсету (ерте
байланыстыру, кеш байланыстыру).
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Тапсырма нұсқалары.
0. Оқулық – Кітап – Баспалық шығарылым
1. Әскери қызметкер –Офицер – Штаб
2. Адам – Сатушы – Дүкен
3. Дипломы бар маман – Дәрігер – Емхана
4. Бөлім – Дәрігер – Емхана
5. Ұйым – Дүкен – Сауда желісі
6. Студент – Оқытушы – Тұлға
7. Дәрігер – Пациент – Тұлға
8. Мұғалім – Оқушы – Тұлға
9. Жалға алушы – Тұрғын үй иесі – Тұлға
10. Офицер – Сарбаз - Мектеп бітірушісі
11. Бала – Салық төлеуші – Тұлға
12. Мекеме – Кітапхана – Мектеп
13. Автокөлік – Автобус – Такси
14. Шофер – Таксист – Автобус жүргізушісі
15. Инженер – Программист – Менеджер
16. Механизм – Танк – Самолет
17. Әскери қызметкер – Снайпер – Офицер
18. Жүзу құралы – Корабль – Моторлы қайық
19. Консерватория түлегі – Музыкант – Тұлға
20. ПТУ түлегі – Тракторист – Жұмысшы
21. Тракторист – Бригадир – Тұлға
22. Қызметкер – Бухгалтер – Инженер
23. АЭжБУ түлегі – Қызметкер – ЖОО түлегі
24. Бала – Оқушы – Спортсмен
25. ЖОО түлегі – Дипломат – Инженер
26. Азамат – Партия мүшесі – Тұлға
27. Мемлекет – Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі – НАТО мүшесі
28. Бейне – Сурет – Экспонат
29. Академик – Ғалым – ЖОО түлегі
30. Дипломдық жұмыс жетекшісі – Оқытушы – Қызметкер
31. Хайуан – Үй хайуаны – Ит
32. Спортсмен – Тұлға – Жүлдегер
33. Музыкант – Қызметкер – Скрипкашы
34. Фильм – Телефильм – Мультфильм
35. Актер – Қызметкер – Режиссер
36. Студент – Оқушы – Магистрант
37. Әскери қызметкер – Офицер – Адам
38. Адам – Сатушы – Шофер
39. Дипломы бар маман – Дәрігер – Терапевт
40. Медик – Дәрігер – Стоматолог
41. Құрылыс – Гараж – Қора
42. Емдік зат – Дәрі – Тұнба
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43. Студент – Тұлға – Дипломшы
44. Медициналық қызметкер – Дәрігер – Санитарка
45. Оқытушы – Дипломдық жұмыс жетекшісі – Университет қызметкері
46. Мекеме – Дүкен – Қойма
47. Қала тұрғыны – Жұмысшы – Оқушы
48. Оқушы – Қызметкер – Тұлға
49. Студент – Спортсмен – Тұлға
50. Педиатр – Дәрігер – Медициналық ЖОО түлегі
51. Оқушы – Тұлға – Мұғалім
52. Қоғамдық бірлестік – Партия – Парламент
53. Емдік құрал – Дәрі – Дәріхана
54. Құрылыс – Гараж – Гаражды кооператив
55. Қала тұрғыны – Жұмысшы – Ұйым
56. Мемлекет жиыны – Спортсмен – Тұлға
57. Мемлекет – Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі – Қауіпсіздік кеңесі
58. Жүзу құралы – Корабль – Флот
59. Сурет – Көрме - Экспонат
000 нұсқасы үшін жеке тапсырмаларды орындау мысалы.
Есептің қойылымы.
Зертханалық жұмыс №3 құрылған қосымша негізінде орындалады.
Өз нұсқаңыз үшін:
1) Visual Studio ортасында зертханалық жұмыс №3 құрылған
қосымшаны импорттау.
2) Кириллица символдарын шығару мәселесін шешу.
3) Тақырыптық файлдарда класс сипаттамаларын орналастыру.
4) Басты программадан функцияны қалыптастыруды бөліп, оларды жеке
*.cpp файлына орналастыру.
5) Зертханалық жұмыс №3 агрегирлейтін класс негізінде үш класс құру:
- абстрактті
класс
(консольге
шығарудың
таза
виртуалды
функцияларымен, объектті қосу және соңғы объектті жою);
- объекттер массивін пайдаланатын дербес агрегирлейтін класс
(қалыптасқан виртуалды функцияларымен);
- көрсеткіштер массивін пайдаланатын дербес агрегирлейтін класс
(қалыптасқан виртуалды функцияларымен).
6) Басты программада құрылған кластың пайдаланылуын көрсету (ерте
байланыстыру, кеш байланыстыру).
7) Кластар диаграммасын құру.
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Программа мәтіні (фрагменттер)
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Экран түрі

Бақылау сұрақтары:
1) С++ көпфайлды жобалар қалай құрылады?
2) Көпфайлды жобаның ерекшеліктер неде?
3) Жобаға жаңа файлды қалай қосуға болады?
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4) Модуль дегеніміз не?
5) Модульді бөлу не үшін қажет?
6) Тақырыптық файлдар не үшін қолданылады?
7) Тақырыптық файлдарда не орналасады, ал модуль денесіне не
орналасады?
8) Таза виртуалды функциялар дегеніміз не?
9) Көрсеткіштер мен объекттерді сипаттаңыз.
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