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МОВА ПРОГРАМУВАННЯ С++

§l.ОСНОВНІПОНЯТТЯ

1.
80-х

Стандарт мови. Мову програмування С++ на початку
років

створив

Бьяртні

Страуструп

на базі популярної

серед професіоналів-програмістів мови С, яку розробив Деніс
Рітчі . Мова одержала назву відСта операції інкременту(++),
визначеної лише у ній. Така операція збільшує на одиницю
значення змінної, до якої її застосовують.

С++ є розширенням мови С. Окрім стандартних команд,
сюди увійшли засоби для об'єктно-орієнтованого й узагальне

ного програмування. С++

-

це перша у світі мова об'єктно

орієнтованого програмування, суть якого полягає в об'єднанні
даних та алгоритмів їх опрацювання у єдине ціле.
У загальнене програмування, яке також підтримується мо

вою С++,

-

це ще один спосіб програмування, де код програ

ми створюють незалежно від типу даних,

що суттєво, напри

клад, для задач упорядкування даних, об'єднання списків тощо.
Оскільки С++ є розширенням мови С, то всі програми, скла

дені мовою С, коректно транслюються компіляторами С++, тому
що бібліотеки, які належать до складу мови С, є також і в С++.
Текст будь-якої програми складається з команд, описів змін
них, сталих, приєднань бібліотек тощо. Такий текст часто нази
вають програмпим кодом. Програмний код необхідно переклас
ти на внутрішню мову комп'ютера, тобто створити машинний
код. Цю операцію виконує компілятор мови програмуваппя.
Для комп'ютерів різних класів, а також для різних опера

ційних систем створено багато

компіляторів мови С++. На

приклад, АТ&Т

Release 3.0 С++ (використовується операцій
Unix), Turbo С++, Borland С++ 3.1 (для MS
DOS), Borland С++ Builder (візуальне програмування у Windows), Metrowerks Code Warrior, Symantec С++ (використо 
вується на комп'ютерах фірми Macintosh).
ною

системою

3

Програми, складені мовою С++, є мобільними, тобто мо

жуть бу'l'И виконані на комп'ютерах різних виробників і в різ
них

операційних

системах,

завдяки

чому

С++

є

особливо

популярною. Для узгодження всіх реалізацій мови у

1990 ро
(ANSI)

ці Американський інститут національних стандартів

створив комітет для прийняття стандарту мови С++. Пізніше
відповідна комісія була С'rворена й у Міжнародній організації

стандартів

(ISO).

Ці дві організації, які називаються

ISO/ANSI,

у 1998 ~оці виробили остаточний міжнародний стандарт для
С++. У книжці мова розглядатиметься згідно із стандартом

ISO/ ANSI.
Алфавіт і ключові слова.

2.

розмовні, мають · власний алфавіт

Мови програмування,

як і

набір допустимих симво

-

лів. Алфавіт мови С++ складається з:

•

великих і малих лі тер латинського алфавіту: "А",

"Z" ,

•
•

"а",

цифр О,

... ,

... , "z";

1, ... , 9;
" ' ( ) [ ] {}< > . , ; : ? ! $ & -л@ та символу підкреслення_.

спеціальних символів:

=І\ І# %

'~

+-

Програми складаються із синтаксичних конструкцій, які
називаються комапдами (інші назви

оператори, вказівки,

-

речення). Команди будуються з лексем-неподільних елемен

тів мови: слів, чисел, символів операцій.

Слова щщіляють на ключові слова й ідентифікатори. Ідеп
тифікатор

-

наприклад,

змінним,

це назва (ім'я), яку користувач надає об'єктам,
сталим,

функціям.

Усі

слова

можуть

складатися з рядкових 'чи прописних літер англійського алфа
ві'І'У, цифр, а також містити символ підкреслення. Ідентифіка
тор завжди починається з букви або із символу підкреслення.
Зауважею-t.я

1.

Однакові за

змістом

малі

та

великі літери у

мові С++ ,вважаються різ1-1.и.ми символами. Наприклад, імена

MyName

та

myname

Зарезервовані

позначають різні об'єкти.

ідентифікатори

називаються

ключовими

словами. Вони використовуються для написання команд. Змі
нити

призначення

ключового

слова

у

програмі

не

Основні ключові слова мови С++:

asm
auto
ЬооІ

4

double
else
enum

mutable
new
operator

switch
template
this

можна.

ІІІ

nk

(.

о

explicit
extern
float
for
friend
1goto
if
inline
int
long

L ІtCh
С ІІОГ

clnss
const
co ntinue
dofault
delete
do

3.
ІІІ<о

private
protected
public
register
return
short
signed
sizeof
static
struct

throw
try
typedef
typename
union
unsigned
virtual
void
volatile
while

Директиви препроцесора. Препроцесор -це програма,

-

опрацьовує директиви. Директиви препроцесора

1 соманди

компілятора відповідної

мови

програмування,

це

які

ВИІ<онуються до початку компіляції програми. Директиви мо

ои С++ починаються із символу

#.

Розглянемо декілька типів

директив.

Директива

#include означає, що до програми необхідно

приєднати програмний код із зазначеного після неї файлу.
Файли, які приєднують директивою

#include, називаються

файлами заzоловків (hеаdеr-файлами, бібліотеками, модуля
ми). У таких файлах зазвичай оголошують сталі й змінні, за
головки (сигнатури) функцій тощо.
У сі стандартні команди та функції мови С++ визначенні у
файлах заголовків.
ристувача,

Щоб приєднати модуль до програми ко

директиву

препроцесора необхідно

зазначити

на

початку програми тате

#include

<назва файлу.розширення>

або так:

#include

"шлях до файлу\назва файлу . розширення"

Зазвичай

INCLUDE

усі

стандартні

бібліотеки

розміщені

у

папці

середовища С ++ . У такому випадку назва файлу є

параметром директиви, її зазначають у кутових дужках

< ... > ,

наприклад

#include <math .h>
Якщо ж потрібний файл розміщений не у папці INCLUDE, то назву файлу із зазначенням шляху пишуть у лапках
" ... ". Наприклад, якщо деякий файл MyBib.h є у папці stud
на диску d:, то треба писати так:

#include "d:\stud\MyBib.h" .
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Зауважен.н.я

Згідно зі стандартом

180/ANSI файли заголов
#include прийнято записувати без розширення.
#include <math>. Файли заголовків мови С, які вико

2.

!, ів у директиві

наприклад

ристовуються у С++-програмах, починаються з літери с,
приклад

на

Ця можливість реалізована у сучас

#include <cstdio>.

них компіляторах мови.

Директива #define має подвійне значення. По-перше, вона

може задати стале ·значення (оголошує сталу). Наприклад, як
що у пріJ'рамі задано

#define N 25, то N під час виконання прог

рами матиме значення

макроси

25.

По-друге, вона дає змогу описати

короткі команди (переозначити команди) чи запи

-

сати функції, наприклад, так:

#define D(a,

Ь, ~) ((Ь)

•

(Ь)-

4 • (а)·

(с)).

Тепер скрізь для обчислення дискримінанта замість команди

d=b*b-4*a*c
можна записувати

d = D(a,

Ь ,с).

Директива #Undef скасовує дію директиви #define. Наприклад,

#define D(a,b,c)
#undef D
#define D(a,b,c)

((Ь)

• (Ь)- 4 • (а) • (с))

((а)

• (Ь) • (с))

Решта директив описані у

4.

§ 1 7.

Перша програма. Сут~євою особливістю мови С++ по

рівняно з · -іншими мовами є те, що програми складаються з
функцій, які відіграють роль підпрограм в інших мовах. Го
ловиа фуикlfЇЯ, яка має бути у кожній програмі,

'

ція вигляду

-

це функ-

main(void)
{
тіло функції з командою

return

О;

}
де

main() - заголовок фуикlfЇЇ. Ключове слово void означає, що

функція

не

залежить

від

параметрів,

його

записувати

не

обов'язково. Функцію з параметрами розглядатимемо нижче.
У тілі функції містяться команди та виклики інших функцій.
Команди одну від одної відокремлюють символом

";"

(крапка

з комою). Текст функції закінчується командою повернення

return.
6

Тіло функції (усі команди після заголовка) записується

':/ фІІ 'У JШИХ дужках

Р озглянемо

{ }.

програму,

у

результаті

виконання

якої

на

с · І ~ РШ1 буде виведено повідомлення: Привіт, студенте! ЯС++!
11 Моя перша програма мовою С++
#include <iostream .h>
lnt main()
{
cout <<" Привіт , студенте ! ЯС++!" ;
return О:

.

J •
Розглянемо елементи програми.

У першому рядку є ко

ме нтар. Ком.ептар - це фрагмент тексту програми, який слу
г ує для пояснення

призначення програми чи окремих команд

і не впливає на виконання команд. Його записують так: //текст
коментарю або так: /* текст коментарю */. У першому випадку ко
ментар

має

бути

або

у

кінці

рядт<а,

або

єдиним

у

рядку.

Другий спосіб більш універсальний: коментар можна запису

вати будь-де, не розриваючи лексем.

Директива #include

iostream.h.

<iostream.h>

під'єднує бібліотечний файл

Саме у цьому файлі описані функції,

які дають

змогу виконувати операції введення-виведення даних.

Далі у програмі записана обов'язкова функція
чове слово

main().

Клю

int означає, що функція main() повертатиме у точку

виклику результат цілого типу.

Конструкція cout

<<

забезпечує виведення на екран моні

•гора повідомлення "Привіт, студенте! Я С++!".
Команда

return слугує для виходу з функції main(). Число
return є результатом (значенням) функції

вий параметр після
(у цій програмі

- 0).

Зауважеипя

3.

Функцію

main()

можна застосувати так:

void main()
{
тіло функції;

J
Така функція називається функцією
повертає

~

у програму жодних значень,

main() типу void. Вона не
тому команду return пи-

с ати не треба.

5.

Загальна структура програми. Найпростіша програма

мовою С++ має такий загальний вигляд:

7

11

коментарі

#include <назва
void main()
{

бібліотечного файла>

<тіло функції> ;

}
Зауваженн,я

сують

4.

Ви вже знаєте, що в кутових дужках

значення

і- пускати не
тимемо

параметра

можна.

словами

Крім

загальні

директиви,

цього,

у

які

кутових

конструкції

мови,

у

< >

програмі

запи

про-

дужках описува
замість

яких

у

реальній програмі будуть конкретні команди. У цьому разі у
програмі кутові дужки не пишуть.

Зазвичай

складніші

програми

містять

значну

кількість

функцій та додаткових елементів. Тому у загальному випадку

програма мовою С++ має такий вигляд:

11

коментарі

#include

<назва бібліотечного файлу

1>

#include

<назва бібліотечного файлу

N>

<інші директиви npenpoцecopa>
<оголошення глобальних змінних> ;
<оголошення глобальних сталих> :
<оголошення та створення функцій користувача> :

<тип результату функції> main(onиc формальних nараметрів)

{
<оголошення локальних змінних>;
<оголошення локальних сталих>;
<команди>;

}
Розрізняють глобальні та локальні дані. Дані, визначені
для всіх функцій, називаються zлобальиими, а дані, які ви
корис'l'овуються лише в окремих функціях,

6.

Сталі та змінні. Змінна чи с•rала

-

-

локальиими.

це пайменована ді

лянка оперативної пам'я'l'і комп'ютера, де зберігається зна
чення деякої величини.

Змінні і сталі (їх прийнято називати даними) мають такі
властивості: назву (ім'я), значення, тип. Назву дає програміст.
Для роботи з даними слід зарезервувати певний обсяг опе
ративної пам'яті комп'ютера, де зберігатимуться їхні значен
ня. Тому всі дані, які використовуються у програмі, потрібно
заздалегідь описати (оголосити), оскільки компілятор розподі
ляє пам'ять згідно з описами.

8

Якщо значення деякої величини (даного) не змінювати
меться протягом виконання усієї програми, то таке дане варто

задати як сталу (константу,

const <назва

сталої

Це можна зробити так:

const).

1> = <значення

сталої

1>;

а бо так:

const <тип>
Сталу

2

<назва сталої

2> = <значення

сталої

2>;

називають типовапою сталою. За замовц_уванням

числова стала належить до ц.ілоzо типу. Під час виконання
програми значення сталих змінювати не можна.

Приклад

1.

Оголосимо три сталі

const vik = 20, rist = 176;
const float g = 2.78 ;
Для сталої

g

задано тип

- float

і значення

2, 78.

ЗауважеІUlЯ

5 . У С+ + є такі стандартні сталі: число 1t є сталою
М_РІ, n І 2 - М_РІ_2, 1t І 4- М_РІ_4, 1/тс - M_l_PI, 1/.J,; M_l_SQRTPI тощо. Ці сталі можна безпосередньо викорис
товувати у програмі, заздалегідь підключивши модуль matl1.h.

Дані,

значення яких необхідно ввести з клавіатури

або

які під час виконання програми можуть набувати різних зна

чень, називають зміппими. Їх оголошують так:
<тип змінних

1>

<список змінних1

<тип змінних

N>

<список змінних

Елементи

списків

>;

N>;

записують

через

кому.

Наприклад,

змінні оголошують так:

int

а, с;

float

Ь,

d, z; char w; .

Змінним можна задавати початкові значення відразу під
час

оголошення.

приклад,

float

Ь,

Це

називається

іпіц.іалізац.ією

даних.

На

d = 2.5, а = 4; char w = 't';.

Отже, у загальному випадку змінні одного типу оголошу
ють так:

<тип змінних> <назва змінної

<назва змінної

N>

1>

=<значення

=<значення

N>,

1>, .

<список інших змінних> ;

Запитання

1.
2.

3

чого складається алфавіт мови?

Що т ак е ключове слово? Які nи зна є те ключові слова?

а.

1\ .

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Що таке препроцесор?
Що таке директива препроцесора? Які ви знаєте директиви?
Що таке файл заголовків?
Опишіть загальну структуру програми.

Що таке коментар?
Що тю<е стала?
Що таке змінна?

Як оголосити змінну?
Вправи

За \Разком першої програми з тексту складіть і виконайти програ
ми виведення на екран:

а) відомостей про себе; б) розкладу занять у понеділок;

в) вашої

адреси; г) імітації діалогу між користувачем і системою .

§ 2.
1.

ТИПИ ДАНИХ

Типи даних. "Усі дані, які беруть участь у розв'язуванні

задачі, ретельно класифікують за типами. Тип визначає допус
тимі значення даного, операції, які можна над ним виконувати,

й обсяг оперативної пам'яті, який резервується для нього.
Зауваження

1.

Обсяг може залежати також від різновиду опе

раційної системи комп'ютера.

Визначити, який обсяг пам' яті компілятор надає даному
того чи іншого типу, можна за допомогою команди sіzеоf(<наз
ва типу>) .

Наприклад,

екран монітора цифру

команда cout << sizeof(short int)

2.

займає у :о;ам' яті комп'ютера
"У табл.

1, 2

сяги пам' яті,

виведе

на

Це означає, що дане типу short int

2

байти.

наведені назви основних числових типів, об

які резервуються для екземплярів даних цих

типів, і діапазони доnустимих значень даних.

Числові дані поділяють на цілочисельні (цілі) та дійсні.

2.

Цілі типи. Цілі типи описані в табл.
Таблиця

Назва типу

Обсяг,

1.

1.

Дані цілочисельних типів

Діапазон допустимих значень

байтів

int

2

або

2

абq

short int
unsigned short int
long int
unsigned long int
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4

2

4
4

4

-32768 ... 32767 або
-2147483648 ... 2147483647
-32768 ... 32767
О •.. 65535 або
о ... 4294967295
-2147483648 ... 2147483647
о ... 4294967295

Приклад

int

х, у;

Оголосимо три змінні цілого типу:

1.

short int z;

На етапі компіляції для змінних х, у,

буде надано пев

z

ний обсяг оперативної пам' яті.
Надати значення цим змінним можна на етапі виконання
n рограми за допомогою команд прнсвоєння, наприклад, так:

х

= 157; у= -68; z = 15;. У ділянку пам ' яті, надану для змінної х, буде
занесено число
Під

час

1.57,

для у-

виконання

-68,

а для

програми

z - 15.

значення

змінних

змінювати. Наприклад, н:оманда присвоєння х

= 2003

відповідну для змінної х ділянку пам'яті число
реднє значення
Приклад

2.

157

можна

занесе у

2003

(попе

вилучається автоматично).

Сталі цілого типу можна оголосити так:

const int а= 145;
const long int Ь = 365978.
Значення даних а та Ь у програмі змінювати не можна.

3.

Дійсні типи. Дійсні типи описані в табл.

2.

Таблиця

Обсяг,

Назва типу

4
8
10

Зауважен.ня

2.

Дійсн.і типи

Діапазон значень

байтів

float
double
long double

2.

±3,41Q-38 ... ±3,41038 ; о
±1 , 7l Q-308 ... ±1 , 71 ()ЗО В ; 0
±1,181Q-4932 ... ±1,1810!932;

о

У десяткових числах ціла і дробова частини

числа nідокремлюються крапкою .

Приклад

3.

Розглянемо фрагмент програми

float h, рі = 3.1415926: double v = 365.976;
const float w = -12, h = 23.4;
Тут оголошено дві змінні

(/2,

рі) типу float і змінну

v

типу

double, а також сталі w =-12; h = 23.4 типу float.
Дійсні числа можна записувати у форматі з фіксованою
крапкою, наприклад

-2.3, 5.0041,

або у науковому форматі (у

форматі з рухомою крапкою), наприклад, -0.2е+2 (це є число

3.27е-3 (це є

20),

Запис

± m,

-

0,00327).

ne ± m

означає множення числа

n

на

1О

у степені

тобто за означенням

ne ± m

=

n . 1 о±т

Знак "+"можна не зазначати, знак

.. _ ..

писати обов'язково.
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4.

Символьний тип

(char).

Символьний тип

символів кодової таблиці комп'ютера

ла

ASCII.

-

це множина

Символьиа ста

це одии символ, узятий у лапки на зразок апострофа, або

-

число у 8-, 10- чи 16-й с истемі числення, яке є кодом символу
у таблиці ASCII.
Приклад

Розглянемо

4.

описи

символьних

змінних,

де

змінним m1 , m2, тЗ і m4 надамо зиnчення латинської літери ' А'
чотирма способами:

= 'А'. m2 = 0101 mЗ = 65, m4 = Ох41 :

t ·har m1
Число

це десятковий код символу 'А',

65-

вий, 41 - шістнадцятковий. На початку
(101, 41) записують префікси "О" чи "Ох"
Приклад

Розглянемо

5.

спосіб

101 -

юсІмко

останніх двох кодів
відповідно.

визначення

десятн:ового

АSСІІ-коду деякого символу, наприклад 'А':

char с
int n =
Змінна

='А';
с;.

n

набуде значення

65.

5. Логічний тип (ЬооІ). Логічний тип характеризується двома
значеннями даних: false (хибність) і true (істина). Наприклад, ЬооІ

Ь

=

true. Змінні цього типу займають 1 байт у пам'яті ком

п'ютера. У С++ значення змінних типу

int можна асоціювати з

логічними значеннями: нулю відповідає значення false, усім ін
шим числам

- true.

Зауважимо, що не всі · компілятори підтримують тип да

них Ьооі : Тому, перед тим як його використовувати, варто з'я
сувати можливості компілятора.

6.

Тип

void.

Тип'

void

застосовують до функцій, які пє по 

вертають зпачеппя у точку виклику або до функцій без п ара 
метрів. Цей тип розглядатимемо нижче.

7.

Типи

користувача.

Крім

вище

описаних

стандартних

типів даних, можна створювати типи користувача

typedef
Приклад

<опис типу> <назва нового типу>;

6.

Опишемо тип kilkist для позначення коротких

цілих даних без знаку:

typedef unsigned short int kilkist:
Змінні (kil1, kil2) цього типу у програмі можна оголосити
так:
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kilkist kil1, kil2; .

Запитаннн

1. Що таке тип даних?
2. Які ви знаєте типи даних?
3. Які ви знаєте числові типи даних?
4 . Які ви знаєте цілочисельні типи даних?
5. Які ви знаєте типи даних для .п;і.І1сних чисел?
6. У яких форматах можна записати дійсне число?
7. Які знач~ння мають числа 12.5е1, 12.5е-2, 0.125е4, 125е-3?
8. Які значення мають числа 8.5е-1, 92.5е2, -0 . 45е3, -4е-2?
9. 3 чого утворюється символьний тип?
10. Як одержати на екрані АSСІІ-код символу?
11. 3 яких даних складається логічний тип?
12. Як утворити тип даних користувача?
Вправи

Опишіть: а) дві змінні х та а цілого типу; б) дві змінні дійсного

1.

типу; в) дві змінні символьного типу. Проініціалізуйте описані змінні.

Створіть тип даних користувача

2.

невід'ємні

цілі

числа.

Якому

cina,

діапазону

значеннями даних якого є

можуть

належати

значення

даних описаного типу?

3. Які значення
unsigned long int Vaga?
4. Опишіть тип

можуть набувати змінні типу

даних з діапазону від

-32

користувача
ООО до

§ 3.
1.

32

balans

із

Vaga,

допустимими

якщо

typedef

значеннями

ООО.

ПРИСВОЄННЯ

Проста програма. Програма

-

це послідовність команд,

за допомогою яких записують алгоритм розв'язування конк
ретної задачі.

Задача

1

(про прямокутний трикутник). Нехай задано ка

тети прямокутного трикутника а

= 3,

Ь

= 4.

Знайти периметр

і площу трикутника.
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Програма Трикутник1

#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{

int а = З, Ь = 4, с, р, s;
= sqrt(a • а + Ь • Ь)

с

р =а+ Ь + с;
=а • Ь І 2;

s

cout << "р =" << р<< "\n";
cout << "s =" << s << "\n";
cout <<"Виконав Квакін В."

N Задаємо довжини сторін
11 Обчислюємо гіпотенузу
11 Обчислюємо периметр
11 Обчислюємо площу
І/ Виводимо значення периметра

І/ та площі на екран

13

Символ ",'<" позначає операцію множення,
Функція

sqrt()

а" / " - ділення.

призначена для обчислення квадратного кореня.

Ця функція визначена у бібліотеці
на початку програми.

math.h,

яку під'єднують

Після виконання програми на екрані

отримаємо

= 12

р

S=6
Виконав Квакін В .

і-

Команда присвоєння. Правила узгодження типів. Ко-

2.

манда присвоєння має такий загальний вигляд:
<назва змінної>

=

<вираз>

або
<назва змінної

1>

=<назва змінної 2> =... =<назва змінної N> =<вираз>

Дія команди. Обчислюється вираз і його значення надаєть
ся змінній або декільком змінним.

Вираз призначений для

описування формул, за якими виконуватимуться обчислення.

Вираз може містити числа, сталі, змінні, н азви функцій , з'єд
нані символами операцій.

Розглянемо приклади написання команд присвоєння:
а=

8- 2;

с

= d =а+ 4;
е = d І 5 + с;

Змінна 1 вираз не обов'язково повинні бути одного типу.
Крім того, у виразі можуть бути дані різних числових типів

(змішаІіі вирази). Якщ~ тип змінної не збігається з типом ви
разу, то уС++ відбувається автоматичне перетворення (узгод
ження) типів.

РозрізняЮть явне та неявне узгодження типів, з якими
ознайомимося на прикладах.

Надалі поза командами імена змінних подаватимемо курсивом.
Приклад 1. Розглянемо програму, де значення змінної а
типу

int

треба помножити. на значення змінної с типу

(відповідні

числа

вводитимемо

надати змінній Ь типу int:

1/ Множення чисел
#include <iostream .h>
void main()
{
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з

клавіатури)

і

float

результат

int Ь, а; float с;
cout << "Введіть
cin >>а:
cout << ''Введіть
cin >> с;
Ь

=

ціле число\n" ;
//Вводимо значення а з клавіатури

дійсне число\n" ;
І/ Вводимо значення с з клавіатури

с ·а;

cout <<
cout <<
cout <<
}

''а

= •• << а << "\п" ;
<< с << "\n";
"Ь
cout << Ь << "\n";
"с = "

= ";

Для введення значення змінної з клавіатури використову

с ться конструкція

cin >>.

Якщо ввести дані так: а =

2,

с =

3.8,

то після виконання

прогр ами на екрані отримаємо
а=2
с

= 3.8

Ь=7

Спочатку відбулося множення (с

= 3.8 · 2 = 7.6). Ос
7,6 бу
значення 7. Відбулося ІіеявІіе
·

а

кільн:и змінна Ь цілого типу, то дробову частину числа

ло відкинено і змінній Ь надано

перетвореІіІіЯ типів (перетворення за замовчуванням). Якщо
у

попередній

програмі

float, то отримаємо Ь

=

змінну

Ь

оголосити

як

змінну типу

7,6.

Для яв/іого перетвореІіІіЯ типів новий тип задають у кру
глих дужках перед змінною або виразом.

Якщо у програмі

вище записати команду

Ь

= (int)c *

а;

то під час обчисленнЯ виразу спочатку відбудеться перетво
рення даного с до цілого типу

3 · 2 = 6).

Отримаємо а=

2,

с

(3), а потім= 3.8, Ь = 6.

множення (с

·

а=

Якщо ж у програмі цю команду записати так:
Ь

= (int)(c

* а);

то спочатку відбудеться множення (с ·а=

3.8 · 2 = 7,6), а піз
7). От

ніше результат буде перетворений до цілого числа (Ь =
римаємо а=

2, с =3.8, Ь =7.

Отже, у випадку використання явного перетворення типів
потрібно стежити, до яких елементів виразу воно застосову
ється. Узгодження типів у виразах відбувається з урахуван

ням пріоритетів типів. Зазначимо пріоритети типів за їхнім
спаданням:

double, float, long, int, short. 3а замовчуванням ре

зультат перетворюється до старшого типу.
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Вправи
І. Розглянувши програми Трикутник1 і Множення чисел як зразки, роз-

ІІ'ШІtіть задачу

N2 1

вашого варіанта з розділу "Задачі'" трьома способами:

а) задайте вхідні дані під час оголошення змінних;
б) задайте вхідні дані командами присвоєння;
в) введіть вхідні дані з клавіатури.

2.

Складіть програму розв'язування задачі

N2 1

з розділу "Задачі'"

наступного після вашого варіанта. Дані введіть із клавіатури.

§4.АРИФМЕТИЧНІВИРА3И

1.

Основні арифметичні операції мови С++ наведені в табл.
Таблиця

Поіооитет

Операції

1

+, -

2

>:,

3.

Зміст операції
Присвоєння знака

Множення, ділення, остача

І,

від ділення

%

3

+,-

4

-- ' . '<, <=, >, >=

Подавання, віднімання

'=

Порівняння (відношення)

РозгЛянемо операцн порівняння. Операція
рівнює,

І=

не дорівнює ,

-

3.

Арифметичпі операції

==

означає до

менше або дорівнює,

<= -

>= -

більше або дорівнює.
Виконання кожної операції здійснюється з урахуванням
їхніх пріоритетів (тут

1 -

найвищий). Для зміни звичайного

порядку виконання операцій використовують круглі дужки.

Приttлад

Розглянемо результати виконання операцій

1.

2 * -5 + 4 =-6;
2 • (-5 + 4) = -2;
7%3=1;
Приклад

12/4-2=1;
12/(4-2)=6;
7% з. -5 =-5.
Нехай

2.

х

Значенням цього виразу буде

= 3,

у=

false

5.

Дано

вираз

х ==у.

(хибність), оскільки значен

ня змінних х та у не рівні між собою, а значенням виразу

х І= у - true (і~тина), значеннями виразів х > у, х <= (у- 2) відповідно

2.

false

та

true.

Операції інкременту

( ++)

та декременту

інкременту і декременту існують у двох
та постфіксиій. Якщо символи
ною

-

записані перед змін

то це інкремент (декремент) у префіксній формі, а як

що після змінної
такий вигляд:
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++ (--)

(--). Операції
формах - префіксиій

-

у постфіксній. Операція інкременту має

<змінна>++

або

++<змінна>

Дія операції. Значення змінної збільшується на одиницю.

Команди ++а, а++ рівносильні команді а

= а + 1. Форма інкре

менту (декременту) впливає на порядок виконання операцій у
виразах. Розглянемо це на прикладах.
Приклад
а

3.

Результати виконання команд

=2;

Ь =З

•

++а;

будуть такими: а=

Ь =

3,

3 ·3

9.

=

Тут використано операцію

інкременту у префіксній формі: спочатку збільшується значен
ня змінної а на одиницю, а пізніше обчислюється вираз.
Приклад

= 5;

с

d

4.

Розглянемо команди

= (с++) + 4;

Тут спочатку обчислюється вираз (для
збільшується
с

значення

+ 4 = 5 + 4 = 9,

ту

у

постфіксній

знаки плюс

"+"

с

=

с

змінної

с

на

Оскільки

з с =

одиницю.

+1= 5+1= 6

формі).

d)

5,

а потім

Тобто

d =

(це операція інкремен

у

виразі

записано

три

підряд, то для однозначного задання порядку

операцій використано круглі дужки.

Аналогічно операція декременту має такий вид:
--<змінна>

або

<змінна>--

Значення змінної зменшується на одиницю. Команди --а та
а-

- діють як і команда а = а - 1 .
Приклад
х

5.

Результати виконання команд

= 4;

у=

15/- -х;

будуть такими: х

= 3,

у=

15

І

3 = 5.

Тут спочатку значення

змінної х зменшується на одиницю, а пізніше обчислюється
вираз для у.

Приклад

6.

Під час виконання команд

f = 20;
9 = (f- -)- 1О;
змінним

3.

f, g

будуть надані значення
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і

10

відповідно.

Команда присвоєння, суміщепа з арифметичною опера

цією. Щоб надати значення змінній, можна скористатися ко-

2

С++

17

1'\ І І ІІІ ) \ІІ І О ІІр и своєння, суміщеною з деякою арифметичною опе

JІ І ІІ\ І І ' Ю,

u

саме:+=,-=,

*=, j=,

%=.Загальний вигляд команди

ІІJ > ІІ ' Іюєння, суміщеної з арифметичною операцією, такий:
<змінна> <символ арифметичної операції>= <вираз>

Зауважимо, що між символом арифметичної операції та
символом

"="

пропуск не допускається (це лексема).

і- Наприклад, команди
а+=

та

рівносильні.

10

Виконавши їх одержимо однаковий результат,

хоча оптимальніше використовувати а+= 10. А замість команди
Ь

=4•Ь

4.

мож1Іа писати Ь

·= 4.

Математичні

функції.

У сі

функції уС++ описані у бібліотеці
використовуються,

стандартні

математичні

Тому, якщо вони

math.h.

на початку програми необхідно записати

рядок під'єднання потрібного файлу заголовків

#include <math.h>;.
Основні математичні функції бібліотеки
табл.

4.

math.h

наведені у

Аргументи функцій записують у круглих дужках.
Таблиця

4.

Математичн.і функції

Назва

Математичний

Назва

фj;НІЩЇЇ

запис

функції

abs(x)

Іх!

fabs(x)

\х\

cos(x)
sin(x)
tan(x)
log(x)

Cosx

acos(x)
asin(x)
atan(x)

arcosx
arcsinx
Arctgx

pow(x,y)

хУ

sqrt(x) •

sinx
tgx
lnx

ех

pow10(x)

l0 X

log1 О(х)

lgx

заокруглює число х

сеіІ(х)

Гх

ехр(х)

Математичний запис

до більшого цілого

floor(x)

відкидає дробову
частину числа х

обчислює остачу від

fmod(x,

у)

ділення числа х на
число у

Усі наведені функції, крім abs(x) і pow10(x), мають тип ар
гументу і результату double. Для функцій abs(x) та pow10(x) ти
пом аргументу і результату є
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int.

Приклад

7.

Нехай оголошено змінні

int х = -2, х1, а = З;
float рі = 3.1415926, m = 16, kut, k;
Тоді у результаті виконання команд
х1

= abs(x); a=pow1 О( а) ;
kut = cos(2 • рі);
k = pow(m, 1./4);
m = sqrt(m);

змінним х1, а,

kut, k, m будуть

надані наступні значення:

х1

= abs(-2) = 1-21 = 2;
3
а= pow10(3) = 10 = 1000;
kut = cos(2 * 3.1415926) = 1;
114
k = pow(16, 1./4) = 16 = 2;
m = sqrt(16) =
Приклад
типу

..Jl6 = 4.

8.

Нехай у програмі оголошені змінні Ь,

double і нехай Ь
Ь1
Ь2

= 7.6.

Ь1, Ь2

Тоді після виконання команд

= сеіІ(Ь};
= floor(b);

змінна Ь1 набуде значення

8,

а змінна Ь2

-

значення

7.

У сі інші математичні функції можна виразити через ос

новні. Наприклад,

ctgx = 1 І tgx,

Іоgьа = ln(a) І ln(b) тощо.

Послідовність виконання операцій у виразах така ж, як у

математиці, й визначається правилом пріоритетів:

1)

обчислюються значення всіх функцій, які входять у вираз;

2)

виконуються операції присвоєння знака, множення, ді

лення та остачі від ділення;

3)

виконуються операції додавання та віднімання.

Операції одного рівня виконуються послідовно зліва на

право. Для зміни порядку виконання операцій використову
ють круглі дужки. Спочатку обчислюються вирази у дужках
-найперше у внутрішніх, пізніше- у зовнішніх. Кількість від

критих і закритих дужок у виразі повинна бути однаковою.
У сі елементи виразів (дроби, показник степеня, індекси)
записують у горизонтальному рядку. У багатьох випадках їх

беруть у дужки. Вирази можна записувати у декількох ряд

ках.

"Розривати" вирази можна, наприклад, після символу

арифметичної операції. Власне символ дублювати не потрібно.

Приклад

функції у

=

Vх

2

9.

Складемо програму, яка обчислює значення

+ 7. 2 -Іх

- 51 + sin nx3

для х

=

2.
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#include <iostream.h>
11 Обчислення виразу
#include <math.h>
void main()
{
const float рі = 3.1415926;
float х = 2, у;
у = pow(x • х + 7.2, 1. І 5) - fabs(x- 5) + sin(pi • хІ 3);
cout << "\nу=" <<у<< "\n";
}
Резr,льтат виконання програми такий: у=

-0.512748.

Вправи

1.

Користуючись програмою Обчислення виразу як зразком, складіть

програму для обчислення значення функції вашого варіанта з розділу
"Задачі"

для деякого

значення

аргументу.

Виконайте програму тричі

для трьох різних значень аргументу. Занотуйте результати.

2.

а)

Запишіть мовою С++ такі вирази:

ех2 - а +4,5
в)

б)

y=2sin2x_arctgx;
тrх

z =5

10

зь-1,7k

y=logslx-12,5x91+1

х

+ ctg-;

г) Р =

2тr

І;

cos rp 3 - 8,5 sin 2 rp
.
2

J3 тr- 4,5

§ 5.

...ВВЕДЕННЯ 1.

2х-4

х 8 -12х 4 + 5,lx 3

потоки.

ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

Потоки. 'У С++ немає вбудованих команд уведення-ви

ведення даних. Для організації введення-виведення тут реалі

зована концепція п01nоків, яка визначена у спеціальних мо
дулях. 'У модулі
лі

ostream.h-

istream.h

описані команди введення, у моду

команди виведення, а у модулі

iostream.h -

ко

манди виведення і введення.
Під потокоrtr розуміють процес уведення-виведення інфор
мації у файл. Периферійні пристрої введення-виведення, такі
як клавіатура, монітор,

принтер, розглядаються як текстові

файли (див. далі). Під час виконання будь-якої програми ав
томатично

підключаються

даних з клавіатури

(cin),

стандартні

потоки

виведення на екран

повідомлення про помилки

(cerr)

для

(cout),

введення
виведення

і допоміжний потік

Стандартні потоки використовують команди

(clog).
введення (> >)

та виведення(<<) даних. За замовчуванням стандартним при-
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страєм для потоків виведення даних і повідомлень про по
милки є монітор користувача, а для потоку введення даних
клавіатура. Однак потоки можна перенаправляти, наприклад,
м ожна зчитувати вхідну інформацію для програми не з кла

віатури, а з деякого текстового файлу на диску (див.

§ 7).

2. Команда введення даних. ·надавати значення змінним
можна двома ~пособами: за допомогою команди присвоєння,
наприклад х

= 3.1, або команди уведеппя дапих із клавіату

ри. Команда уведення даних із клавіатури дає змогу викону
вати програму для різних вхідних даних, що робить її більш
універсальною
бібліотеці

(масовою).

Команда

iostream.h (istream.h)

cin >>

введення

>>

описана

у

і має такий загальний виляд:

<змінна>;

Дія команди. Виконання програми зупиняється. Система
переходить у режим очікування введення даного (екран тем
ний, миготить курсор). Користувач набирає на клавіатурі зна
чення змінної і натискає на клавішу вводу. 'У результаті ви
конання цієї команди змінній буде присвоєне конкретне зна

чення (те, яке користувач уведе з клавіатури).
Якщо необхідно ввести значення відразу для декількох
змінних, то можна або використати декілька потоків введен
ня, або записати усі змінні в одному потоці cin, застосувавши

для цього декілька команд

" > > ",

а саме:

cin >> <змінна 1> >> <змінна 2> >> ... >> <зміннаN>;
Розглянемо

програму

Трикутник1

з

§ 3.

Значення

сторін

можна ввести, наприклад, так:

int а, Ь , с;
cin >>а;
cin >> Ь;
cin >> с;
Під час виконання програми на клавіатурі набираємо
З .J
4.J
5.J

(натискаємо на клавішу

Enter)

'У результаті виконання команд змінні набувають таких
значень: а=

3,

Ь =

4,

с =

5.

Значення змінних також можна

вводити через пропуск. Тобто на клавіатурі можна набрати З 4
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5 .J.

Одним потоком змінним можна надати значення так:
а>> Ь

cin >>

>>

с;.

Якщо у списку введення (який набрали на клавіатурі) да
них більше, ніж змінних, то зайві дані будуть зчитані наступ
ною командою введення. Якщо така команда у програмі від
сутня, вони будуть проігноровані.
Програми необхідно складати так, щоб ними могли корис

туватись ре лише укладачі, але й інші особи . Тобто програми

мають бу:fи масовими і зрозумілими. Перед командою введен
ня даних варто записувати команду виведення на екран текс

тового

повідомлення-підказки про те,

що

саме

слід ввести.

Наприклад, у програмі Трикутник1 можна вивести повідомлення

"Уведіть сторони · трИкутника"

або

"а, Ь,

с = "

тощо,

а вже

після цього записувати команду введення:

cout << "Уведіть сторони
cin >> а >> Ь >> с;

3.

І{омапда

трикутника" :

виведепня

даних.

Для

виведення

на

екран

повідомлень і результатів обчислень використовують стандар
тний

потік

бібліотеці

виведення

cout і команду << , які визначені у

iostream.h (ostream.h):

cout <<

<вираз

1> <<

<вираз

2> << ... <<

<вираз

N>;

У списку виведення можуть бути сталі, змінні або вирази.

Елементи списку у потоці соut .відокремлюють командами << .
Ді.я ко.Мtzнди.

С·галі,

значення змінних та виразів виво

дяться на екран у вікно виведення. Це вікно можна перегля
нути за допомогою ком~нд

Window

~

компілятора або комбінації клавіш

User screen
Alt+F5.

головного вікна

Текстові повідомлення у команді виведення записують у
лапках. Лапки на екран виводитися не будуть.

Результати виконання програми Трикутник (периметр і пло
щу) можна вивести, наприклад, так:

cout <<
cout <<

"Периметр
"Площа

="<< р;

=" << s;

На екрані одержимо
Периметр

= 12Площа =6

Як бачимо, результати зливаються.

Для того,

щоб дані

виводились у потрібному для користувача вигляді, використо
вують керуючі послідовності.
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Керуючі послідовності. Керуючі послідовності- це ком

4.

б інації спеціальних символів, які використовуються для вве

д ення та виведення даних. Керуюча послідовність складається

із символу слеш

і спеціально означеного символу. Вони

"\"

п ризначені для форматованога виведення результатів обчис
ле нь на екран, наприклад, для пеР.еходу на новий рядок, по
да ння

звукового сигналу,

а також для виведення на екран де

яких спеціальн:rх символів: апострофа, лапок тощо. Основні
н: еруючі послідовності наведені у табл.

5.

Таблиця

Символи

керуючих

послідовпості

Коментар

послідовпостей

\а,

5. Керуючі

\7

Подати звуковий сигнал

\Ь

Повернути курсор на один символ назад

(знищити попередній символ)

\f
\n
\r
\t

Перейти на нову сторінку

Перейти на новий рядок
Повернути курсор на початок рядка
Перевести курсор до наступної позиції
табуляції

\v
\\
\'
\"

Вертикальна табуляція

\?

Вивести знак запитання

Вивести символ пахилої риски
Вивести символ апострофа

Вивести символ лапок

Керуючі послідовності разом з коментарями записують у
лапках. Розглянемо дію цих послідовностей на прикладі. Як
що записати команди

cout <<
cout <<

"Увага!

\a\n "; cout<<

"Дане \"а\" введено некоректно

\n" ;

"Виконайте nрограму ще раз";

то буде подано звуковий сигнал і на екрані побачимо
Увага!
Дане "а" введено некоректно
Виконайте програму ще раз

Якщо використати послідовність, невизначену у мові С++
(наприклад,

\u),

то компілятор пропустить символ послідов

ності (похилу риску) і виведе на екран лише символ, записа
ний після риски (у нашому випадку літеру
Зауваження

1.

u).

Замість керуючої послідовності

ристовувати команду

endl -

\n

можна вико

кінець рядка. Наприклад, ці дві

команди рівносильні:
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cout << 11 f= 11 << f << \П ';
cout << "f=" << f << endl;.
11

Зауваження

2.

1

Значення дійсних чисел (тип

float) можна виво

дити на екран у стандартному або науковому форматах. Якщо
значення даного необхідно заокруглити до
то

перед

Для

командою

подання

виведення

результатів

під'єднати .Файл заголовка
ня

у

треба

науковому

iomanip.h

n

значущих цифр,

записати

cout.precision(n).

форматі

необхідно

і перед командою виведен

записати

cout << setiosflags(ios::scientific);.
Зада-ча
шин).

Дано

В(2;

2)
кола r.

(про

1

трикутник,

координати

та С(-1;

2).

трьох

заданий
вершин

координатами
трикутника

вер

А(1;

1),

Обчислити медіану ть і радіус описаного

#include <iostream.h>
11 Трикутник2
#include <math .h>
//Бібліотека математичних функцій
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
// Очищаємо екран
float х1, х2, хЗ, у1, у2, уЗ ;
!І Оголошуємо змінні та вводимо дані
cout <<"Уведіть координати точки А";
cin >> х1 >> у1;
cout <<"Уведіть координати точки В";
cin >> х2 >> у2;
cout << "Уведіть координати точки С";
cin >> хЗ >>уЗ;
float а, Ь, с, х, у, mb, р, s, r;
І/ Оголошуємо додаткові змінні
11 Обчислюємо довжини сторін трикутника
а= sqfot(pow((xЗ- х2), 2) + роw((уЗ- у2), 2));
Ь = sqrt(pow((x1 - хЗ), 2) + pow((y1 -уЗ), 2));
с = sqrt(pow((x1 - х2), 2) + pow((y1 - у2), 2));
х = (х1 + хЗ) І 2;
11 Обчислюємо координати
у= (у1 +уЗ) І 2;
/І середини сторони Ь
mb = sqrt(pow((x- х2), 2) + pow((y- у2), 2));
//Обчислюємо медіану тЬ
р = (а+ Ь + с) І 2;
11 Обчислюємо периметр
s = sqrt(p * (р-а) * (р- Ь) * (р- с));
//Обчислюємо площу
r =а* Ь *сІ (4 * s); //Обчислюємо радіус
cout << "mb =" << mb << "\n";
!/Виводимо значення медіани
cout << "r = " '<< r << "\n";
/!Виводимо радіус
getch();
//Затримуємо результати на екрані
}
Під час виконання програми функція

clrscr()

зітре з екрана

усі результати та повідомлення попередніх програм (якщо та

кі будуть), і на чистому екрані матимемо

mb =

2.06155З

Г=1.5811З9
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'У

програмі

conio.h, де
ція getch(),

Трикутник2

визначена функція

описано

clrscr()

під'єднання

бібліотеки

-очищення екрана та функ

яка дає змогу затримати на екрані результати вико

нання програми,

доки не буде натиснута довільна клавіша на

клавіатурі.
Довідка. Для розв'язування т~пових задач про трикутник на

ведемо формули обчислення деяких величин:
відс~ань d між точками

d

(xl, Yl), (х2, У2):

=~(хІ

-

х2)2 + (Yt - У2)2

координати середини відрізка: х =

(xl

півпериметр трикутника: р =(а+ Ь

;

+ х2)12,
+

с) І

у =

(Yl

+ У2)12;

2;

площа трикутника: s = J р(р- а)(р- Ь)(р- с) ;
висота трикутника:

ha = 2s І а, hь = 2s І Ь, hc = 2s І с.

бісектриса трикутника:
WjJ

=-

2

-Jacp(p-

а+с

радіус описаного кола:
радіус вписаного кола:

де а, Ь, с

-

Wa =

Ь)

-2 -Jьср(р- а)
Ь+с

, Wy

=-

2

,

-Jabp(p-

а+Ь

с)

;

R = аЬс І (4s);
r = s І р,

сторони, а а,

{3,

у- відповідно кути трикутника.

5. Перенаправлення потоків уведення-виведення
DOS . Іноді вхідні дані для ехе-файлу програми зручно
вати з деякого файлу,

у

MS

зчиту

а не вводити кожного разу вручну з

клавіатури. Для цього необхідно перенаправити потік уведен 
ня, увівши у командному рядку
<назва ехе-файлу>

Приклад

< <назва

Нехай

1.

файлу з вхідними даними>

програма Трикутник2

tyrik.exe,

сел

координат вершит трикутника. Тоді виконати програму

-

а у файлі

зберігається у

файлі

dani. txt

і зчитати для неї дані з файлу

записано шість дійсних чи

dani.txt

можна так:

tyrik .exe < dani.txt
Щоб вивести результати виконання програми у файл, у
командному рядку слід увести
:<назва ехе-файлу>

Командою

>

<назва файлу з результатами>

tyrik.exe > res1.txt. результати
resl. txt.

програми

tyrik.exe

будуть занесені у файл
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Можна одночасно перенаправляти два потоки, тобто зчи
тувати дані з одного файлу та виводити їх у інший:
<назва ехе-файлу>

<назва файлу з вхідними даними>

<

>
Якщо

результати

вхідні дані файлу
можна

з'єднати

файлу

<назва файлу з результатами>

необхідно

file1

використати

як

то стандартне введення однієї програми

,file2,

каналом

із

стандартним

виведенням

іншої

так:

file1 І file2
Вправи

1.

1 § 4.

Розгляньте вправу

Переробіть програму для обчислення

значення функції вашого варіанта з розділу "Задачі", використовуючи
к оманду введення даних.

Виконайте програму тричі для трьох різних

знач е нь аргументу . Занотуйте результати.

2.

Розв'яжіть задачу

N2 2

ек спериментуйте з функціями

вашого варіанту з розділу "Задачі" . Про-

clrscr()

та

getch().

Результати:

а ) виведіть на екран і занотуйте у звіт;

б) занесіть у файл

3.

Myres.dat.

Створіть текстовий файл, який містить значення шести коорди

нат вершин трикутника. Виконайте програму Трикутник2, зчитавши вхід
ні дані зі створеного файлу.

§ 6.

...

1.

АДРЕСИ ДАНИХ. ВКА3ІВНИКИ .
ДИНАМІЧНА ПАМ'ЯТЬ

Адреси даних. Для розв'язування специфічних для мо

ви С++ задач (робота з масивами, побудова графічних зобра
жень і динамічних ефектів) потрібно знати не тільки значен
ня деякої змінної, але й її адресу в оперативній пам' яті. Для ви
значення адреси даного у пам' яті є операція визиачеиия адреси
&<назва' даного>

Пршслад

1.

Розглянемо фрагмент програми

25;
cout << "Значення змінної а = " << а <<
cout << "Адресою змінної а є " << &а;
int

а=

"\п";

У результаті виконання цих команд на екрані одержимо:
Значення змінної а

= 25

Адресою змінної а є
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Oxaf72254

Адреси

•tac

зображаються

шістнадцятковими числами

і

під

кожного виконання програми можуть бути різними.

2.

Вказівники. "У мові С++ є ще один засіб визначення ад

реси даного- це вказівники. Вказівпик вказує на початок об
ласті оперативної пам'яті комп'ютера, де зберігається дане.

Вк азівники дають змогу оперуват11 - не з іменами даних, а без
посередньо звертатись до областей пам'яті комп'ютера. Вка
зі вники утворюють так:
<тип даного> *<назва вказівника> ;

Можна створювати вказівники на сталі, змінні, функції,

інші вказівники тощо. Особливо ефективною є робота з вказів

никами на рядки та масиви. Їх ми вивчатимемо у§§ 12, 13.
Наприклад,

int *nomer;
float *rist, *prtA, *prtB;
Тут оголошено вказівник на цілий тип
н а дійсний тип rist,

nomer

і вказівники

Надати значення вказівникам

prtA, prtB.

можна так:

<назва вказівника>

Приклад

int n = 1О;

2.

=

<адреса змінної>;

Нехай у програмі оголошені змінні

float stud1, stud2,

studЗ;

Тоді можна визначити вказівники на ці змінні:

nomer = &n ;
rist = &stud 1;
rist = &studЗ;
Вказівники застосовують,

зокрема , для надання значень

змінним:

rist = &stud1;
*rist = 1.65;
Тут вказівник rist вказуватимемо на адресу змінної stud1, а
власне змінній stud1 буде присвоєно значення

Приклад

3.

1.65.

Обчислити довжини (в байтах) вказівників на

різні типи даних можна так:

int *prt_i; double *prt_d;
char *prt_c;
cout << "\nHa цілий тип " « sizeof(prt_i) ;
cout << "\пНа дійсний тип " « sizeof(prt_d);
cout << "\nHa символьний тип " << sizeof(prt_c) ;
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Переконайтесь, що усі вище описані вказівники

у пам'я

ті комп'ю·гера мають однаковий обсяг.
Вказівники .можна переадресовувати. Зокрема, у прикла

ді

вказівнику rist спочатку присвоєно адресу змінної stud1, а

2

потім

змінної studЗ.

-

Це правило не діє, якщо вказівник є

сталою. Сталий вказівник, що вказуватимемо на одну і ту ж
адресу, оголошують так:

const int "rik;

Дf:я вказівників залежно від операційної системи та версії
2 або 4 байти в оперативній пам'яті.

компілятора резервується

Над вказівниками визначені арифметичні операції та опе
рації порівняння, описані в табл.
Таблиця

Операція

6.

6.

Операції, визпачепі пад вІшзівnиІШ.!Іtu

Приклади і пояснення

==, !=, >=,
<=,>,<

Порівнює

значення

двох

вказівників (адреси,

на

які вони вказують). Наприклад, якщо вказівники
вказують на одне і те ж саме дане, то результатом
порівняння

vk1

== vk2

буде істина,

інакше

-

хиб-

ність

-

vk1- vk2.

Використовується

ДЛЯ

визначення

кіль-

кості елементів, які наявні між двома вказівниками

+,-

vk1 + k, vk1 - k.

Знаходить вказівник, який зміще-

ний відносно даного на

Динамічна

2.

пам'ять.

k

Команди

одиниць

і

new

Значення

delete.

даних у пам'яті комп'ютера можна зберігати в області даних

(статичз:{а пам'ять), у стеку або в динамічній пам'яті ("на ку
пі"). Усі змінні, які ми розглядали досі, - статичні. Під час
їх оголошення сист.ема автоматично надає для зберігання їх
ніх значень певний обсяг оперативної пам'яті, і цей розподіл

пам' яті залишається незмінним протягом виконання програ
ми. Пам'ять, надана цим змінним, резервується (фіксується)
у середині ехе-файлу відкомпільованої програми. Навіть якщо

не всі

змінНі будуть

використані у програмі,

пам'ять буде

зарезервована, тобто використана неефективно. Пам'ять, на
дана

таким

змінним,

вивільняється

лише

після

виконання

програми. Тому в оперативній пам'яті можна розмістити ли
ше обмежену кількість даних.

Однак є задачі, де заадалегіді невідомо, скільки змінних
потрібно для їхнього розв'язування, а, отже, який обсяг па
м'яті
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потрібно

зарезервувати,

або

задачі,

у яких,

навпаки,

заздалегідь відомо, що змінних буде багато, наприклад, задачі
опрацювання масивів (див. далі) великих розмірів. У таких
випадках застосовують динамічну організацію пам'яті.

Пpunlfun дипамічпої opzaniзalfЇЇ пам'яті полягає у ·го
му,

що для змінних

надає•rься пам'ять за необхідністю (за

вказівкою програміс•га). Далі ці ~мінні опрацьовують і в по

трібний

момент

пам'ять

вивіль"няють

(знову

за

вказівкою

програміста). 'fакі змінні називаються дипамічпими.
Для роботи з динамічними змінними використовують вка
зівники. Для виділення динамічної пам'яті застосовується ко
манда

new так:
= new

<тип вказівника> *<назва>

Дія команди

new.

<тип змінної> ;

Для відповідного типу змінної автома

тично

надається необхідна неперервна ділянка пам'яті.

манда

new

її

початок.

п'ютера

Ко

повертає обсяг цієї ділянки, авказівник вказує на

Наприклад,

область

для

щоб

зарезервувати

зберігання

у

значення

пам'яті
цілого

ком
типу,

застосовують таку команду:

int *prt

= new int;.

Надати ділянку пам' яті й відразу занести у неї значення
можна так:

int *prt2

= new float(3 .14);.

У адресу, на яку показує

3

prt2,

буде занесено число

3,14.

динамічною змінною можна виконувати операції, визна

чені для даних відповідного базового типу.

Після опрацювання динамічних змінних пам'ять необхід
но вивільнити, а відповідний вказівник занулити. Якщо цього
не

зробити,

то пам' ять можна вичерпати.

Вивільняють па

м' ять за допомогою команди

delete <назва
Щоб вказівник

вказівника>;

не вказував на жодну ділянку пам'яті,

його необхідно занулити такою командою:
<назва вказівника>

= NULL;

Значенням (адресою) такого вказівника буде нульова адре
са ОхОООООООО. Тут не може бутерозміщене значення жодно
го даного.
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Прщслад

8.

Розглянемо, як відбувається розподіл пам'яті.

Надамо пам' ять для двох змінних цілого типу та присвоїмо їм
деякі значення. Пізніше вивільнимо пам'ять.

#include <iostream.h>
void main()
{
int *с1 = new int ;

= 5;

*с1
і-

11

Готуємо пам 'ять для цілого числа

!І Змінна *с1 набуває значення 5
І/ Виділяється пам 'ять для с2 і *с2 набуває значення

int *с2 = new int(7) ;
cout << *с1 << "\t" <<

*с2

!І Виводимо

<< "\n";

7

5 та 7

/І Переадресація- с1 вказуватимемо на ту саму

с1

= с2;

І/ ділянку пам'яті, що і с2

cout << *с1 << "\t" <<
delete(c2);
cout << *с1 << "\n";
}

*с2

11

<< "\n";

Виводимо

7 та 7

І/ Пам'ять , надану для с2, вивільняємо

/1

Виводимо

7

Довід1и

1. У стандарті ANSI мови Сумодулях stdlib.h та alloc.h
malloc і саІІос для надання динамічної пам'яті,
також функція free для вивільнення пам'яті. Детальніше про

визначені функції
а

ці функції можна прочитати у довідниках.
Довідка

2.

Замість значення

NULL

можна записати <назва вказів

ника> =О.

Вправи

1.

Нехай зроблені оголошення

int u = 4, *prt;.

Які з наведених нижче

записів неправильні? Поясніть чому.
а)
б)

в)

prt = &u;
prt = u;

prt
r) *prt

=*u;

д)
е)

= u;

*(&u) = prt;
*prt = *(&u) .

2. Розв'яжіть задачу N~ 1 :з розділу "Задачї'вашого
сувавrnи ·для змінних динамічну пам'ять.
3. Розв'яжіть задачу N2 2 з розділу "Задачї'вашого
сувавши для змінних динамічну пам'ять .

варіанта, засто
варіанта, засто

•

§ 7. ФАЙЛИ
Часто виникає потреба опрацьовувати інформацію, розмі

щену на зовнішніх носіях (на дисках), або виводити результа
ти програми не на екран монітора, а у файл. Прикладами та
н:их даних є інформація про розклад руху транспорту,
ність

студентів,

наявність

товарів

у магазинах,

успіш

адреси,

ан

кетні дані тощо.
Файл -це сукупність даних, які розміщені на зовнішньо
му носії, зокрема, на жорсткому диску. Дані у файлі назива

ються елементами. Кількість даних під час опрацювання фай

лів не зазначають. Файли можуть містити як текстову, так і
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числову інформацію.

Існує декілька бібліотечних функцій, які дають змогу зчи
тати інформацію з файлу або спрямовувати потік виведення у

файл.

Функції,

fstream.h.

які

розглядатимемо,

описані

в

бібліотеці

Тому для роботи з файлами насамперед необхідно

підключити саме цю бібліотеку: ,
Зауважею-tя

1.

У модулі

fstream.h

також містяться описи стан

дартних потоків cout і cin. Тому , щоб зчитати інформацію з
файлу і вивести її на екран монітора, модуль

iostream.h

під 

к лючати не обов 'я зково.

Для опрацювання файлу його необхідно відкрити, вико
нати потрібні дії та закрити.

1.

Зчитування даних із файлу. Щоб зчитати вхідні дані з

файлу, необхідно оголосити файлову змінну та відкрити файл

для читання так (розглянемо два способи):

ifstream

<назва файлової змінної>(<зовнішня назва>,
ознака1 Іознака2 І

...

І ознакаN);

або так:

ifstream

<назва файлової змінної> ;

<назва файлової змінної> . ореn(<зовнішня назва>) ;

Дія команд Підключаємо потік введення даних із файлу та
налагоджуємо

зв' язок

між

файловою

змінною у програмі

та

файлом на зовнішньому носії. Назву зовнішнього файлу треба

записувати у лапках. Ознаки слугують для визначення прав
доступу до файлу (див.

пункт "Ознаки").

Ознаки зазначати

необов'язково. У випадку, коли їх задавати не потрібно, наве
дені дві форми запису тотожні, і можна обирати одну з них.

Приклад

1.

Відкрити зовнішній файл

MyText. txt

для чи

тання з нього даних можна так:

ifstream MyFile("MyText.txt");
або так:

ifstream MyFile; MyFile.open("MyText.txt");

Тут MyFile - це файлова змінна, що асоціюється у програмі
з відповідним зовнішнім файлом на диску. Введення даних
виконують командою введення >> . Наприклад, команда

MyFile >> text;
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зчитає одне дане з початку файлу

MyText. txt

до першого про

пуску чи до символу "кінець рядка" у змінну text. Якщо треба
зчитати наступне дане (яке розміщене між першим і другим

пропусками), необхідно повторити попередню команду, тобто
записати команди
команду

MyFile >> text; MyFile >> text1; або використати
MyFile >> text >> text1 ;.

Отже, зчитати дані з файлу можна за допомогою команди:
<назва файлової змінної>

>>

>>

1>
2> >> ... >>

<змінна

<змінна

<змінна

N>

Після опрацювання файлу його потрібно закрити. Це роб
лять так:

<назва файлової змінної> .close()

Наприклад,
Після

цього

MyFile.close(). Файл MyText.txt буде закрито .
змінну MyFile у разі потреби можна

файлову

зв'язати з іншим файлом на диску.
Визначити кінець файлу можна за допомогою функції

(eof - e nd of file,

eof()

кінець файлу) так:

<назва файлової змінної> . еоf()

Ця функція повертає нульове значення, якщо досягнуто
кінця файлу .

При~Мад 2. Нехай у денкому текстовому редакторі створе
но файли

textl.dat і text2.dat. Послідовно зчитаємо з них да

ні та виведемо їх ум,іст на екран.

#include <fstream.h>
void main()
{
ifstream File1 ("text1.dat") ;
11 Поки не досягнуто кінця
while (! File1 .eof())
{
'

/І Виведення інформації із файлів

файлу

text1 .dat
//Знак! означає операцію не

/І Надаємо місце в пам'яті для зчитуваного даного

char *t = new char[ЗO] ;
File1 » t;
cout << t << "\n";
delete[] t;

//до ЗО символів
/І Зчитуємо дане з файлу
І/ Виводимо це дане на екран

11

Вивільняємо пам 'ять

)
/І Повертаємось на початок команди

File1.close();
File1.open("tex12.dat");
while (! File1 .eof())

{
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while

//коли досягнуто кінця файлу, закриваємо його

//Відкриваємо файл

text2.dat для

читання

// Поки не досягнуто кінця файлу

char *t = new char[ЗO];
File1 » t;
cout << t << "\n";
delete[] t;
}
File1.close();
}
Детальніше про команду while див. у§
мі виділяється •пам'ять відразу для
ємо команду delete[] (див.

Оскільки у програ

9.

символів, то використову

§ 12).

Виведення даних у файл.

2.
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Відкрити файл для

запи

сування у нього даних можна так:

ofstream

<назва файлової змінної>(<зовнішня назва>,

ознака1 І ознака2 І

...

І ознакаN)

або так:

ofstream

<назва файлової змінної>;

<назва файлової змінної> . ореn(<зовнішня назва>);

Дія команд. Підключаємо потік виведення у файл і нала
годжуємо зв'язок між файловою змінною у програмі та фай
лом на зовнішньому носії. Ознаки зазначати не обов'язково.
Приклад

3.

Відкрити файл

MyText1.txt

для запису у ньо

го даних можна так (тут FileForZap- файлова змінна):

ofstream FileForZap("MyText1 .txt");
або так:

ifstream FileForZap; FileForZap.open("MyText1.txt");
Щоб занести дані у файл, використовують команду виве
дення даних<<. Наприклад, після виконання команд

int n = 1О;
у файл

FileForZap « n;

MyText1.txt

буде занесено число

10.

Занести декілька

даних у файл можна так само, як і вивести їх на екран: вико
ристовуючи стандартні правила команди<< та керуючі послі
довності.

Отже, записати дані у файл можна так:
<назва файлової змінної>

<< <змінна 1> <<
2> << ... << <змінна N>

<змінна

3.

Ознаки. Ознаки слугують для зміни правил доступу до

файлу. Розглянемо деякі з них:

3

С++
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Призначення

Ознака

ios::in

Відкриває файл для читання з нього інформації. Вміст файлу зберігається

ios::out

Відкриває

файл

для

записування

інформації.

Якщо файл не існує, то буде створений

ios::app

Відкриває

файл

для

дописування

інформації.

Дані будуть записані у кінець файлу

io~ : trunk

Якщо файл, який відкривають для записування
вже існує, то його вміст буде вилучено

ios::nocreate
ios::noreplace
Приклад

Забороняє створювати файл, який відкривають
Забороняє перезаписати існуючий файл

4 .. Після

оголошення

ofstream Flags("text1.dat", ios: :арр, ios: :nо геріасе );
можна

дописати

до

кінця

вже

існуючого

файлу

потрібну інформацію. Якщо ж оголосити потік

Flags

textl.dat
так:

ofstream Flags("text1.dat", ios::noreplace);
і спробувати щось записати у файл, то жодних дій не відбу
деться, оскільки ознака
ючий

файл.

Проте

ios::noreplace

якщо

цю

забороняє змінювати існу

ознаку

застосувати

до

нового

файлу, якого ще немає на диску, наприклад, записати

ofstream

Flags("textЗ.dat",

то буде створено файл

..

дані.

ios::noreplace);

text3.dat,

в який можна буде заносити

Якщо потік оголосити так:

ofstream Flags("text4.dat" , ios::nocreate);

то можливі два варіанти. Якщо файл text4.dat вже існує, то
він може бути відкритий для записування даних. Якщо ж ра
ніше такого файлу на диску не було, то в кращому випадку у
файл нічого не запишеться, а в гіршому- програма зависне.

Задача

1 (,npo

змагання спортсменів). Нехай необхідно за

нести у файл прізвища та результати трьох переможців зма
гань із фігурного катання. Вивести вміст файлу на екран для
візуального контролю.

11

Програма Спорт

#include <fstream.h>
void main()
{
11

Відкриємо файл для записування

ofstream File1 ("sport.txt");
char name[15];
float ЬаІ;
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cout << "Уведіть прізвище та результат першого спортсмена\n";
cin >> name >> ЬаІ;
File1 << name << "\t" << ЬаІ << "\n";
11 Записуємо дані у файл
cout << "Уведіть прізвище та результат другого спортсмена\n";
cin >> name >> ЬаІ;
File1 << name << "\t" << ЬаІ << "\n";
!І Записуємо дані у файл
cout << "Уведіть прізвище та результат третього
спортсмена\n";
·'
cin >> name >> ЬаІ;
File1 << namj:! << "\t" << ЬаІ << "\n";
//Закриваємо файл
File1.close();
cout << "Виведемо вміст файлу\п";
ifstream File2("sport.txt");
cout << "Перше місце \t";
//Зчитуємо дані з файла
File2 >> name >> ЬаІ ;
cout << name << "\t" << ЬаІ << "\n";
cout << "Друге місце \t"; File2 >> name >> ЬаІ;
cout << name << "\t" << ЬаІ << "\n";
cout << "Третє місце \t"; File2 >> name >> ЬаІ;
cout << name << "\t" << ЬаІ << "\n" ;
}
Вправи

1.

Модифікуйте програму Спорт так, щоб записати у файл прізвище,

місце та результат спортсмена. Зчитайте інформацію з файлу та виведіть
її на екран для контролю .

2.

-у текстовому редакторі створіть файл

druzi. txt,

у який занесіть

прізвища п'яти ваших друзів . Складіть програму, яка б додавала інфор

мацію ще про трьох осіб і результати записувала у файл
ведіть уміст файлів

3.

druzi.txt

і

druzil.txt

druzil. txt.

Ви

на екран.

-у текстовому редакторі створіть файл, у який занесіть координа

ти вершин трикутника. Розв'яжіть задачу

N2 2

вашого варіанта, вико

ристовуючи утворений файл. Результати виведіть на екран і у файл.

§ 8.
1.

РОЗГАЛУЖЕННЯ

Складена команда. Під час написання програми може

виникнути потреба трактувати декілька команд як одну. Така
команда

називається

складеною.

Складепа

комапда

-

це

конструкція такого вигляду:

<команда

1>;

<команда

N>;

}
Перед закриваючою дужкою
ля дужки символ

,

";"

ставити обов'язково. Піс

записувати не обов'язково.
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Зауважен:н;я

1. Запис ;; називається порожньою командою. Як

що у складеній команді поставити символ
ваючої

дужки,

то

компілятор

це

після закри

";"

розглядатиме

як

порожню

команду, що не впливає на результат виконання програми.

Надалі під командою будемо розуміти порожню,

просту

або складену команду.

2.

Кома як команда. Кому як команду використовують то

ді , кол:і. необхідно інтерпретувати декілька виразів або ко
манд як одне ціле. Вона має вигляд
вираз

1,

вираз

2

або
команда

1,

команда

2

Дія команди. Послідовно обчислюються значення виразу
(виконується команда

1)

та виразу

2

(команда

1

2).

Цю команду зручно використовувати у командах циклу,

умовних командах тощо. Наприклад,

if (k += 2, k < 7) .. .
Тут спочатку значення змінної k буде збіЛьшено на
потім це значення порівнюватиметься із числом
команди

- true,

якщо значення змінної

тилежному випадку-

...

3.

false .

7.

2,

а

Результат

k менше, ніж 7, у про

.

Логічні вирази та логічні операції. Лоzіч:пий вираз

-

це засіб записування умов у задачах відшукання даних, що

задовольняють деякий критерій. Логічний вираз може набу
вати значення true (істинність) або false (хибність). Логічні ви
рази бувають прості та складе:пі. Простий

-

це два арифме

тичні вирази, з'єднані символом відношення, а складений
це прості логіЧf!і вирази, з'єднані лоzіч:пими операц.іями:

1) !
2) &&
3) 11

-не,

-і,
-або.

Логічні вирази обчислюютьс'я з урахуванням пріоритету
логічних операцій
виконуються

(1 -

найвищий). Однакові логічні операції

послідовно

зліва направо.

Для зміни

порядку

виконання логічних операцій, як і для звичайних арифметич
них, використовують круглі дужки.
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У табл.

наведені означення логічних операцій.

7

Табл иця

7.

Логічпі операції

Вираз

Значення

Вираз

Значення

! true

false

! false

true

true && true

true

true 11 true

true

true && false

false

• true 11 false

true

false && true

false

false 11 true

true

false && false-

false

false 11 false

false

Логічним виразом може бути ціле число. Якщо воно не
дорівнює нулю, то значення логічного виразу
число О

-

Приклад

1.

Розглянемо деякі логічні вирази та їхні зна

чення. Нехай а=

1,

Ь =

Вираз

Значення

а== Ь

false
true
false
true
true
true
true
true

!(а== Ь)
а>= Ь
а!= Ь

а+6==Ь
а< (Ь

= 1)

2
ь

4.

true, якщо це

-

false .

7,

тоді:
Значення

Вираз
а> -З
а>= О

&&
&&

а<=

true
false
true
true
true
false
false
false

2
<=4

Ь

Ь<911Ь>15

!(а<1 ІІЬ > =10)
а!=ЬІІа+15>Ь&&Ь<0
(а!= Ь

11

а+

15 <

Ь)

&&

Ь <О

о

!Ь

Побітові логічні операції та операції зсуву. Одиницею

виміру пам ' яті комп'ютера є байт. Кожний байт складається
із восьми бітів. У кожному біті можна розмістити одне з двох
чисел: О та

1.

У одному байті можна зобразити ціле число з

діапазону від О до

255.

Щоб занести значення деякого даного

у пам'ять комп'ютера, необхідно це дане перетворити у двій
ковий

код.

матично .

Зазвичай відповідні програми це

Однак

створення

інколи

графічних

на

практиці,

зображень

чи

в

роблять авто

наприклад,
задачах

під

час

архівування

даних, виникає потреба порівнювати не значення двох даних,
а їхні біти . Для цього у мові С++ є побітові логічні операції

(див. табл. 8): & (І), І (АБО), л (виключне АБО), - (НЕ).
Таблиця

8.

Лобітові логічпі оп ерації

В1

В2

В1&В2

В1ІВ2

В1 л В2

о

о

о

о

о

1

о

1

о

1

1
1

о

о

1
1

о

1

1

1
1

о

о

-

В1

1
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Пршслад2. НехайЬ1
Ь1

=00110011,

Ь2=11110101. Тоді

= 00110001 , Ь1 І Ь2 = 11110111 ,
Ь1 л Ь2 = 1100011 О , - Ь1 = 110011 ОО .

&

Ь2

Кожний байт можна зобразити у вигляді послідовності з
восьми нулів та одиниць. Для того , щоб зсунути біти послі
довності вправо чи вліво на деяку фіксовану кількість, вико
ристовують спеціальні операції зсуву >> та << . Під час зсуву

на

порожні

місця

дописують

00100101, с = 10110010,
ь = ь << 2;
с

=

с

нулі.

Наприклад,

нехай

Ь =

тоді під час виконання команд

>> 1;

змінна Ь набуде значення
Зауважен.н.я

2.

10010100,

ас-

01011001.

Під час зсуву цифр цілого числа на

вліво відбувається множення цього числа на
вправо

-

ділення на

Зауваже н.н.я

3.

2n,

а на

n
n

позицій
позицій

2n.

Подібно до

команд

присвоєння

3

арифметич

ними операціями можна використовувати команди присвоєння

логічними побітовими операціями: &= , І=, л= та команди

3

присвоєння 3 побітовим зсувом :

:Команда

5.

ження

if

if

розгалуження

>>=, <<+.

if (якщо).

Команда

розгалу

має дві форми: повну та коротку. Повна така:

(<логічний вираз>) <команда

Дія 1Ссам.анди.

1>; else <команда 2>;

Обчислюється

значення логічного. виразу .

Якщо це значення істинне, то виконується команда
тилежному випадку

-

команда

2.

Команда

1 та

команда

1, у про
2 можуть

бути порожніми, прос'rими або складеними.

При1елад

if
if

3.

Нехай х =

=

(х > 7) у
pow(x. 2);
(х <= 5) z = ехр(х) ;

else у

e\se z =

9.

Унаслідок виконання команд

= sqrt(x) ;

++х;

отримаємо у= 81, z = 10, х = 10.
Розглянемо команди

if
if

(х) у

=

х-

(у) у+=

else

1 О;

2;
у=

15;

Спочатку у дорівнюватиме О
змінна у набуде значення

Прu1елад
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4.

(оскільки

15.

Проаналізуємо команди

х "#

0),

а потім

if (О) cout << "НеІІо!";
if (5) cout << " НеІІо!" ;
if (!5) cout << "НеІІо!" ;
if (!О) cout << "НеІІо!";
if (log(1 )) cout « "НеІІо! ";
Зада'tа

1

-

виведення на екран не буде

буде виведене слово

Hellol

виведення не буде
буде виведене слово

-виведення н

Hellol

е буде

(про обчислення складеної функції). Обчисли

ти і вивести на екран значення складеної функції у у деякій

.

заданій користувачем точці х, якщо

у

=

!

tфj,x < 0,

х 8 ' о " х < 5,
log 5 х,

х ;,

5.

11 Обчислення виразу
#include <iostream.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
float х, у;
cout << "Vvedit х \n"; cin >> х;
if (х < О) у= tan(fabs(x)) ;
else
if (О <= х && х < 5) у = pow(x,
else у= log(x) /log(5);
cout <<"\nу= " <<у ;
getch();
}
Коротка команда розгалуження

if
Дія

(<логічний вираз>) <команда

ком.ан.ди.

Обчислюється

З) ;

if має вигляд

1>;
значення логічного

Якщо воно істинне, то виконується команда
нується команда, яка записана після команди

Приклад

if

(а>

5.

Нехай а=

7.

1,

виразу.

інакше вико

if.

Розглянемо команди

7)
{
у= а++;

if

(а

z =а+ 5;
}
<= 9) z= ++а І 2;

у

=z+

а;

Оскільки значення виразу а >

7 - false,

то відразу викону

ватиметься друга команда if. Значення виразу а < =

тому

+ 1) І 2 = (7 + 1)
4 + 8 = 12, а = 8.

z = (а

отже, у=

І

2 = 4,

а значення а

= 7

9 - true,
+ 1 = 8,
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ня

6. Команда?. Команда? є аналогом команди
if. Загальний вигляд команди ? такий:
<логічний вираз>

Дія

<команда або вираз

?

команди.

Обчислюється

1> :

<команда або вираз

значення

логічного

Якщо воно істинне, то виконується команда
ється вираз

1, інакше З4дача 2 (про два

розгалужен

команда або вираз

1

2>

виразу.

або обчислю

2.

числа). Ввести два цілі числа. Знайти

більше з них.

11

Визначення більшого числа

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int х,у;
cout<<"Vvedit x,y\n"; cin>>X>>y;
cout << "Мах=";
Х > у ? COUk<X : COUk<y;
getch();
}
Команда

?

у разі потреби трактується компілятором як

вираз, тому її зручно використовувати у директивах препро
цесора,

наприклад

#define abs(x) >
Приклад
х

=

...

6.

(с ==З)?

отримаємо х =

О

?

(х); -(х);

Нехай с =

2*

с: с-

8,

оскільки с не дорівнює

Команда вибору

switch

Тоді після виконання команди

2;

люється значення виt>азу

7.

10.

3,

і тому тут обчис

2.

(switch).

Команда вибору має вигляд

(<вираз>);

{

cbse <ознака 1> : <команда 1>; break;
case <ознака N> : <команда N> break;
default : <команда N+1>;
}
Вираз та ознаки мають бути цілочисельні. Оскільки транс
лятор мови С++ може розглядати значення змінних типу

enum

цілого,
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char

і

як цілі дані, то на місці виразу та ознак можуть бути сталі
символьного

або

перерахавного типів.

На місці ко-

манд

може бути одна команда, декілька або не бути

1 - N

жодної команди . Команда

break

не є обов'язковою і записуєть

ся у разі потреби. Вона слугує для виходу з команди

Складова частина
відсутня

-

тоді

default : <команда N+ 1>

матимемо

коротку

switch.

switch.

також може ?ути

форму

команди

вибору

··

Дія команди. Якщо значення виразу збігається зі значен
ням ознаки

n, · то

виконується команда з номером

дається наступний за нею рядок
пинити дію команди

switch,

case

n

і розгля

і т.д. Для того, щоб при

наприклад, після виконання ко

манди

n

break;.

Якщо значення виразу не збігається із жодною з ознак,

(тобто щоб вийти з цієї команди), записують команду

то виконується команда

N +1

або, у випадку короткої форми,

наступна команда після команди

Задача

3

номерами від
пункту

k

switch.

(про квитки). Нехай населені пункти позначені

1

до

8.

Вартість одного квитка до конкретного

визначається так:

22, k = 1,
.

clna =

25, k = 2, 3, 4,
30, k = 5, 6,

1

35, k = 7, 8.

Скільки

номер

коштуватимуть

k якого

m

квитків

до

населеного

пункту,

вводять з клавіатури?

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int k, m; float cina;
cout << "Уведіть номер k населеного nункту
cin >> k >> m;
switch (k)
{
case 1 : cina = 22; break;
case 2:
case 3:
case 4: cina = 25; break;
case 5:
case 6: cina = ЗО; break;
case 7:
case 8: cina =35; break;
default:
cout << "Дані введено неправильно \n";
cina =О;
}

і кількість квитків

m ";
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cout << m << " квитків до пункту " << k << "
cout << сіпа • m << " грн";
getch();
}

коштують

";

Якщо під час виконання програми дані ввести так:

3 5,

то

на екрані матимемо:

5 квитків до пункту З

коштують

125 грн.

:&оманда безумовного переходу

8.

goto.

Ця команда змі

нює послідовність виконання інших команд шляхом переходу

до виконання команди, що має позначку (мітку). Команда пе
реходу має вигляд

goto

<позначка>;

Позначка може розміщуватись перед довільною командою
у програмі.

(:),

Вона відокремлюється від команди двокрапкою

а саме:

І

<позначка> : <команда>;
Позначкою може

бути лише ідентифікатор,

тобто набір

допустимих символів, який починається з букви або символу
підкреслення(_).

Задач,а

4

(про

квадратне

рівняння).

Ввести

наборів коефіцієнтів квадратного рівняння ах2

+

Ьх

декілька

+с

=

О і

вивести повідомлення: матиме рівняння дійсні корені чи ні?
11 Програма Квадратне
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()

рівняння

{

clrscr();
float а, Ь, с, d;
vvid : cout << "\nУведіть коефіцієнти рівняння \n";
cin >> а>> Ь'>> с;
if (а== О) goto finish;
//Якщо а=О, то перейти до позначки
d = pow(b, 2) - 4 • а • с;
/І Інакше обчислити дискримінант
if (d >= О) cout << "Це рівняння має корені";
else
//Якщо дискримінант від'ємний, то

fiпish

cout << "Дані введено неправильно \n";
І/ виводимо відповідні
cout << "Рівняння дійсних розв'язків не має";
І/ повідомлення
goto wid;
/І Перейти до позначки vvid
}
finish : getch();
}
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Зауваження

4.

Використовувати команду

goto

варто лише у ви

няткових випадках, оскільки вона змінює природну послідов
ність виконання команд і робить програму важкозрозумілою.

9.

Перерахований тип утворюють із перерахування імено

ваних сталих цілого типу так:

enum

<назва типу>= {<стала

1>

=<значення

<стала

N> =

1>, ... ,

<значення

N >};

або так:

enum

<назва типу>= {<стала

1>, ... ,

В останньому випадку сталій
єно значення О, сталій

2

1

-значення

<стала

N>}:

автоматично буде присво

1

и т. д.

Деякі сталі у списку можна ініціалізувати. Неініціалізо
ваним сталим автоматично буде присвоєно значення на оди

ницю більше від значення попередньої сталої зі списку.
Приклад

7.

Опишемо два перераховані типи (дні тижня та

кольори):

enum week = {mon, tue, wed, the, fri, sat, sun};
enum colors = {red = 1, green, yellow = 6, white};
У списку week стала mon дорівнюватиме О, tue =

6. У
- 6,

списку colors стала red дорівнює
а стала white-

Задача

5

7

1,

1, ... ,
2,

green відповідно

sun

=

yellow

(на одиницю більше від yellow).

(про розклад на день). Скласти програму, яка б

виводила на екран розклад роботи на тиждень.

#include <iostream.h> 11 Програма
#include <conio.h>
void main()

Розклад на день

{

clrscr();
enum svet {mon, tue, wed, the, fri, sat, sun}; int day;
cout << "Розклад занять на тиждень\n\п";
for (day = mon; day <= sun; day++)
switch (day)
{

case mon : cout
case tue : cout
case wed : cout
case the : cout
case fri : cout
case sat : cout
case sun : cout

« "Понеділок\t Зустріч акціонерів. \n"; break;
« "Вівторок\t Відрядження\п"; break;
« "Середа\\ Відрядження\n"; break;
« "Четвер\\ Відрядження\n"; break;
« "П'ятниця\\ Здати звіт. Зайти в банк\n"; break;
« "Субота\\ їдемо на рибалку\n"; break;
<<

"Неділя\\ Відвідати батьків. Ввечері йдемо у театр\n";

}

getch();
}
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Вправи

Чи істинний складений логічний вираз х

1.

а) х
в) х

= О (відповідь:
= 10; г) х = 5;

ні);

б) х
д) х

< = 8 &&

х

> 3,

якщо:

= 2;
= 15?

2. Якого значення (true чи false) набуде вираз х <= 211 х > 5, якщо:
а) х = О (відповідь: true);
б) х = 2;
в)х=10;г)х=5;

3.

д)х=15?

Запишіть логічний вираз для визначення , чи деяка точках нале

жить відрізку:
а) [О;
г)

3) (відповідь: х > =
[2;14] або [20;25];

О && х

< 3);

б)

д)

(-5; 5]; в) [10; 20];
[4;10] і [8; 12).

4. Запишіть умову того, що число а: а) парне; б) ділиться без остачі
3; в) н е ділиться без остачі на 3; г) ділиться на 3 і на 5; д) ділиться
на 3 або на 5.
5. Складіть логічні вирази для перевірки, чи є точка (х; у): а) у
другій чверті (відповідь: х < О && у > О ); б) на координатних осях; в) у
другій або третій чверті; г) у квадраті зі стороною, що дорівнює 1, побу
на

дованому на координатних осях у першій чверті; д) у крузі одиничного

радіуса з центром у початку координат (підказка: умова належності точ

ки кругу така: х 2

6.

+ у < 1).
2

Модифікуйте програму Обчислення виразу так, щоб вивести резуль

тати у файл.

7.

Модифікуйте програму Обчислення виразу так, щоб користувач міг

вибирати, куди виводити результати: на екран чи у файл.

В-н;азів-н;а. Використайте, наприклад, команди

cout « "Виведення
cin >> n;.
if

(n

результатів:

1-

на екран ,

2- у

файл";

== 1) <виводимо результати на екран>;
else

8.

<виводимо результати у файл>;

Складіть логіЧНf!Й вираз для пошуку у бібліотеці деякої книжки

за трьома параметрами:

- Новосад .
9 . Модифікуйте

видавництво

-

<<Деол~ , рік видання

- 2003,

автор

розв'язати

декілька

програму
рівнянь.

Квадратне рівняння
Наприклад,

так,

вводити

щоб

можна

коефіцієнти

було
доти,

доки значення коефіцієнта а не дорівнюватиме нулю.

10. Складіть програму для розв'язування рівняння ах+ Ь =О.
= О і Ь = О; б) а = О, Ь "# О; в) а "# О.
11 . Розв'яжіть задачу N2 3 з розділу "Задачі" вашого варіанта. Пе

Передбачте випадки а) а

редбачте виведення результатів на екран і у файл.

12.

Розв'яжіть задачу

N2 4

вашого варіанта. Передбачте виведення

результатів а) на екран; б) у файл .

13.

Розв ' яжіть задачу

N2 4

наступного варіанта. Виведіть результати

виконання програми у файл.

14.

Розв'яжіть задачу

конання
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N2 5

програми на екран.

свого варіанта. Виведіть результати ви

§ 9.

цикли

Цикл (повторення) -це процес виконання певного набору

команд деяку кількість
циклу

- for, while

та

разів.

У мові С++

є три команди

do-while.

1. Команда циклу з лічильникоі\Ї for. Команда for має вигляд
for
Вираз

(<вираз

1

1>;

<логічний вираз

2>;

<вираз З>) <команда

1>;

призначений для підготовки циклу і виконується

один раз. Переважно тут задають початкові значення змінних

циклу (підготовляють цикл). У виразі
, ду із циклу. У виразі

3-

2

записують умову вихо-

команди зміни параметрів циклу. Як

що за допомогою одного із виразів необхідно виконати декіль

ка дій, то використовують команду ''кома". Вирази

1

і

3

або

один із них у команді

for можуть бути відсутні. У цьому випад
ку опускати символ ";" не можна. Наприклад, for( ; і<1 О ; ) і++;.
Дія команди.

1)
2)

Обчислюються значення виразів
Якщо значення виразу
да

1.

Якщо хибне

до наступної після

3)

2

істине

1
-

Приклад

2).
1. Суму

2.

виконується коман

виконавець програми переходить

-

for команди.

Обчислюються значення виразів

пункт

і

3 'l'a 2

і перевіряється

цілих чисел з проміжку від

1

до

15

мож

на обчислити одним із способів:

1)
2)
З)

4)

intn=1,S=O;
for ( ; n < 16; n++) S += n;
for (int n = 1, S = О; n < 16; П++) S += n;
for (int n = 1, S =О; n < 16; S += П++);
for (int n = 1, S ж О; n < 16; S += n, П++);

У результаті виконання команд змінній
значення

120.

Зауважимо, що у способі

16; S += n, n++); змінні S і

n

редньо у команді циклу

for.

2.
від 4

Приклад
проміжку

S буде присвоєно
2) for (int n = 1, S = О; n <

ініціалізована (оголошено) безпосе

Кількість і добуток усіх парних цілих чисел із
до

11

можна обчислити так:

int n, О, kil;
for (О = 1, kil = О, n = 4; n <= 11; n += 2)
{
О*= n; kil++;
}
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У результаті виконання програми одержимо

Враховуючи

приклад

писання команди

1,

наведіть інші

D = 1920, kil = 4.

можливі способи на

for.

Зауважеппя

1.

Часто у циклах корисно застосовувати команди

break і continue. Команда break достроково припиняє

роботу

циклу і забезпечує перехід до наступної після циклу команди.
Команда

починає
Зазвичай

continue припиняє
виконувати
ці

Наприклад,

команди
якщо

виконання

поточної

наступну ітерацію
належать

до

ітерації

(повторення)

та

циклу.

деякої умовної команди.

виконуєватиметься

певна

умова,

то

буде

вихід з циклу , або, якщо умова не виконуватиметься, то буде
перехід до наступної ітерації тощо.

Приклад

f!.

Визначити, чи число а просте, можна так:

for (int n = 2, р = 1; n <= (int)sqrt((double}a); n ++)
if ( !(р =а% n)) break;
р ? cout << "просте": cout << "складне";
Задача
відності

(про таблицю мір). Побудувати таблицю відпо

1

між

унціями

та

грамами,

якщо

1

унція

28,353495 г. Початкове значення кількості унцій (uncia), крок
(krok) цього значення та кількість рядків (kil) у таблиці

зміни

задати самостійно у режимі діалогу.

11 Програма відповідності мір
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrst:r():
float uncia, gram, krok;
int kil, n;
cout << "Введіть по.чаткове значення унцій, \n"
<< " крок зміни та кількість рядків у таблиці\n";
cin >> uncia >> krok >> kil;
cout << ''
'' << "\n'';
cout <<"Унції
Грами "<< "\n";
cout << "
" << "\n";
for (n = 1; n <= kil; П++)
{
gram = 28.353495 • uncia;
cout << uncia << "\t" << gram << endl;
uncia += krok;
}
cout << "_ _ _ _ _ _ _ _'' << ";
getch();
}

.

Задача

2

(про випадкову величину). Нехай випадкова ве

личинаХ отримує значення з деякими ймовірностями
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l,O
O,l

2,5
0,2
Обчислити математичне сподівання МХ = LXkPk, диспер 
xk

Pk

1,5
0,4

2,0
0,3

k

сію D = МХ 2 - (МХ) 2 , де МХ 2 = LX~Pk , і середнє квадратичне
k

відхилення

(J

Гп випадкової величини х.

=

11 Математи!;Іна статистика
#include <iostream .h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define N 4
void main()
{
clrscr();
float х , р, М =О, М2 =О, D, S;
for (int k = 1; k <= N; k++)
(
cout << "Введіть х " <<k << "-те та
М += х • р;
М2 += pow(x, 2) • р;
}
cout << "\n М=" << М ;
D = М2 - pow(M, 2); S = sqrt(D);
cout . precision(З);

р"

<< k <<

"-те\n" ;

cin >>

х

>>

р;

//Для заокруглення до трьох знаків після коми

cout << "\n D=" << D << "\n Sigma=" << S;
getch() ;
}
У

результаті

виконання

програми

одержимо

М =

1,8; D =

0,21; Sigma = 0,458.
Задача

3

(про табулювання функції і nошук даних).

Протабулювати

функцію

кроком

та обчислити середнє арифметичне

h = 0,1

чень функції більших ніж

у =

0,5,

2sinx

на

проміжку

і менших ніж

[О;

2,5] з
(s1) зна

1,5.

/І Табулювання функцІІ

#include <iostream .h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()
{
clrscr();
І/ Очищаємо екран
float х, h = 0.1 , у, s1 =О ;
float а = О, Ь = 2.5 + h І 2; int n = О;
cout << " Х
У \n";
for(x =а; х <= Ь; х += h)
{
у= 2*sin(x);
11 Обчислюємо у
cout << х << "\t" << у << "\n";
if (у> 0.5 && у < 1.5}
І/ Обчислюємо суму та
І/ кількість значень функції у,
{
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П++;

s1

І! які задовольняють задану умову

+=у;

}
11 Якщо n не

if (n)

дорівнює а, то

{

І/ обчислюємо та виводимо

s1 І= n;
cout << "S =" << s1;

І/ на екран середнє арифметичне

І/ шуканих значень функцІТ

}
//Якщо шукані дані відсутні, буде подано звуковий сигнал та

else

cout << "\а Таких значень немає"; //виведено відповідне повідомлення
jetch();
}
Зауваженяя

2.

Ураховуючи специфіку комп'ютерної арифме

тики, щоб не втратити останнього значення функції, у будові
циклу

while

до останнього значення (х =

зміщення, у цьому випадку

h

І

Команда циклу з передумовою

2.

2,5)

додаємо деяке

2.

(while)

має вигляд

while {<вираз>) <команда 1>;
Дія команди.

1)

Обчислюється значення виразу. Якщо воно істинне, то
переходимо до пункту

2)

Виконується
пункту

3)

2),
1

команда

якщо хибне
і

до пункту

-

відбувається

3).

перехід

до

1).

Відбувається перехід до наступної після

while

команди.

Виразом може бути довільний логічний вираз, стала або

змінна цілого типу. Якщо 'треба перевірити декілька умов, то
застосовують команду "кома". Команда

1

може бути порож

ньою, простою або складеною. Для того, щоб відбувся вихід із
циклу,

необхідно

команді

1.

Змінювати

Параметр циклу

Команда

while

може

-

значення

параметра

циклу

у

це дане, яке входить у вираз.

бути

виконана

один

раз,

декілька

разів або не бути виконана жодного разу.

Приклад

while
while

(х
(х

1· Нехай х = 4, s =О, d =

<= 8) { s +=
> 10) d ·= х

О

(1)

х

= 9,

а змінна

d

не змінить, оскільки значення виразух >

му команда

d *=
5.

Приклад

х у циклі

while

свого значен

10 хибне, і то

виконуватись не буде.

Визначити обсяг вільної у певний момент опе

ративної пам'яті можна так:

int n =О;
while (new char) n++;
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Після виконання команд

х; х++;}

+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 30,

s=
ня

1.

Задача

4

(про суму цифр натурального числа). Для зада-

ного натурального числа

n

підрахувати суму його цифр

#include <iostream.h>
void main()
{

int S = О, n, m;
cout << "Введіть
m =n;
while (m >О)

число";

cin >> n;

.

{

S += m% 10;
m І= 10;
}
"Сума цифр числа

cout <<
}
Задач.а

5

" << n <<

"дорівнює

" << S;

(про суму елементів знакозмінного ряду, по

слідовності). Нехай х

-

деяке число, яке необхідно ввести з

клавіатури під час виконання програми, е =
обчислень.

Обчислити

~

L,an, де an

п~

суму

елементів

0,001 -

точність

знакозмінного

ряду

n (2x)n
= (-1) - - . Визначити кількість доданків . Вивес-

~

ти на екран результати обчислень.

11 Програма Сума 1
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()
{
clrscr();
const float е = 0.001;
float х,а, S = О;
int n = О, fact = 1;
cout << "Введіть х \n";
cin >> х;
а= -2 • х ;
while (fabs(a) > е)
11 Умова закінчення
{
S +=а;
n++; fact ·= n;
а= pow(-1, n) • pow(2 • х, n) І fact;
}
cout.precision(2);
cout << "S = " << S << "\n";
cout << "Кількість доданків = " << n;
getch();

обчислень

}
Зауваженпя 3. Розглянемо ще один спосіб (більш економний) роз

в'язування задачі

4.

Для обчислення значень послідовності

an

по

будуємо рекурентну формулу, тобто виразимо an через an-I· Отже ,

4

С++
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а
n- 1

= (-l)n-1 (2x)n-I
(n - 1)! '

а
n

2х
Е
an = --an_
лемент
1 •
n

= (-l)n (2x)n
n! '

<команда

do
і-

while

2х

звідси

n

an-1

.

а 1 визначимо з умови задачІ.

Команда циклу з післяумовою

3.

тоді ~ =

do-while має вигляд

1>;
(<вираз>);

Дія команди.

1)
2)

Виконується команда

1

і обчислюється значення виразу.

Якщо значення виразу істинне, то див. пункт
значення виразу хибне

-

1),

якщо

відбувається перехід до на

ступної після

Команда

do-while команди.
1 у циклі do-while, на відміну від циклу while, бу

де виконуватись хоча б один раз завжди.

Приклад

6.

Нехай цілі змінні х, у мають значеннях=

5,

у= О. У результаті виконання команд

do
у

}
while

+=. х; z = 2 * х;
(х

х

-= 2;

> 1);

набудуть таких значень: у= О+ 5 + 3 =8, z = 6, х = 1.
6 (про розклад числа на прості множники) . Роз
класт~" на прості множники задане натуральне число. Кіль

змінні х, у,

z

Задача

кість виведень кожного множника дорівнює його кратності у

розкладі.

#include <iostream .h>
void main()
{
int і, n;
cout << "Введіть число"; cin >> n;
cout << ·~\n n = 1";
for(i = 2; і<= n; і++)
{
if (n % і) continue;
do
cout << •• * ••
n І= і ;
}
while (!(n%
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<<і;

і)) ;

Задача

7

(про максимальне значення функції). Протабу

лювати функцію у =

1t І

4.

2cosx

на проміжку

[-n;

п] з кроком

h

=

Результати обчислень вивести на екран або у файл за

вибором виконавця у вигляді таблиці. Визначити найбільше
значення функції

(max) на цьому проміжку, а також з'ясува
(xmax) воно досяrеється.
Максимальне чи мінімальне значення функції, або· зна

ти, для якого х

чення, які задовольняють деяку умову пошуку, визначають
методом сканування (перегляду) всіх значень функції та по 
рівняння їх з деяким еталоном.
І/ Табулювання функції

#include <fstream.h>
#inctude <conio.h>
#include <math.h>
void main()
{
clrscr();
ofstream tabfile("tabul.txt", ios::out);
const float рі = 3 .1415926;
float х =-рі, h =рі І 4, у, max, xmax;
max = 2 • cos (х);
xmax= х;
cout.precision(2);
cout <<" Х
У"<< "\n';
tabfile << " Х
У" << "\n";
do
{
у= 2 • cos (х) + 1.75;
cout << х << "\t" << у<< "\n";
tabfile << х << "\t" <<у << "\n";
if (у> max)
{
max= у;
xmax = х;
}
Х+=

h;

}
while (х <= рі + h І 2);
cout << "\n Мах= " << max << "\n";
cout << "xmax = " << xmax << "\n";
tabfile << "\n Мах= " << max << "\n";
tabfile << "xmax = " << xmax << "\n";
tabfile.close();
getch();
}

Порівняйте результати, виведені на екран і у файл.
Зауваження

4.

"У попередній програмі замість оголошення ста

лої const float

рі = 3.1415926 можна бу.іrо використати стан

дартну сталу М_РІ, яка описана у модулі

math.h.
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Вправи

Визначте результати виконання таких команд (усно):

1.

а) а=

5; for

б) а=

1; for (і= 1; і<= З; і++){а =а+ і; а-= 1 ;}

(і=

1;

і<=

2;

і++) а= а* і-

2;

а++; (відповідь: а =

5);

в) а= О;

for (і= 1; і<= 4; і++) а+= і; а+= 2;
(Ь = 8; Ь >= 5; р += Ь- -); р++;
д) s =О; for (n = 7; n >= 4; n- -) {s += n; S++;}
е) а= 4; for (і= 1; і <= 2; і++) а =а • і- 1; а+= 2;
а= 1; for (і= 1; і<= З; і++) {а= а+ 2 *і; а-= 2;}
ж) а= -1; for (і= 1; і <= 4; і++) а= 2 *а+ і; а+= 2;
з) р =ЗО; for (Ь = 7; Ь >= 4; Ь- -) р -= Ь; р += 5;
і) s =О; for (n = 6; n >= З; n- -) {s = s + 2 * n; s- -;}.
г) р

= 1; for

f)

2.

Якого значення набуде змінна після виконання команд:

< 1 О) р = 2 * р + 1; р = р + 1 (відповідь: р = 20);
< 1О) {р = 2 • р + 1; р += 1;}
в) р
(р > 2) р = (р- З) • 2; р = р- З;
г) s = 1; do s = 2 • s + 2 while (s > 1О);
д) s = 4; do s =-З • (s- 6) while (s < О);
е) р = 7; while (р >=5} р = (р + З) І 2; р -= 1;
є) р = 7; while (р >= 5) (р = (р +З) І 2; р -=1 ;}.
3. Для чисел від 1 до 10 обчисліть квадратні корені, кубічні
а) р

б) р

= 4; while
= 4; .while
= 5; while

(р

(р

корені

та корені четвертого степеня. Результати наведіть у вигляді таблиці.
Виведіть на екран у вигляді таблиці номери і значення перших

4.

десяти елементів числової послідовності, загальний елемент якої має та

кий вигляд:

7 - 5sini2 •
20

Серед перших

5.

елементів числової послідовності

3 - 3sini 2

ведіть на екран номери і значення лише від'ємних елементів, і=

... , 20.
6.

Розгряньте елементи числової послідовності

5 - 3cos2i

від 10-го до

го і виберіть серед них (виведіть їхні номери на екран) більші, ніж

ви~

1, 2,

20-

4.

Модифікуйте програму Табулювання функції і визначте її мінімаль

7.

не значення на заданому, проміжку.

Нехай дискретна випадкова величина має розподіл

8.

-2

xk

О

-1

1

2

3

Pk

0,10

Обчисліть математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратич
не відхилення.

9. Відомо стІtтистичний ряд (вибірка) випадкової величиниХ

об
сію

~: І ~~ І ~ ~ І ~ І ~ І
б"

1ркове значення

-х = -1

~ x 1n 1 ,
~

ви

б'

І

3
14

1ркову диспер-

п i=l
k

D

•

=..!:.. І,х 2 п 1 - (х~ та середнє квадратичне відхилення а= .JD.
n

10.
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.

числ1ть середнє ви

2
12

t=l

І

Модифікуйте програму Сума

1,

використовуючи рекурентну формулу.

11.

Напишіть

програму,

яка у

всю

вільну

доступну

в

поточний

момент оперативну пам'ять комп'ютера записує деяке число.

12.

Складіть програму, яка виводить на екран усі прості натуральні

числа до певного заданого числа

Розв'яжіть задачу

13.

N2 6

n.
з розділу ''Задачі" вашого варіанта. Ре

зультати програми виведіть на екран і у файл.

14.

Розв'язжіть задачу

N2 7

з розділу "Задачі" вашого варіанта. Ре

зультати виведіть на екран і у файл. · '

15.

Розв ' яжіть задачу

N2 8

з розділу " Задачі" двома способами: а) ви 

користовуючи nрограму-зразок Сума
ховуючи

зауваження

1.

Результати

1;

б) модифікувавши програму, вра

обчислень

виведіть

на

екран

і

у

файл. Порівняйте отримані результати.

16.

Розв'яжіть задачу

N2 9

вашого варіанта з розділу "Задачі" . Ре

зультати обчислень виведіть на екран і у файл у вигляді таблиці пар
чисел х, у.

§ 10. ФУНКЦІЇ (1)
Мова програмування С++ дає можливість реалізувати кон
цепцію структурного аналізу алгоритмів. Структурпий ан,аліз

полягає у попередньому опрацюванні складної задачі чи гро
міздкого

алгоритму та поділі його на окремі простіші час

тини. У С++ ці частини реалізуються за допомогою функцій.
Окремі функції об'єднують у спільну програму. У відкомпі
льованому вигляді така програма утворює модуль.
функція,

main().

що

обов'язково

входить

до

кожної

Головна

програми,

-

Розрізняють стандартні функції та функції користува

ча. Стандартні функції мови описані (визначені) у бібліотеках.
До

таких

sin(), cos()
бібліотеки

функцій,

зокрема,

з бібліотеки

conio.h

та

math.h,
багато

належать

математичні

функція очистки екрана
інших.

Деякі

з

цих

функції

clrscr()

з

функцій

вивчатимемо у цій книжці, інші описані у довідниках.
Функція користувача

- це поіменована група команд, яка
оголошена у файлі загоЛовків (або в основній програмі) та
описана у модулі (в основній програмі).

До функції можна

звертатись (викликати) з будь-якого місця програми необхід
ну кількість разів.

Прості програми, які розглядалися вище, не потребують
використання функцій користувача.

1.

Оголошення функцій користувача. Кожну функцію ко

ристувача перед першим викликом передусім необхідно ого-
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лосити

(задекларувати,

стандартом

ISO І ANSI

спеціальних файлах

створити

прототип ,

прототипи

заголовків .

єднують за допомогою директиви

функцій

сигнатуру).

У програму ці

#include,

За

оголошують

у

файли при

наприкл ад :

#include <conio.h>
#include "MyHeader.h"
Прототипи стандартних функцій розміщені у папці

IN-

CLUD~. Синтаксис мови дає змогу розмістити прототип також

і в осJовній програмі. Функцію користувача оголошують так:
<тип функції> <назва функції> (<список формальних параметрів>);

де тип функції

-

це тип даного, який функція повертає в ос

новну програм·у. Тип функції можна не зазначати. За замов
чуванням функція повертає у програму дане цілого типу
Функцію,

int.

яка не повертає у програму жодного результату,

оголошують з типом void. Для функції, яка не залежить від
жодних параметрів,
слово

у круглих дужках записують службове

void.

Назву функції надає користувач за правилом створення
ідентифікаторів.

У списку формальних параметрів через кому записують

змінні,

зазначаючи їхні типи. Тип необхідно зазначати для

кожної змінної окремо. Імена змінних можна опускати. Якщо
функція не набуває жодних значень, то список формальних

параметіfів може бути відсутній. Круглі дужки опускати не
можна.

Приклад

1.

Розгtrянемо сигнатури функцій

float Suma(int kil, float cina);
void dilennya(float, float) ;
kod(int k1, int k2);
double loto(void);
У цьому в,ипадку оголошена функція

Suma

типу

залежить від двох змінних: перша змінна цілого

га

float, яка
типу int, дру

float. Функція drib залежить від двох змінних дійс
ного типу float і не повертає у програму жодного значення. Ці
ла функція kod залежить від двох змінних цілого типу, дійсна
функція loto типу double не залежить від жодних параметрів.
-

типу

Під

час

оголошення

можна

відразу

ініціалізувати

фор

мальні параметри функції, тобто надавати їм певних значень.
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Такі значення називаються знач.еннями за замовч.уванням. Їх
записують у кінці списку. Значення таких параметрів у прог
рамі можна змінювати. Враховуючи це, розглянемо ще один

спосіб оголошення функцій, наведених у прикладі

float Suma(int kil, float cina = 2.5);
void dilennya(float v = 1.2, float n =
kod(int k1, int k2 = 5);

1.

З);

Опис функцій користувача. Опис функції складається із

2.

заголовка без· крапки з комою і тіла функції, записаного у фі
гурних дужках, а саме:

<тип функції> <назва функції>(<список формальних параметрів>)

{
<тіло функції>;

return

(<назва змінної

1 >);

}
У тілі функції записують команди, які задають дію функ
ції.

Результат

виконання

функції

повертається

програму (у точку виклику) за допомогою змінної

return.

Тип змінної

функцій типу

return круглі

1

основну

командою

має збігатися з типом функції. У тілі

команду

void

в

1

return

не зазначають. У команді

дужки можна не писати.

Зауважен.н.я

1.

Функцію можна описувати і на початку про

грами. У такому випадку декларувати її не потрібно.

Приклад
ді

1,

2.

Функції

Suma

і

dilennya,

оголошені у прикла

у деякій програмі можна описати так:

float Suma(int kil, float cina)
{
float s = kil * cina;
return (s);
/І Значення,
}

//Заголовок функцtТ

яке повертає функція в основну програму

1/----------------------------------------------------void dilennya (float v, float n)
{

cout << "\n dilennya = " << v І n;
}
ЯкЩо потрібно

проініціалізувати значення

змінних,

що

входять у функцію, то це можна зробити у снгнатурі функції.
Тоді в описі у заголовка функції значення за замовчуванням
не задають.

Приклад

3.

Снгнатуру функції, яка обчислює периметр

кутної правильної фігури зі стороною

r,

k-

можна оголосити так:
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float perymetr (int k

= 4, float r = 2.5);

а описати власне функцію так:

float perymetr (int k, float r)
{

float р;
р = k * r;
return (р);
}

З.і-Виклик функцій користувача. До функції користувача
звертаються з розділу команд основної програми (функції

ma-

in()) або з іншої функції . Виклик функцій можна виконати
двояко: або командою виклику, або з виразів так:
<назва .функції>(<сnисок фактичних nараметрів>)

Список фактичних параметрів може містити сталі, змінні,
посилання, вказівники, вирази. Списки формальних і фактич
них параметрів мають бути узгодженими за типами та кіль
кістю

елементів.

Якщо

у

списку формальних

параметрів

є

проініціалізовані змінні, то у списку фактичних параметрів ці
змінні можуть бути відсутні,

їм будуть надані значення за

замовчуванням.

Приклад

4.

Розглянемо снгнатуру з прикладу

3.

float perymetr (int k = 4, float r = 2.5);

..

До цієї функції можна · звернутись одним із способів:

perymetr (7, 2.8);
perymetr (8);
perymetr ();
"У першому випадку змінній
а змінній
му

k

=

"У

r - 2,8;

7, r

k

буде присвоєне значення

у другому випадку

k

=

8, r

=

2,5;

2,5.

=

списку

фактичних

параметрів

не

можна

пропускати

змінні з сереДини списку, тобто не можна функцію
кликати так:
цію першої

Задача

7,

в третьо

Myfunc{1.65);, оскільки
змінної k.
1 (про товарний чек).

Myfunc()

ви

тут пропущено ініціаліза

Використовуючи функцію

користувача, скласти програму для виведення на екран товар

ного чека для купівлі

n

штук товару за ціною

m

грнивень за

одну штуку. Ціну та кількість купленого товару ввести самос

тійно у режимі діалогу.
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#include <iostream.h>
/І Товарний чек
#include <conio.h>
float Suma(int , float);
// Оголошення функцІЇ Sита
void main()
{
clrscr();
float m; int n;
cout << "Введіть ціну за 1 шт. \n"; cin,>> m;
cout << "Введіть кількість купленого ·товару \п"; cin >> n;
clrscr ();
·
cout « "\t ТОВАРНИЙ ЧЕК \n";
cout <<"Ціна за 1 шт. - "<< m << " грн \n";
cout <<"За "<< n << " штук необхідно сплатити ";
cout << Suma(п, m) << " грн\п";
//Виклик функцІ/ Sита
cout « "\t Дякуємо за покупку!"; getch();
}

11---------------------------------------------------------------float Suma(int kil, float cina)

І/ Опис функції Sиma

{
float s;
s = kil • cina;
return s;
}

4. ПосиланнЯ. До даних можна звертатись за допомогою
імен або посилань. П осилаппя слугує для надання ще одного

імені (псевдоніма, синоніма, аліасу) даному. Посилання утво
рюють так:

<тип даного> &<назва посилання>

= <назва

змінної>;

Наприклад,

float &cina

=suma;

У цьому випадку посилання
муть

cina

і змінна

suma

вказувати

на одну і ту саму адресу в пам'яті комп'ютера.

Для

посилань не резервується додаткова оперативна пам'ять.
УС++ можна утворювати посилання на дані, але не на їх

ні типи. Значення посилання ініціалізуються відразу під час
його оголошення, тобто на етапі компіляції. У нашому прик

ладі посилання

cina

якщо

то і значення посилання

suma

=

11,

проініціалізоване змінною

cina

suma.

Отже,

також буде

11.

Під час зміни значення посилання змінюється значення

змінної, на яке це посилання вказує. Отже, якщо у програмі
записати команду
чення

cina = 15.7,

то змінна

suma

також набуде зна

15, 7.

Змінювати

(переадресовувати)

посилання у програмі

не

можна. Посилання завжди вказує на одну і ту саму адресу в
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оперативній пам'яті. Це використовують під час створення та
виклику функцій. Під час виклику функції копії усіх її фак
тичних параметрів заносяться у спеціально організовану об

ласть пам'яті. Потім виконуються відповідні команди функції
і результат повертається у програму командою

return. Оскіль

ки всі дії відбуваються з копіями параметрів, а не із самими
параметрами (копії та власне параметри розміщені у різних
ділян:rіах пам' яті), то значення фактичних параметрів в ос
новній програмі не змінюються. Як параметри функції мож
на використовувати посилання або вказівники. Тоді значення
фактичних параметрів у основній програмі змінюватимуть
ся, оскільки функція буде повертати значення в основну прог
раму не тільки через змінну з команди

return, а й через відпо

відні посилання та вказівники, бо вони вказують на ту саму
ділянку пам'яті, де розміщені фактичні параметри.

Щоб передати посилання чи вказівники у функцію

як

параметри і не змінити значення фактичних параметрів, тре

ба

в

оголошенні

ключове слово

функції

до

кожного

параметра

дописати

const. Наприклад, int sort(const int *р, const int *g);

У С++ посиланням може бути не тільки змінна чи стала,
а і функція
<тип>& <назва функції>(<список формальних параметрів>)

Така функція повертає· синонім імені комірки, у яку зане
сено результат (посилання на змінну певного типу). Функція
посилання має двояке призначення. По- перше, як і звичайна

функція, вона може повертати значення в основну програму.
По-друге, їй самій можна надавати значень, що є унікальним
випадком у програмуванні.

Приклад
тип

5.

Оголосимо

змінну та вказівник

на дійсний

float *prt, 1,1; та опишемо функцію
float &ltem(float*

а,

int

і)

{return

*(а+ і) ; }

Виділимо ділянку пам'яті для зберігання значень десяти
дійсних чисел
звичайно:

prt = new float[1 О); Викликати цю функцію можна
u = ltem(prt, З); Тоді змінній u буде надано значення

четвертого елемента. Уведемо значення п'ятого числа так:

ltem(prt, 4)
У

цьому

= 10.
разі

функції

ltem()

надаємо значення,

ділянку пам'яті буде занесено число
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10.

'l'обто

у

Задача

2

(про гуртову покупку). Нехай знижки на гуртон

ні залежать від суми, на яку зроблено замовлення, а саме: під

час купівлі товару на суму до

200

грн покупець має сплатити

від вартості товару, на суму від

100%

надається
Ввести

знижка

з

10%,

клавіатури

а на

суму,

суму

на

200

понад

~ку

до

500 грн йому
500 грн - 20%.

зроблено

замовлення,

і

вивести суму, яку необхідно сплатити з урахування системи
знижок.

Використати

функцію

користувача,

аргументами

якої є посилання на змінні.

#include <iostream.h>
/І Гуртове замовлення
#include <conio.h>
void Suma(float &t);
11 Оголошення функції Sиma
void main()
{
clrscr();
float S;
float &pS = S;
cout << "Введіть суму замовлення \n"; cin >> S;
cout << "\t Вам необхідно сплатити \n";
Suma(pS); /І Виклик функц!Т
cout << S << " грн";
getch();
}

1/------------------------------------------------------------void Suma(float &t) 11 Опис функції Sита
{
// Зміна значення посилання
if (t >= 200.0 && t < 500) t ·= 0.9;
if (t >= 500.0) t ·= 0.8;
}

У цьому випадку функція
чення через посилання

Suma()

t

повертає у програму зна

pS.

Рекурсія. Рекурсією називається алгоритмічна конст

5.

рукція, де підпрограма викликає сама себе. Рекурсія дає змо
гу записувати циклічний алгоритм, не застосовуючи команд

циклу. Типовий приклад використання рекурсії

-

обчислення

факторіала числа. Нагадаємо, що факторіал числа

-

це добу

ток цілих чисел від одиниці до певного заданого числа. Отже,
п! =

п

·

(п

ріала: п! =

- 1) ·

(п-

2) · ... · 1.

Рекурсивна властивість факто

п· (п-1)!.

Приклад

4.

Скласти функцію для обчислення п!, викорис

товуючи рекурсію, можна так:

long factorial (int n)
{
long fact;
if (n > 1) fact = n • factorial(n - 1);
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else fact
return fact;
}
Зауваження

2.

= 1;

Оскільки навіть для невеликих чисел значення

факторіала є досить великим, то у цьому прикладі для функції

задано тип

factorial

чисел від
від

16

до

1

16.

long.

Це дає змогу обчислити факторіали

Для визначення факторіалів чисел більших

необхідно використати алгоритми "довгої арифметики".

(jбчислимо функцію
З

5 · 4

factorial{2)

=5

factorial(5) 5 · factorial{4) 5 · 4 · factoriai{З)
· 4 · З · 2 · factorial{1)
5 · 4 · З · 2 1
120.

=

Переконайтеся, що factoriai{1З)
Приклад

6.

=

=

=

=

= 19З205З504.

Рекурсивна функція обчислення суми цілих

чисел від а до Ь має вигляд

int Suma (int
{
int S;

if

а,

int

(а== Ь)

Ь)

S = а;

else S = Ь + Suma(a, Ь- 1);
return S;
}
Зауваження

3.

Застосовуючи

рекурсію,

потрібно

правильно

складати стоп-умови, які забезпечують закінчення циклічних

обчислень.
Вправи

1. Придумайте призначення, складіть і запишіть функцію kod(int k1,
int k2), сигнатура якої оголошена у прикладі 1.
2. Придумайте призначення та опишіть дві - три функції різних
типів.

3.

Модифікуйте ~рограму Товарний чек на випадок купівлі двох видів

товару за різною ціною. Товарний чек виведіть у файл.

4.

Модифікуйте програму Товарний чек на випадок купівлі

k

видів то

вару за різною ціною, якщо кількість товарів наперед відома.

Вказівка: використайте команду циклу

5.

for.

Модиерікуйте програму Товарний чек на випадок купівлі

k

видів

товару за різною ціною, якщо кількість товарів наперед невідома.
Вказівка. Використайте команду циклу

з параметром завершен

while

ня циклу.

6.

Складіть програму для обчислення факторіала числа, використо 

вуючи рекурсивну функцію. Знайдіть факторіали чисел

7.
8.

Виведіть у файл факторіали чисел від

Запишіть рекурсивну функцію

1

до

Dobutok{)

4, 7, 10.

10.

для обчислення добутку

цілих чисел з діапазону від а до Ь.

9.
ники.
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Модифікуйте програму Гуртове замовлення, використовуючи вказів

10.

Модифікуйте програму Гуртове замовлення, використовуючи вкв

const.
N2 7

зівники з ключовим словом

Розв'яжіть

11.
функції

задачу

користувача

для

вашого

знаходження

варіанта,
суми

та

використавши

добутку.

дві

Результати

виведіть
а) на екран;
б) у файл.

Розв'яжіть

12 .

задачу

N2 7

вашого

варіанта,

використавши

дві

функції користувача. Аргументами цих функцій мають бути посилання
на дійсні змінні.
Розв'яжіть задачу

13.

N2 7

вашого варіанта, використовуючи рекур

сивні функції (тобто без використання команди циклу).

§ 11. ФУНКЦІЇ (2)
1.
час

Глобальні та локальні змінні. Операція видимості. Під

оголошення змінних

в

оперативній пам'яті комп'ютера

резервується місце для зберігання їхніх значень. Обсяг нада
ної пам'яті залежить від типів змінної та компілятора. Кожна

змінна характеризується област~ дії та областю видимості.
Область дії- це частина програми, де змінна придатна для
повноцінного опрацювання. Область видимості- це частина
програми, де змінна оголошена або, де до неї можна отримати
доступ

за

допомогою

операції

надання

видимості,

що

по

значається"::". Змінні можна оголошувати у блоці команд, у
тілі

деякої

функції

або

поза

всіма

функціями

(глобальні

змінні). Області дії та можливої видимості, час дії змінної у
певній програмі залежать від того, де і як оголошені змінні.
Змінні, які оголошені у тілі деякої функції або у блоці,
називаються локальиими. Область дії локальних змінних по
ширюється лише на відповідну функцію чи блок. Під час ви

ходу із функції (блока) частина оперативної пам'яті, відведе
ної під локальні змінні, вивільняється, тобто закінчується об
ласть дії змінної. Тому у різних функціях можна використо
вувати змінні з однаковими іменами.

Приклад

1.

Скласти програму з використанням функції,

яка знаходить максимальне серед трьох введених чисел.

#include <iostream.h>
#lnclude <conio.h>
float Max(float, float, float);
void main()

!/Оголошення функцп·

{
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clrscr();
float max, х1, х2, хЗ;
І/ Оголошення змінних
cout << "Уведіть три числа \n";
cin >> х1 >> х2 >> хЗ;
max = Мах(х1, х2, хЗ);
// Обчислюємо максимальне серед уведених чисел
cout << "\n Максимальним серед чисел"<< х1 << "," << х2 << ", "<< хЗ;
11
cout << .. є << max;
getch();
}

1/----------------------------------------------

tliat Max(float а, float Ь, float с)
// Опис функції Мах
{
float max;
if (а> Ь && а> с) max =а;
else
if (Ь > а && Ь > с) max = Ь;
else max=c;
return max;
}

Зауважимо, що у цш програмі змінна
разу у двох функціях

main()

max

оголошена від

і Мах().

Змінні, які описані поза всіма функціями, тобто на почат

ку програми або у файлі заголовка, називають глобальпими.
Вони видимі та доступні під час виконання всієї програми. До
таких змінних можна звернутись з будь-якої функції чи блока.
Функція може повертати значення у основну програму за
допомогою

команди

return,

вказівників,

посилань

або

через

глобальні змінні. Значення глобальних змінних можна зміню
вати у.~тілі функцій. З огЛяду на це у великій програмі важко
проаналізувати значення глобальної змінної на певному етапі
її

виконання.

Тому

варто

якомога

менше

використовувати

глобальні змінні, бо це ускладнює розуміння програми.
Деяка змінна може бути доступною, але в певний момент
невидимою. Наприклад, якщо глобальна та локальна змінні
мають однакове ім'я, то глобальна змінна у області дії відпо
відної локальної змінної буде невидимою. Тобто локальна змін-

на в

•

області

своєї

визначеності

перекриває

дію

глобальної

змінної. Для того, щоб звернутись (доступитись) до глобальної
змінної у деякому блоці чи функції, використовують опера
цію надання видимості

::.

"У цьому випадку до імені змінної

зліва дописують два символи двокрапки. Наприклад,

::day

::prybutok,

тощо.

Приклад

2.

лою швидкістю

Відомо, що потяг проїхав

v

5 (k)

станцій зі ста

км/год. Час, затрачений на переїзд між стан

ціями, та швидкість потягу треба ввести з клавіатури у режимі
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діалогу. Використовуючи функцію,

визначити загальний шлях,

який пройшов потяг, і відстані між станціями.
!І Про локальні та глобальні змінні
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
/І Оголошення глобальної змінної d
float d =О;
void main()
{
int k = 5; float v, t;
cout << "Уведіть швидкість nотягу \n"; cin >> v;
for (int n =-1 ; n <= k; П++)
{
cout << "\nУведіть час, який затратив потяг";
cout << " на переїзд між зупинками "<< n;
cout << "та " << (n+ 1) << "\n";
cin >> t;
float d;
/І Оголошення локальної змінної d
d =t * v;
cout << "Відстань від станції " << n << " до "
<< (n+1) << •• є " << d << '' км'';
!І Звертання до глобальної змінної
::d = ::d + d;
}
cout <<"\n Загальний шлях " << d << " км ";
}

"У цьому випадку змінна

d,

яка оголошена на початку прог

рами, є глобальною. "У блоці команди
змінна

for

оголошена локальна

d.
Зауважеппя

1.

Для динамічних змінних не діють правила ви

димості та доступності. Динамічні змінні видимі та доступні у
всіх

функціях

та

блоках

програми

протягом

усього

часу

їх

визначеності.

2.

Класи пам'яті. Для того,

щоб безпосередньо вказати

комп'ютеру як і де у його пам'яті мають зберігатися значення
змінних

чи

функцій,

як

можна

отримати

доступ

до

цих

даних, як визначити область видимості цих даних, використо
вують специфікатори класу па.м' яті. Є п'ять специфікаторів
(табл.

9).
Таблиця

Клас пам'яті

Час дії змінної

9.

Класи пам' яті

Області видимості та
дії змінної

auto
register
extern
static
static
volatile

Тимчасово

Локальна

Тимчасово

Локальна

Тимчасово

Локальна

Постійно

Локальна

Постійно

Глобальна

Постійно

Глобальна
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Розглянемо дії цих специфікаторів.
Специфікатор

auto для локальних змінних застосовується

за замовчуванням, тому зазначати його не обов'язково. Об
ласть видимості таких змінних обмежена блоком, у якому во
ни оголошені. Під час виходу з блока пам'ять, яка відведена
для цих змінних, автоматичнQ вивільняється, а змінні знищу
ються.

<іпецифікатор

register вказує компілятору, що значення

змінної слід зберігати у регістрах. Це зменшує час доступу до
змінної і прискорює виконання програми. Якщо не можливо

розмістити змінну у регістрі, то змінна буде збережена зі спе
цифікатором

auto. Області дії та видимості регістрових змін
них, як і змі11них зі специфікатором auto, обмежені блоком, у
якому вони оголошені.

Специфікатор
так

і

до

static можна застосовувати як до локальних,

глобальних

специфікаторами

auto

змінних.
чи

register

На

відміну

від

змінних

зі

значення локальної статичної

змінної зберігається після виходу з блока чи функції, де ця
змінна оголошена. Під час повторного виклику функції змін
на зберігає своє попереднє значення. Якщо змінна явно не іні
ціалізована, то за замовчуванням їй надається значення О.
Приклад

3.

Обчислити суму або добуток перших

n

цілих

додатних чисел .

Обчислимо спочатку ~уму чисел.
Іі .Обчислення суми

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
cc(int n);
void main()
[
clrscr();
int n, S;
cout << "Уведіть число";
cin >> n;
for(int і= 1; і<= n; і++) S = сс(і);
cout << S;
getch();
)

//------------------------·····························
cc(int n)
[
static int S = О;

S

+=П;

return S;
}
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11 Цей рядок буде виконано лише один
11 під час першого виклику функцП

раз

Функція ес призначена для обчислення суми чисел. Якщо
ж потрібно обчислити добуток чисел, то фунція
шиться без

змін,

а замість функції

ес

main()

зали

слід записати таку

функцію:

cc(int n)
{
static int S = 1;

S *= n;
return S;
}
Глобальні статичні змінні ініціалізуються під час запуску

програми.

Області

їх

дії

та

видимості

розповсюджуються

лише на той файл, де оголошена ця змінна.
Часто,

якщо

програма складається

з декількох

файлів,

виникає потреба передавати значення змінних з одного файлу
в інший. У такому випадку до змінної застосовують специфі

катор

extern.

Він дає змогу оголошувати глобальні змінні, дія

яких поширюється на всі файли, з яких складається програма.

Специфікатор

volatile

застосовують до глобальних змінних,

значення яких можуть надходити від периферійних пристро

їв, наприклад, якщо змінна набуває значення від системного
таймера.

Перевантаження

3.

функцій.

У мові

С++ допускається

використовувати одне і те саме ім' я функції для різних на

борів аргументів.
lfЇй,

або

Це називається переваптажеппям фупк

поліморфізмом.

Перевантаження використовують,

коли необхідно викликати функцію з аргументами різних ти

пів, або коли функція залежить від різної кількості аргумен
тів. У таких випадках необхідно кожну функцію оголосити й
описати окремо. Під час її виклику компілятор автоматично

проаналізує сигнатури та виконає код відповідної функції.

Приклад
скласти

4.

Використовуючи

програму

для

перевантаження

упорядкування

трьох

функції,

уведених

даних

або символьного, або цілого типу.

#include <iostream.h>
void Sort(int n1, int n2, int nЗ);
void Sort(char n1, char n2, char
void main()

nЗ);

{

int і1, і2, іЗ, k;
char с1, с2, сЗ;
cout <<"Уведіть 1 для

5

С++

впорядкування символів,

2- для

чисел\n";
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cin >> k;
if(k==1)
{
cout << "Уведіть три символи";
cin >> с1 >> с2 >> сЗ;
Sort(c1, с2, сЗ);
}
if (k == 2)
{
cout << "Уведіть три числа"; cin >> і1 >> і2 >> іЗ;
і·
Sort(i1, і2 , іЗ};
}
}

1/---------------------void Sort(int n1, int n2, int nЗ)
{
int с ;
if (n1 > n2) {с = n1; n1 = n2; n2 = с ; }
if (n2 > nЗ} {с = n2; n2 = nЗ; nЗ = с;}
if (n1 > n2} {с = n1 ; n1 = n2; n2 = с;}
cout << n1 << "\t" << n2 << "\t" << nЗ ;
}

1/-----------------·
- ---void Sort(char n1, char n2, char

nЗ)

{
char с;
if (n1 > n2) {с = n1; n1 =
if (n2 > nЗ} {с = n2; n2 =
if (n1 > n2) {с = n1 ; n1 =
cout << n1 << "\t" << n2
}
Зауваження

n2; n2 = с ; }
nЗ; nЗ = с;}
n2; n2 = с ; }
<< "\t" << nЗ;

Для функцій, які відрізняються типом значен

2.

·• ня, яке вони повертають, і мають однаковий набір аргументів ,
перевантаження у мові С++ н е визначено, тобто їм надавати
однакові імена не ,"!f.ожна.

4.

'

Шаблони функцій. Перевантаження функцій, описане у

попередньому пункті, часто буває корисним, але не завжди
зручним.

Як

видно,

один

і

той

самий

програмний

код

довелося записувати окремо для змінних символьного типу, а

потім для Цілих чисел. "У мові С++ є змога уникнути таке
дублювання за допомогою шаблонів.

Ш аблоп фупкції

-

це

опис функції, яка залежить від даних довільного типу. Крім
того,

така

функція

може

повертати

в

основну

програму

результат довільного типу. Тобто користувач створює сигна
туру

й

описує

функцію

з

аргументами

деякого

загального

типу. Під час виклику такої функції компілятор автоматично

проаналізує

тип

фактичних

програмний

код

і
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виконає

аргументів,
відповідні

згенерує

дії.

Це

для

них

називається

неявним створенням екземпляра шаблопа . Такий підхід у
програмуванні називається узаzальпепим проzрамуваппям,
оскільки він дає змогу створити функцію узагальненого типу .

Снгнатуру шаблону функції можна описати так:
<назва узагальнеttоrо типу>>

template <class

<тип функції> <назва функції>(<список формальних параметрів>);

У

списку

формальних

параметрів

замість

стандартних

конкретних типів даних зазначають назву узагальненого ти

пу. Правила для описування шаблона функції такі самі, як і
для функції користувача.
Зауважеппя

3. "У стандарті ISO І ANSI замість ключового слова
class прийнято записувати typename.

Якщо для деякого типу даних функцію необхідно описати
окремо, то створюють явпу спеІfифікаlfЇЮ функції. Тоді у спис
ках

формальних

параметрів

шаблона зазначають

конкретні

типи аргументів.

Приклад

5.

Переробимо програму з прикладу

4

для упо

рядкування трьох введених даних заздалегідь невідомого ти
пу, використовуючи шаблони.

#include <iostream .h>
#include <conio.h>
11 Оголошення шаблона функцtТ
template <class Mytype>
void Sort(Mytype n1, Mytype n2, Mytype nЗ);
void main()
{
clrscr();
int і1, і2, іЗ, k;
char с1, с2, сЗ;
cout << Введіть 1 для впорядкування символів, 2 ·
cin >> k;
if (k == 1)

чисел\n";

{

cout << "Уведіть три символи";
cin >> с1 >> с2 >> сЗ;
Sort (с1, с2, сЗ);
}

if (k

== 2)

{
cout << "Уведіть три
cin >> і1 >> і2 >> іЗ;
Sort (і1 , і2, іЗ);
}
getch();

4исла" ;

}
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/1------------------------------------------------------------------

template <class Mytype>
//Опис шаблона функцІ/
void Sort(Mytype n1, Mytype n2, Mytype nЗ)
{
Mytype с;
if (n1 > n2)
{с = n1; n1 = n2; n2 = с;}
if (n2 > nЗ)
{с = n2; n2 = nЗ; nЗ = с;}
if (n1 > n2)
{с = n1; n1 = n2; n2 = с;}
cout << n1 << "\t" << n2 << "\t" << nЗ;
}

5.

Вбудовані функції. Під час виконання програми гене

руються коди .для всіх функцій користувача. Коли відбуваєть
ся звертання до тієї чи іншої функції, здійснюється виклик
відповідного коду. Якщо до деякої функції звертаються бага
то разів, то робота програми сповільнюється. Щоб цього уник
нути,

можна використовувати

Коди

таких

функцій

так

звані

вставляються

вбудовані функції.

компілятором

у

кожну

точку виклику в основному коді. Це вимагає додаткового об
сягу оперативної пам'яті, проте прискорює процес виконання

програми. Щоб створити вбудовану функцію, потрібно до її
оголошення додати ключове слово

Приклад

6.

inline.

Використовуючи вбудовані функції,

скласти

програму для обчислення добутку

п 5k+2.
k=lk-15

' #

Використання функції тут має ілюстративний характер.

#include <iostream.h>
#define N 10
inline float dob(int а);
void main()

І/ Вбудовані функції

{

flopt D;
for (int k = 1; k <= N; k++) D = dob(k) ;
cout << "Добуток дорівнює = " << D;
}

/1-------------------------------------float dob(int а)
{
static float d = 1;
d = d * (5*а + 2) І (а- 15);
return d;
}

Виконавши програму, одержимо значення добутку
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28380,5.

Функція main() з параметрами. Функція, яка має бути у

6.

кожній

програмі,

-

це

функція

main(). Досі вона викорис

товувалась без параметрів: main(). Як і інші функції, ця функції
може мати аргументи. Вони називаються аргументами т-соман

дного рядт-са. Їх зазначають під час запуску програми (ехе-фай
лу) у командному рядку операційної системи.
Загальний вигляд функції

main

такий:

int main(int argc, char *argv, char *env[])
де

+1

argc - число аргументів функції

вважається аргументом),

які

(назва програми теж

задають у командному рядку.

Параметр

argv -це вказівник на масив символьного типу. Па
env[] служить для передачі параметрів для операційної
системи, у якій виконується програма. Його використовують,
раметр

наприклад, тоді, коли програму потрібно виконати в різних
операційнах системах.

Прит-слад

7.

Нехай треба знайти мінімальне або макси

мальне значення функції у= х 2
міжку

[1; 2]

з кроком

h

=

sinx, де х змінюється на про

0,1.

#include <iostream.h>
І/ Використання функцп· таіп() з параметрами
#include <conio.h>
#include <process.h>
#include <math.h>
#define h 0.1
#define Ь 2
float Min(float y);float Max(float у);
int main(int argc, char *argv[])
{

if (argc < 2)
{
cout <<
cout <<
exit (1);

//Якщо параметр не задано
"Недостатньо аргументів\n";
"Уведіть параметр

min

або

max";

//Достроково виходимо з програми

}
float х, у ;
cout « " Х \t У \n";
// Табулюємо
for (х = 1; х <= Ь; х += h)
{
у= х * х * sin(x);
cout << х << "\t' <<у << "\n";
}

функцію

І/ Перевіримо, чи другий параметр є тіп

if (*argv[1] == 'm' && *(argv[1 ]+ 1) == 'і' && *(argv[1 ]+2) == 'n')
cout « "Min = " « Min(y);
else
11 Перевіримо, чи другий параметр є тах
if (*argv[1] == 'm' && *(argv(1]+1) == ' а' && *(argv(1]+2) == 'х' )

69

cout << "Мах=" << Мах(у);
cout << "Параметр не визначено";

else
getch(); return
}

О;

1/--------------float Min(float

у)

(

х = 1, m;
m = х * х * sin(x);

float

for ( ; х <= 2;
(

х

+= h)

у= х

* х * sin(x);
if (m > у) m = у;
}
return m;
}

1/------------------------------------------------------------float Max(float у)
(
float х = 1, m;
m = х * х * sin(x);
for ( : х <= 2; х += h)
(
у = х * х • sin(x);
if (m < у) m = у;
}
return m;
)

3

бібліотеки

process.h

використано функцію

exit{},

яка дає

змогу достроково завершити виконання програми.

·Вправи

1.
2.

Наведіть приклади оголошення глобальних і локальних змінних.

Використовуючи

перевантаження

функцій,

складіть

програму

для обчислення мінімажьного з п'яти введених даних. Дані можуть бути
цілого або дійсного типів.

3.

Використовуючи

перевантаження

функцій,

складіть

програму

для обчислення добутку семи введених даних. Дані можуть бути цілого

або дійсного типів.

4.

Викорис;овуючи

шаблон,

складіть

функцію

для

визначення

кількості введених із клавіатури даних (чисел чи символів) із заданого
діапазону. Введення даних організуйте за допомогою команди циклу.

5.

Використовуючи іnlіnе-функції, складіть програму для обчислен

ня максимального з шести введених цілих чисел.

6 у середовищі С++, збережіть її у
d:\lab\program.cpp. Виконайте програму
і вийдіть із середовища. Еведіть у І<омандному рядку Windows або
програм FAR, Windows Commander тощо послідовно команди
6.

Наберіть програму з прикладу

своїй робочій папці, наприклад

d:\lab\program.exe <Натисніть на клавішу вводу>
d:\lab\program.exe min <Натисніть на клавішу вводу>
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d:\lab\program.exe max <Натисніть на клавішу вводу>
d:\lab\program.exe kil <Натисніть на клавішу вводу>
Які результати ви отримали? Занотуйте їх у звіт.

7.

Модифікуйте програму з прикладу

6

так, щоб однією командою з

командного рядка можна було знайти максимальне і мінімальне значен
ня або лише одне з них.

8.

Складіть програму для розв'язурання задачі

вашого варіан

N2 8

та, використовуючи функції, локальні "та глобальні змінні.

9.
цію

Виконайте завдання

main()

N2 8

§ 12.
1.

вашого варіанта, використавши функ

з параметрами.

Масиви. Масив

-

МАСИВИ

це впорядкований скінченний набір

даних одного типу, які зберігаються в послідовно розташо
ваних комірках оперативної пам'яті і мають спільну назву.
Назву масиву надає користувач.

Масив складається з елементів. Кожен елемент має індек
си, за якими його можна знайти у масиві. Кількість індексів

визначає розмірність масиву. Розрізняють одно- та багатови
мірні масиви. Наприклад, двовимірний масив даних -це таб
лиця, що складається з декількох рядків і стовпців. У матема
тиці поняттю масив відповідають поняття вектора та матриці.

Загальний вигляд конструкції опису одномірного масиву
такий:
<тип> <ім'я масиву>[<розмір>]

Розмір

-

це кількість елементів масиву. Розмір масиву

необхідно знати і задавати заздалегідь, оскільки компілятор

має зарезервувати для нього необхідний обсяг пам'яті. Розмі
ром може бути лише стала величина (не змінна).
Ім' я масиву у програмі змінювати не можна
личина,

-

це стала ве

яка містить адресу першого елемента. Отже, назва

масиву є вказівником на перший елемент.
Наприклад, команда int stud[5] оголошує масив з іменем
stud, який складається із п'яти цілих чисел; команда float
rist[1 О] оголошує масив rist, який містить десять чисел дійсного
типу; char alphavit[6]- оголошення масиву із 6 символів.

Звернутись до елементів масиву можна двома способами:
за допомогою імені масиву або використовуючи вказівники.
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Зауваження

1. У навчальних цілях використання імен більш

наочне, однак відповідно до професійного підходу слід надава
ти перевагу вказівникам.

Нумерація елементів масиву завжди починається з пуля.

UЦоб

звернутись

до

деякого

елемента,

ім'я масиву, а у квадратних дужках
лад, змінна

-

необхідно

зазначити

його номер. Наприк

stud[2] є третім елементом масиву stud, а stud[4] -

п'ят~, оскільки масив stud має елементи

stud[O] , stud[1 ], stud[2] , stud[З]
Зауваження

та

stud[4].

Компілятор мови С++ не контролює належність

2.

індексу до заданого діапазону. Відповідальність за це несе про
граміст. Наприклад, якщо у програмі оголосити масив

п ' ятьм·а дійсними числами і написати команду
повідомлення

про

помилку

не

ділянку пам'яті потрапить число

Назва масиву

буде,

2

проте

mas з
mas[54] = 2, то

невідомо,

яку

stud є вказівником на його перший елемент .

Змінна *stud містить значення першого елемента масиву
мента

у

і що трапиться.

( еле

stud[O)). Оскільки всі елементи масиву розміщені у по

слідовних комірках оперативної пам' яті комп'ютера, то вка
зівник (stud + 1) вказуватиме на другий елемент масиву (змі

щення відносно вказівника stud на одну одиницю пам' яті), а
вказівник

(stud + 4)- на п'ятий (зміщення на чотири одиниці).

Проініціалізувати

..

масив

(надати

значення

елементам

масиву) можна одним із щтособів:

•

•
•

використовуючи принцип замовчування;

безпосередньо під час його оголошення;
застос9вуючи команду присвоєння;

під час введення даних із клавіатури .

За замовчуванням усім елементам масиву надається зна
чення О. Масив можна ініціалізувати повністю або частково
відразу під час його оголошення, записуючи значення змін
них через кому у фігурних дужках. Наприклад,

int Stud[] = {2, 1 О, 5, 7, З};
float rist[1 О] = {163.4, 154.6, 170, 172,8, };
char alphavit[6] = "Абетка"
або char alphavit[б]

= {'А',

'б', 'е', 'т', 'к', 'а'}.

Перші чотири елементи масиву rist були проініціалізовані,
а решта- ні. Масиви символів детальніше розглянемо у нас
тупному параграфі.

Якщо масив повністю ініціалізують під час оголошення,
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то його розмір зазначати не обов'язково.

У цьому випадку

компілятор сам визначає, скільки пам'яті необхідно зарезер
вувати. У наведеному прикладі масив

Stud

складатиметься з

п'яти цілих чисел .

Надати значення іншим елементам масиву rist або змінити
значення вже проініціалізовани~ елементів можна командою

присвоєння, наприклад, так: rist[З] = 175.4, rist[9] = 184.1 або так:
*(rist + 2) = 164.5" *(rist + 7) = 148.0 тощо. Елементи масиву також
можна вводити з клавіатури під час виконання програми, як

це робимо для змінних простих стандартних типів.
Масиви-сталі

(значення

можна) оголошують так:
Сталі

масиви

треба

яких

змінювати

у

програмі

не

const int flag[] = {1, 2}.
ініціалізувати

під

час

оголошення,

інакше елементам масиву автоматично будуть присвоєні ну
льові значення.
Для опрацювання елементів масиву найчастіше викорис 
товують команду циклу

for,

хоча можна застосувати і

while або

do-while.
Приклад

1.

Створити масив з перших ста цілих чисел і

обчислити суму всіх його значень можна одним із способів:

int n[1ОО];
11 1-й спосіб
int S =О;
for (k = О; k < 1ОО; )
{
*(n+k) = нk;
S += *(n+k);
}

int n[1 ОО];
І! 2-й спосіб
int S =О;
for (k =О; k < 100; k++)
{
n[k] = k + 1;
S += n[k];
}

Задачі відшукання в масиві конкретних даних розв'язу
ють методом сканування (перебирання, перегляду) всіх еле
ментів масиву за допомогою циклу й умовної команди,

де

зазначають умову пошуку потрібних даних.

2.

Динамічне

оголошення

масивів.

Під

час

компіляції

програмного коду для статично оголошених масивів надається

пам'ять. Для ефективного використання пам'яті призначене
динамічне оголошення масивів, а саме:
<тип вказівника> *<назва>=

new

<тип змінної>[<кількість>];

Після виконання цієї команди буде виділена неперервна
ділянка пам'яті обсягом
sizeof(тиn змінної)

•

<кількість>

,
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і назва масиву вказуватиме на початок цієї ділянки.

3

динамічною змінною можна виконувати операції, визна

чені для даних відповідного базового типу.

Після опрацювання масиву вивільнити пам'ять можна за
допомогою команди

delete[]

<назва вказівника на масив даних> ;

Під час вивільнення пам'яті розмір масиву зазначати не

потрі~'но.

Розв ' яжемо задачу, з прикладу

1,

використовуючи дина

мічний розподіл пам' яті

int *n = new int [1 ОО] ;
/І Виділяємо пам'ять для
for (int S = Q, k = О; k < 1ОО ; )
{
//Опрацьовуємо масив
*(n+k) = ++k;
S += *(n+k);
}
delete[] n;
11 Вивільняємо пам 'ять

ста цілих чисел

3а допомогою динамічних змінних можна розв'язати за
дачу почергового опрацювання одною програмою деякої кіль
кості великих масивів (якщо всі масиви не можливо одно

часно ввести у пам ' ять). Задачу розв'язують так. Створюють
масив,

наприклад,

динамічні

змінні

delete[] mas1.
сиву *rl[~S2

=

Задача

*mas1 = new <тип>[<кількість>] і опрацьовують
*mas1, *(mas1+1), ... Вивільняють пам ' ять

Створюють й опрацьовують елементи другого ма

new <тип> [<кількість>] і т.д.
1 (про АТС). Нехай Yk -

це число викликів, які

надходять на АТС за k-ту секунду. Припустимо, що

Yk -

ви

падкове число зі значенням від О до

десятьма елементами
ків за перші

10

(k

=

30. Утворити масив у з
1, 2, ... , 10). Обчислити суму викли

с роботи АТС. Визначити максимальну суму

викликів, які надійшли за деяку одну секунду. Вивести ре

зультати об'fислень.
Зауваження

3.

Для того, щоб отримати ціле випадкове число з

діапазону від О до

n,

яка описана у модулі

можна скористатись функцієЮ random(n),

stdlib .h.

Щоб під час виконання програ

ми кожен раз отримувати різні значення , перед використання

функції

random() треба записати функцію randomize().

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
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/І Програма до задачі про АТС

{
randomize();
clrscr();

int у[10];
cout << "Секунда \t Кількість викликів \n";
for (int S =О , k =О; k < 10; k++)
{
y[k] = random(ЗO);
cout << k+ 1 << "\t\t" << у[)<] << "\n";
S += *(у+ k);
·
11 або S += y{k];
}
cout << "\n S=" << S;

k =О;
for (il1t max

=*у; k <
if (*(у+

10; k++)
k) > max)
max = *(у+ k);
cout << "\n max = " << max;
getch();

}
Розв'яжемо задачу про АТС, використовуючи функції користувача,

11

параметрами яких є масиви.

ПрограмаАТС

1з

використанням функцій

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
int Suma(int у(1 О]);
int Max(int у[1 О]);
void main()
{
randomize();

clrscr();

int у[10];
cout « "Секунда \t Кількість викликів
for (int S =О, k =О; k < 1 О; k++)
{

\п";

y[k] = random(ЗO);
cout « (k+ 1) « "\t\t" « y(k] « "\n";

}

S = Suma(y);
cout << "\n S=" << S;
int max;
max = Мах(у);
cout << "\n max =" << max;
getch();

}

/1------------------------------------------------------------int Suma(int

у[1 О])

{

for (int S =

О,

k = О; k < 1 О; k++)

s +=*(у+ k);

return S;
}
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1/--------------------------------------int Max(int у[10])
(

int k=O;
for (int max = *у; k < 1О ; k++)
if (* (у+ k) > max) max = *(у+ k);
return max;
}
Задача

2

(про створення нового масиву). Утворити масив у,

еле~енти якого обчислюються за формулою Yk

k

=

1, 2, ... , 10.

=

ln(k + 1) - 2, де

Побудувати масив, який складається з від'єм

них елементів масиву у. Вивести результати обчислень. Якщо
Шуканих величин немає, то вивести про це повідомлення.

У наступній програмі змінна n визначає кількість від'єм
них елементів у новому масиві.

11

Утворення масиву

#include <iostream.h>
#include <math.h>
#define N 10
void main()
{

float •у = new float[N] ;
float •g = new float[N];
int k, n;
cout << "\!Масив Y:\n";
for (k =О, n =О; k < 10; k++)
{

k) = log(k + 1) - 2;
cout << k << "\t" << * (у+ k) << "\n";
if (*(у + k) < О)
{*(g + n) = *(у+ k); nн ; }

*(у+

..

}

delete[] 'І'
cout << "\!Масив G:\n";
for (k =О; k < n; k++) cout « k « "\t"
delete[] g;

«*(у+

k) « "\n";

}

3.

Вказівники ва функції. На практиці виникають задачі

'

однакового опрацювання масивів з різною кількістю елементів. Розглянемо, як просто у мові С++ подібні задачі розв'язу
ються за допомогою в казівників.
У наведеній

нижче

програмі

для

визначення елементів

масивів, що обчислюються за допомогою різних формул, ви
користано тип даних- вказівник на функцію:
<тип результату> (*<назва>) (<тип аргументу
<тип аргументу
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2> , ... ,

1>,

<тип аргументу п>)

Задача

3

(про масиви з різною кількістю елементів). Утвори

10cosm + 2,
m = 1, 2, ... , 7, та масив g з елементами gn =
/ 2, n = 1, 2, ... , 9.
Обчислити в цих масивах суми елементів більших, ніж 2. Ви 
ти масив у, елементи якого задані формулою Ут=

п2

вести на екран результати обчислень.

11 Масиви різної довжини
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define Ny 7
#define Ng 9
float Fy(int m);
float Fg(int m);
void Utvoryty(float (*f)(int m) , float *z, int n);
float Suma(float ·z·, int n) ;
void main()
{
float S ;
float * у= new float[Ny] ;
cout << "Масив Y:\n" ;
Utvoryty(Fy, у, Ny);
S = Suma(y , Ny) ;
cout << "Сума елементів більших, ніж 2, у масиві У
<< S ;
delete[] у ;
float *g = new float[Ng] ;
cout << "\nМасив G:\n" ;
Utvoryty(Fg , g, Ng) ; S = Suma(g , Ng) ;
cout <<"Сума елементів більших . ніж 2, у масиві G = " << S ;
delete[] g ;
}

="

1/-------------------------------------------------------------------float Fy(int m)
{

float І = 1 О * cos(m) + 2 ;
return f;

}

1/-------------------------------------------------------------------float Fg(int m)
{
float f = m * m
return І;

І

2;

}

/1-------------------------------------------------------------------void Utvoryty(float (*f)(int m), float * у , int n)
{
for (int і= О; і< n; і++)
{
*(у

+

і)

= f(i);

cout <<

і

<< "\t" <<

у[і]

<< "\n";

}
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11-------------------------------------------------------------------float Suma(float *z, int n)
{
float S;
for (int і =О; і < n; і++)
if (*(z + і) > 2) S += *(z +
return S ;
}

4.

і);

Багатовимірні масиви.

Якщо елемент масиву має не

один,і-а декілька індексів, то такі масиви називаються багато
вимірн,ими. Прикладами багатовимірних масивів можуть бути
різноманітні табличні дані:

річний табель учня,

сторінка в

шкільному журналі, таблиця результатів футбольних змагань
тощо. Це двовимірні таблиці, яким у математиці відповідає
поняття матриці.

Загальний вигляд конструкції опису багатовимірного

(N-

вимірного) масиву такий:
<тип> <ім'я масиву>[<р,>][<р2>]

дер,, р2,

... , PN

... [<PN>] ,

задають розміри для кожного виміру.

Кількість індексів визначає вимірність масиву: двовимірні
масиви мають два індекси, тривимірні- три і т.д.
У сі багатовимірні масиви можна розглядати й опрацьовува

ти як одновимірні. Наприклад, тривимірний масив sal[5][20][30]
можна інтерпретувати як .п'ять масивів розміром 20Х30, а ін

ші- як.. 20 одновимірних масивів, які містять по

30

елементів.

Надалі, для простоти викладу, розглядатимемо двовимірні
масиви.

'

Елементи двовимірного масиву визначаються іменем масиву та двома індексами: перший індекс означає номер рядка,
інший- номер стовпця, на перетині яких розміщений елемент.

Наприклад,

оголосимо

масив

int doba[24][60].

елементи цілого типу і складається з

24

рядків і

Він

60

містить

стовпців.

Елемент doba[23)[59) розміщений на перетині останнього 24 - го
рядка та останнього 60-го стовпця (н,умерація ін,дексів масиву
завжди почин,ається з н,уля).
Двовимірні масиви компілятор розглядає як послідовність
одновимірних. Тому до елементів двовимірного масиву, як і
для одновимірних, можна також звертатись через вказівники.

У

такому випадку

масиву:
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це

вказівн,ик

н,а

вказівн,ик

одн,омірн,ого

*(*(<назва вказівника>+<зміщення по рядках>)

+

<зміщення по стовпцях>)

Наприклад, елемент

*(*(doba+2)+15)

розміщений на перетині

3-го рядка та 16-го стовпця.

Під час оголошення двовим~:рні масиви можна частково
або повністю ініціалізувати.
Приклад

2.

Оголосимо і проініціалізуємо двовимірний ма

сив цілих чисел

int

ЬаІ1[2](З]

= {4, 5,

З, З,

5, 2}.

У такому випадку елементам надаються значення так:
ЬаІІ[О][О]

= 4,

ЬаІІ[О][1]

ЬаІІ[1][0] =З,

ЬаІІ[1][1]

= 5,
= 5,

ЬаІІ[О][2]
ЬаІІ[1][2]

= З,
= 2.

Двовимірні масиви автоматично ініціалізуються "по рядках",
тобто спочатку модифікується зовнішній (правіший) індекс.
Надавати значення елементам масиву можна і так:

int

ЬаІІ[2][З]

= {{4, 5,

З}, {З,

ЬаІІ[2][З]

= {
4, 5, З,
З, 5,2
};

5, 2}};

або так:

int

Задача

4

(про таблицю множення). Скласти програму для

занесення в двовимірний масив р таблиці множення двох чи
сел і виведення масиву на екран.

11 Програма Піфагор
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main()
{
clrscr();
const n = 9;
int p[n][n];
for (int і= О; і< n; і++)
{
for (int j =О; j < n; j++)
{
//Множення чисел
р[іJШ = (і + 1) * G+ 1);
cout « р[і]Ш « '\t";
} .
cout << '\n"; І! Для виводу масиву у вигляді таблиці
}
getch();
}
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Зада-ч,а

рика для

5

(про кондитерську фабрику). Кондитерська фаб

виготовлення

п'яти

сортів

цукерок

використовує

п'ять видів сировини. Нехай норми затрат а;і кожного виду си
ровини і на виробництво

а;і = lsinil

1 т цукерок сорту j задані формулою
(і, j = 1, 2, ... , 5). Вивести на екран таблицю зат

+j

рат сировини (тобто масив а). Визначити, для якого сорту цу
керок

(imin)

потрібно найменше сировини

(min)

третього виду.

11 іІрограма Фабрика
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void Min(float v[5)[5]);
void main()
{
clrscr();
float Vytraty[5)[5];
cout << "\t\t\t Вид сировини\n";
cout « "\t 1\t 2\t З\t 4\t 5\n";
І/ Утворимо таблицю затрат

for (int і= О; і< 5; і++)
{
cout << і + 1 << " сорт";
for (int j =О; j < 5; j++)
{
*(*(Vytraty + і) + j) = 2 * fabs(sin(i + 1)) + j + 1;
І/ Вивід елементів і-го рядка

cout « *(*(Vytraty +

і)

+ j) « "\t";

}
/І Перехід на новий рядок

.,. cout << "\n";
}
Min(Vytraty);
getch();

І/ Виклик процедури Міп

}

1/--------------------------------------------------------void Min(float v[5][5])
{

Припустимо, що найменше сировини третього
виду потрібно для цукерок першого сорту *І

/*

int imin = 1;
float min =, *(*v);
for (int і= 1; і < 5;
{

і++)

І/ Переглядаємо елементи З-го рядка
if (*(*(v + і) +З) < min)

{
min = *(*(v
imin =і;
}

+і)

+

З);

}
cout << "\n Найменше сировини третього виду \n";
cout << "nотрібно для цукерок " << imin << "сорту";
}
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n.

6. Нехай задана деяка матриця atj• t, j = 1, 2, ... ,
j, і < j та і > j визначають відповідно еле

Тоді вирази і =

менти головної діагоналі, елементи над і під головною діаго
наллю цієї матриці.

Задача

6

(про добуток матриць). Задано матрицю А розмі

ром 2Х3 та матрицю В розміро~.3Х4. Обчислити їх добуток.
З курсу математики відомо, що матриця С = АВ матиме
розмір

2х4

і· її елементи визначаються за формулою
3

cti

= L atkbki

.

k=1

11 Програма Добуток матриць
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define N 2
#define МЗ
#define К 4

void main()
{
clrscr();
int і, і, k;
int A[N][M];
int В[М][К];
cout << "Уведіть матрицю A\n";
for (і =О; і < N; і++)
for (j =О; і< М; і++)
cin » A[i][j];
cout << "Уведіть матрицю B\n";
for (і= О; і< М; і++)
for (j =О; і < К; і++)
cin » B[i][j];
int C[N][K];
cout << "Матриця С: \n";
for (і =О; і< N; і++)
{
for (j = О; j < К; і++)

{

C[i][j] = О;
for (k =О; k < М; k++)C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
cout « C[i][j] « "\!";
}

cout << "\n";

}
getch();
}

5.

Упорядкування масивів. Задачі впорядкування даних у

масиві мають важливе практичне значення. Прикладами та
ких даних можуть біти телефонні довідники (дані, упорядко-

6

С++
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вані за прізвищем адресатів), бібліотечні каталоги, розклади
руху потягів тощо. Упорядковані дані значно легше опрацьо 
вувати, оскільки серед них набагато швидше можна відшука
ти потрібну інформацію.
Дані у масиві можна впорядковувати за зростанням (від

меншого до більшого) або за спаданням (від більшого до мен
шого).

j_адача

(про упорядкування масиву). Розглянемо масив А,

7

який містить цілі числа

5, 2, 3, 6, 1, 4.

Упорядкувати цей масив

за зростаННJl.М. значень.

Є багато різних способів упорядкування даних в однови
мірному масиві. Розглянемо декілька з них.

Метод обміну ("бульки"). Читаємо два перші елементи
масиву

(5

та

2)

і порівнюємо їх між собою. Якщо перший еле

мент більший за другий, то міняємо їх місцями (стане

2

і

5).

Далі розглядаємо другий і третій елемент (тепер це елементи

5

і

3)

і порівнюємо їх між собою. Якщо треба, то міняємо їх

місцями (стане
елементи

(5

і

6)

3

і

5).

Потім порівнюємо третій і четвертий

і так далі. Отримаємо масив

2, 3, 5, 1, 4, 6.
6) опинився

Таким чином максимальний елемент (це елемент

в самому кінці масиву, тобто там, де потрібно. Після цього
знову розглядаємо масив,

але вже без останнього елемента.

Застосовуємо метод обміну до нового масиву

останньому місці опиниться

5.

(2, 3, 5, 1, 4).

На

Далі знов розглядатимемо ма

сив беЗ останнього елемента і застосовуватимемо метод обміну
і т. д. Якщо масив має n елементів, то метод обміну треба
застосувати

n - 1,

разів

до

кожного

разу

меншої

кількості

елементів. Упорядковані елементи будуть нагромаджуватись
із кінця масиву.
Складемо програму

11 Впорядкування масиву методом обміну елементів
#include' <iostream.h>
#include <conio.h>
void sort(int m[6]);
void main()
{
clrscr();
int і;
int а[6];
cout << "Введіть 6 чисел: \n";
for (і =О; і< 6; і++) ·
cln » *(а+ і);
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sort(a);
cout << "Упорядкований масив: \n";
for (і = О; і < 6; і++)
cout « *(а+ і) << "\n";
getch();
}

1/-----------------------------------------------------------void sort(int m[6])
{
int temp, і, j;
for (і= О; і < 5; і++)
for U=О; j < 6- і- 1; j++)
if (*(m + j) > *(m + j + 1))
{
temp = *(m + j + 1);
*(m + j + 1) = *(m + j);
*(m + j) = temp;
}
Зауваження
ший

Оскільки назва масиву

7.

елемент

цього

масиву,

а

-

функції

це вказівник на пер 
користувача

можуть

повертати значення у програму не тільки за допомогою коман
ди

а й через вказівники, то у програмі сортування маси

return,

ву міняємо місцями значення елементів масиву а за допомогою
функції

sort(),

використовуючи вказівники.

Розглянемо інші методи упорядкування масивів.
Метод міпімальпих елемептів. Розглядають увесь ма
сив і визначають номер мінімального елемента. Тоді перший
елемент міняють місцями з мінімальним.

Далі розглядають

новий масив, уже без першого елемента. У ньому знов відшу
кують

найменший

елементи

та

поступово

роблять

заміну і т.

переноситимуться

на

д.

Упорядковані

початок

масиву.

Цей метод- один з найпростіших, але найтриваліший.

Метод вставки. Поступово порівнюємо перший елемент
зі всіма іншими, доки не знайдемо елемент менший від нього.

Перша

позиція

в

масиві

-

позиція

вставки.

Знайдений

менший елемент і його індекси запам'ятовують. Усі елементи
масиву,

починаючи

від

позиції

вставки

до

елемента,

що

передує знайденому, зміщують праворуч. Значення знайдено

го елемента записують у позицію вставки і порівнюють його з
елементами, що залишилися.

Якщо буде виявлено ще мен

ший елемент, то повторюють процедуру вставки, і так доти,
доки не дійдуть до кінця масиву

елемент

буде

на

місці.

-

лише після цього перший

Розглядають

масив

без

першого

елемента і застосовують до нього описаний метод.
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8. У модулі stdlib.h описана стандартна функція
qsort(), яка дає змогує упорядковувати елементи масиву. Її снг
натура така:

qsort

(*<елемент> , <кількість елементів>,
<розмір одного елементу>, <функція порівняння>);

де *<елемент>

порівняння

-

вказівник на перший елемент масиву, функція

стандартна функція

порівняння

або

функція,

створена користувачем.

Вправи

1.

Модифікуйте програму про АТС і визначте, під час якої секунди

надійшла максимальна кількість викликів. Розв'яжіть задачу без вико
ристання вказіІщиків. Результати виконання програми запишіть у файл

ats.txt.
2. Модифікуйте

програму про створення нового масиву: утворіть ма

сив з мінімального і максимального значень елементів масиву у. Роз
в'яжіть задачу без використання вказівників.
Модифікуйте програму про створення нового масиву, використо

3.

вуючи функції користувача.

4.
5.

Модифікуйте програму Піфагор, використовуючи вказівники.

Розв'яжіть задачу про масиви з різною кількістю елементів:
а) без використання вказівників;
б) без використання функцій користувача.
Розв'яжіть задачу про добуток матриць:

6.

а) з використанням вказівників;

б) за допомогою функцій користувача;
.,.в) використовуючи дИнамічний розподіл пам'яті.
Задано масив а, елементи якого обчислюються за формулою

7.
і+

j2,

aij

=

де і, j = 1, 2, ... , 5. Утворіть і виведіть масив у, який складається

з тих елементів мас:r,rву а, значення яких більше, ніж

20.

Обчисліть

кількість елементів масиву у. Масив а вивести у вигляді матриці

5 Х 5.

Якщо шуканих даних немає, то виведіть про це повідомлення.

8.

Виконайте програму Сортування масиву для різних наборів чисел.

Модифікуйте

програму

так,

щоб

можна

було

відсортувати

числа

за

спаданням значень .

9.

'

Складіть програму сортування методом мінімальних елементів

методом вставки.

10.

Які з наведених нижче записів неправильні? Поясніть чому.

(u + і) = &(u[i])
r) *(u + і) = u(i]
є) *(&u[i]) = u[i]
б) (u + і) =*(u[i])
д) *(u + і) =&(u[i])
ж) &(*(u + і)) = u + і
в) (u + і) = u[i]
е) *(u + і) =*(u[i])
з) &(u[O]) = u
Вважати, що u- масив, описаний як int u[10).
11. Обчисліть суму (добуток) парних (непарних) елементів
а)

ного масиву:

а) можна застосовувати лише операцію
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%;

одномір

б) не дозволено застосовувати жодних функцій та операцію

%,

явного чи неявного приведення типу;

в) дозволено застосовувати явне чи неявне приведення типу (int).

12.

РозJ'яжіть задачу

ристовуючи:

а)

г) динамічний

з розділу ''Задачі'' свого варіанта, вико

N2 10

імена масивів; б) вказівники; в) функції користувача;
розподіл

пам'яті.

Результати

ведіть на екран і у файл.

13.

виконання

програми

ви-

.

Розв'яжіть задачу

з розділу ''Задачі'' вашого варіанта, ви

N2 11

користовуючц: а) імена масивів; б) вказівники; в) функції користувача;
г) динамічний розподіл пам'яті.

14. Розв'яжіть задачу N2 12 вашого варіанта з розділу "Задачі''.
15. Розв'яжіть задачу N2 13 вашого варіанта з розділу "Задачі"
а) використовуючи

вказівники;

б) за допомогою функцій користувача;

в) без використання функцій користувача.

16.

Розв'яжіть

використовуючи: а)
ча;

г) динамічний

задачу

вашого

N2 14

варіанта з

розділу

"Задачі'',

імена масивів; б) вказівники; в) функції користува
розподіл

пам'яті.

Результати

виконання

програми

виведіть на екран і у файл.

17.

Розв'яжіть задачу

з розділу "Задачі'' вашого варіанта.

N2 15

РЯДКИ

§ 13.
1.

Рядки символів і дії з ними. На відміну від інших мов

програмування у С++

не

визначено спеціального

типу

для

опрацювання рядків. Рядок символів розглядається як масив

елементів типу char, який закінчується символом
символ) що є ознакою кінця рядка.

АSСІІ-рядками.
приклад,

'\0'

(нуль

Такі рядки називають

Сталі типу рядок записують у лапках,

"Львівська політехніка",

"студенти",

" " -

на

рядок,

що містить один символ-пропуск. У сталих рядках нуль-сим
вол дописується автоматично.

Зауваження
додає

1.

Більшості компіляторів мови С++ автоматично

нуль-символ

у

кінець

рядка,

тому

зазначати

його

не

обов'язково.

Масиви символів оголошують так:

char
Під

час

фактичної

<назва рядка>[довжина рядка];

оголошення

довжини

символьного

рядка

додати

масиву

одиницю

необхідно
для

до

нульового

символу (але не у всіх компіляторах). Якщо масив символів
оголошують й ініціалізують одночасно, то довжину можна не
зазначати, компілятор визначить її. Оскільки рядки є маси-
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вами символів, то назва рядка є в казівником на його перший

•

елемент (на перший символ).
Пршслад

1.

Розглянемо оголошення та ініціалізацію ряд-

ків

=

const char text1 [] "Ми вивчаємо
char slovo[] = "University";
char fraza 1[ 11], fraza2[ 40] ;

nрограмування";

Т~т оголошено сталу

яка має значення "Ми вивчаємо

text1,

прогр~мування", символьні масиви: slovo (без зазначення роз
міру),

fraza1

(може містити до

символів) та

10

fraza2

(до

39

сим

волів).
Символьний масив slovo ще можна оголосити так:

char slovo[11]

="University";

або так

char slovo[] = {'U', 'n',

' і' ,

'v',

' е ',

'r',' s','

і ','

t',

'у',

'\0'};

Тут потрібно вручну записати нуль-символ, інакше компі
лятор трактуватиме змінну

slovo

не як рядок, а як масив.

Рядки можна опрацьовувати ласимвольно за допомогою
вказівників або назви масиву, наприклад, так:

for (int n =О ; n < 11;
cout << fraza1;
Змінній

fraza1

П++)

*(fraza1+n) = *(slovo+n);

надається значення

"University"

і ця фраза

виводиться на екран. Інакше це можна зробити так:

for (int.n

=О;

n < 11; П++)
fraza1 [n] = slovo[n] ; cout « fraza1;

.

"У вести весь масив символів можна за допомогою команди

cin >>

<назва масиву>;

Якщо рядок даних містить символ пропуску, то команда

cin >>

зчитає дані лише до першого пропуску.

Щоб зчитати

весь рядок до символу вводу, необхідно застосувати команду
сіn.gеt(<назва рядка> , <максимальна довжина рядка>);

Наприклад,
так:

cin.get().

cin.get(fraza2, 40).

одним із способів:

1) cin.get(fraza2, 40);
cin.get()
2) cin.get(fraza2, 40).get()
З) cin.getline(fraza2, 40).
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Зчитати символ вводу можна

Зчитати рядок разом із символом вводу можна

Вивести значення рядка на екран можна за допомогою ко
манди

cout <<

<назва рядка>;

Посимвольно вводити чи виводити елементи рядка можна

за допомогою команд циклу

for

іібо

while.

Наприклад,

for (int n =О; n < 11; n++) cin » *(fraza1 + n);

В кінці рядка необхідно пос1:авити нуль-символ, тобто
='\О';

*(fraza1 + n + 1)
У бібліотеці

визначені стандартні функції введен

conio.h

ня-виведення рядків. Наприклад,
одному

символу

рядка,

зчитують по

getc(), getchar()

введеного

з

клавіатури,

putc() та
putchar() виводять окремі символи рядка тощо. У бібліотеці
stdio.h описані функції для введення gets() та виведення puts()
усього рядка. Детальніше по ці та інші функції написано у
довідниках.

2.

Функції для опрацювання рядків.

Для опрацювання

масивів символів у мові С++ є стандартні функції, які опи
сані у модулі

string.h.

strlen(<pядoк>)
рядку,

-

Розглянемо деякі з них.

визначає фактичну кількість символів у

застосовується у виразах;

strcat(r1, r2) -

команда з'єднання рядків

док, результат присвоює змінній

r1, r2

в один ря

r1;

strncat(r1, r2, n) - до змінної r1 додає перших n
рядка r2, команда;
strcpy(r1, r2) - копіює символи з рядка r2 в

символів
рядок

r1,

команда;

strncpy(r1, r2, n) - копіює перших n символів рядка r2 в
рядок r1 , команда;
strchr(r1, <символ>) - визначає перше входження деякого
символу у рядок r1 так: повертає рядок, який почи
нається від першого входження заданого символу до

кінця рядка

strrchr(r1,

r1,

застосовується у виразах;

<символ>)

-

визначає

останнє входження

зада

ного символу у рядок, застосовується у виразах;

strspn(r1, r2) -

визначає

входить у рядок

r1,

номер

першого

символу,

але не входить у рядок

r2,

який

застосо

вується у виразах;
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strstr(r1, r2) - визначає в рядку r1 підрядок, що починаєть
ся з першого входження рядка r2 у рядок r1 , засто
совується у виразах;

strtok(r1 , r2) - визначає частину рядка r1, яка закінчується
перед першим однаковим символом рядків r1 та r2;
strnset(r1, <символ>, n) - вставляє n разів заданий символ
перед рядком r1, застосовується у виразах;
strApr(r1) - перетворює усі малі літери рядка у великі;
strlwr(r1) - перетворює усі великі літери рядка у малі;
strrev(r1) - записує рядок у зворотному порядку.
Приклад~- Розглянемо результати застосування функцій
до таких змінних:

char
char

Lviv[] ="Львівська
Un [ЗО]= "НУ ",
r1 [ЗО]="" ;
* р; int n;

політехніка ",

Застосування функцій

n = strlen(Lviv)
strcat(Un, Lviv)
strncat(Un, Lviv, 1О)
strcpy(r1 , Lviv)
strncpy(r1, Lviv, 1О)
р = strchr(Lviv, 'П')
р = strrchr(Lviv, 'і')
n = st~spn(Lviv, "Львів;')
. р = strstr(Lviv, "тех")
р = strtok(Lviv, "кс")
р = strnset(Lviv, 'х', 1.0)
р = strupr("l Love You")
р = strlwr("l Love You")
р = strrev("тexнiкa")
Зауважеиия

2.

Резу}Іьтат

n = 21
Un = "НУ Львівська nолітехніка"
r1 = "НУ Львівська"
r1 = "Львівська Політехніка"
г1 = "Львівська"
р = "nолітехніка"
р ="іка"

n=5
р = "техніка"
р ="Львів"

р

= "ххххххххххnолітехніка"
love vou"
= "І LOVE YOU"
= "акінхет"

р_ = "і

р
р

Функції перетворення літер

strlwr

і

strupr

діють

лише для латинського алфавіту. Крім того, у деяких версіях

мови С++ ці функції можуть записуватись інакше:

_strlwr,

_strupr.
У бібліотеці

stdlib.h

є стандартні функції перетворення

типів даних. Зокрема, функція

atoi(r1) перетворює рядок сим
r1 у дане цілого типу int, а функція іtоа(<числове дане>, г1,
<система числення>) - дане цілого типу int у рядок r1. Для пере
творення даних типу double у рядок символів визначена функ
ція gсvt(<числове дане>, <кількість знаків у числі>, r1), а обернену дію
виконує функція strtod.
волів
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Приклад

3.

Розглянемо результати дії цих функцій для

оголошених нижче змінних.

int n;
double f;
char r1 [5],

*р ;

Результат

Застосування функції

n = atoi("12")
itoa(12, r1, 1О)
gcvt(-3.14, 4, r1)
f = strtod("-3.1415",

n = 12
r1 = "12"
r1 = -3.14
f = -3.1415

&р);

Рядки символів можна порівнювати між собою. Два ряд

ки порівнюють зліва направо посимвольно, причому 'А' < ·в·,
' В'

<

·с· тощо. "Більшим уважається символ, який розміще

ний в алфавіті дальше (він має більший номер у таблиці кодів

ASCII,

див. далі).

Для порівняння рядків у модулі

string.h

надані такі функції:

• strcmp(r1, r2) -

порівнює рядки символів

r1

і

r2

з ураху

ванням регістра для латинського алфавіту;

• stricmp(r1, r2) -

порівнює рядки

r1

і

r2,

не розрізняючи

великих і малих літер латинського алфавіту.

Результатом
(якщо рядок

r1

виконання

менший від рядка

або додатне число (рядок

Приклад

4.

цих

r1

функцій

r2),

є

О (якщо рядки однакові)

більший за рядок

Функція

1

r2).

Розглянемо результат дії функцій
Результат

n = strcmp("Becнa" , "весна")
n = strcmp("вecнa", "Весна")
n = strcmp("Becнa" , "Весна")
n = stricmp("Becнa", "весна ") ·
n = stricmp("Vesna", "vesna")
Задача

від'ємне число

n =-32
n = 32
n=O
n =-32
n=O

(про довжину фрази). Увести рядок символів та

визначити його довжину.

Зробимо це двома способами:

1) за допомогою вказівника типу char і виділення дина
мічної пам' яті:

#include <iostream.h>
void main()
{
char *s;
s = new char[SO];
cin >> s;
int d =О ;

11 Довжина

11
11

рядка символів

Оголошуємо вкгзівник на рядок
Виділяємо пам'ять для введення рядка
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while (*s++) d++;
cout << d;
}

2)

визначивши різницю адрес першого й останнього сим

волів:

#include <iostream.h>
void main()
(
char *s, *р;
s = new char[50];
cin >> s;
Р = s;

/І Довжина рядка символів

11

Оголошуємо вквзівники

І/ Виділяємо пам'ять для введення рядка
/І Вказівник р вказує на перший символ рядка
І/ Вказівник

while (*s++);
int d;

s тепер вказуватиме

І! на останній символ рядка
/І Визначаємо довжину рядка як різницю адрес

d=S-p+1;
cout << d;
}
Задача

2

(про пошук слова у фразі). Нехай задано рядок

"Скоро будуть канікули". Визначити довжину рядка. Вивести
на екран друге слово цього рядка.

#include <iostream.h>
#include <String.h>
void main()

//Пошук другого слова за допомогою функцій

{

...

char r1[] ="Скоро будуть канікули";
char *р;
cout << r1 << "\n"; •
cout <<"Довжина рядка r1 =" << strlen(r1) << "\n";
11 Встановлюємо вказівник р
р = strchr(r1, ' ');
/І у рядку r1

на перший пропуск

І/ З рядкар вилучаємо всі символи після його

strtok(p, " ' );
cout << р;

І/ першого пропуску

}

Подамо ще один спосіб розв'язання задачі

2,

в якому ря

док розглядається як масив символів і функції для роботи з
рядками не •використовуються.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <String .h>
void main()
{
clrscr();
char r1 [] = "Скоро
char *р;
int n1, n2, k, m;
m=O;
k = strlen(r1 );
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// Рядок як масив символів

будуть канікули";

cout << "Довжина рядка r1 = " << k << "\n";
for (int і= О; і < k; і++)
//Переглядаємо всі символи рядка
if (r1 [і] ==' ')
//Шукаємо пропуск
{
m++;
if (m == 1) n1 =і;
if (m == 2) n2 = і ;

/І Визначаємо номери першого

11 та другого
11 пропусків

}

}І Виводимо слово між двома пропусками
for (і= n1 + 1; і< n2 -1 ; і++) cout « r1[i];
getcn();
}

Задача

3

(про столиці). Еведіть п'ять назв столиць євро

пейських країн. Упорядкуйте їх за алфавітом. Виведіть упорядкований масив на екран.
/І Столиці країн

#include <iostream.h>
#include <string .h>
#include <conio.h>
#define N 5
void main()
{
char p[N][16] ;
char m[16] ;
for (int і= О; і < N; і ++)
cin » * (р +і) ;
for (і = О; і < N - 1; і++ )
{
for (int j =О ; j < N- і ; j++)

/І Оголошуємо N вквзівників на рядки
11 довжиною до 15 символів

/І Вводимо рядок і

{

if (strcmp(p[j], p[j+ 1]) >
{
strcpy(m , p[j]);
strcpy(p[j], p[j+ 1]);
strcpy(p[j+ 1], m);
}

/І Порівнюємо рядки

О)

11 і,

у разі потреби, міняємо

/І їх місцями

}

for
}

3.

(і= О; і

< N;

і++)

cout «

р[і]

« "\n";

Криптографічні задачі. Текстові функції застосовують

ся для розв' язування задач кодування даних з метою збере
ження секретності інформації. Існує наука

-

де вивчаються і створюються різні алгоритми
формації. Основні задачі криптографії

-

криптоzрафія,
кодування ін

це шифрування текс

ту, передача його на відстань і дешифрування. Це використо
вується у банківських справах, у воєнних цілях, у діяльності
різних фірм, під час пересилання інформації в локальних чи

глобальних мережах тощо.
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Древнєримський

імператор

Цезар

кодував

свої

секретні

вказівки так: кожна лі тер а тексту замінювалась на четверту
після неї літеру з алфавіту. Такий шифр називається в крип

тографії шифром зі сталим зміщенням (тут

4),

або шифром з

одним ключем.

Задача

(про шифр Цезаря). Скласти програму для ко

4

дування деякого тексту до

50

символів шифром Цезаря, замі

ни~и кожну літеру на k-ту (наприклад, четверту) після неї
літеру з алфавіту. Під алфавітом розуміти таблицю кодів

ASCII.

І/ Програма Код Цезаря

#include <iostream.h>
#include <string .h>
void mai.n()
{
char а[50];
cout << "Введіть текст:\n";
cin .get(a, 50);
for (int k, n =О; n < strlen(a); П++)
{
k = *(a+n) + 4; *(а + n) = k;
}
cout <<а;
}

Задача

5

(про заміну слів). Скласти програму, яка скрізь

у заданому тексті
такої ж довжини

mytext замінить деяке
(wordl на word2).

слово іншим словом

#include <iostream.h>
//Програма Заміна слів
'#include <string.h>
void main()
{
char wor,d1 [5], word2[5], mytext[50];
char *р;
cout « "Введіть текст\n"; cin .get(mytext, 50);
cout << "Введіть шукане слово\n"; cin >> word1;
cout << "Введіть інше слово\n"; cin >> word2;
int k = strlen(word1 );
І/ Встановлюємо вкгзівник р на початок

' р = mytext;

for (int
{

1/ рядка тytext

і= О; і<

//рядок р
/І Знаходимо перше входження word1

р

= strstr(p, word1 );

if

(р

==

for (int

//у рядкур
!І Якщо такого входження немає, то
NULL) break;
//виходимо з циклу
11 Урядкур замінюємо word1 на word2
j =0; j < k; j++) *(р + j) = *(word2 + j);

}

cout << mytext;
}
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strlen(mytext)- k; і++) //Опрацьовуємо посимвольно

Вправи

1.

Складіть програму розв'язування задачі

ний масив та функцію

1,

використавши статич

sr11en.

Уведіть фразу з кількох слів і виведіть її так, щоб усі слова були

2.

зображені в зворотному порядку, зберігши порядок слів, двома способа
ми: а) з використанням функцій з бібліотеки

string.h;

б) без використан

ня функцій з бібліотеки string.h. Наr;риклад, фразу "заняття з програ
мування"' треба вивести так:

"яттяназ з яннавумаргорп" (модифікуйте

для цього програму Рядок як масив символів).
3. Розв'яжіть задачу про столиці країн без застосування функцій з
модуля string.h.
4. Модифікуйте програму Код Цезаря, щоб можна було зашифрувати
текст, уведений у декілька рядків.

"5.

Складіть програму розшифровування тексту, закодованого кодом

Цезаря.

Складіть програму кодування тексту так: перший символ замінити

6.

на k-й, що розміщений в алфавіті після нього (тобто замінити з кроком
зміщення

m

k),

кожний наступний символ замінювати з кроком зміщення на

одиниць більшим, ніж попереднє зміщення. Алфавіт (таблицю кодів чи

їі фрагмент) розглядати циклічно. Наприклад, обмежимося алфавітом О,

1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для k = 2, m = 1 чисельність військового гарнізону
12290 вояків буде зашифрована числом 35646. Такий шифр називається

шифром. зі зм.ін.н.им. зм.іщен.н..я.м. (або шифром. з двома ключами).

теки

7. Запишіть програму Заміна слів без
string.h.
8. Закодуйте фразу так: вилучіть

використання функцій з бібліо
з неї пропуски та коми,

інші

символи продублюйте. Вивести результат.

Масив зі

9.

100

рядків і

10

стовпцін заповніть цілими числами, що

вводяться з клавіатури. Якщо чергове число менше від О, заповнення
такого рядка припиніть. Після чисел у кожному рядку запишіть ще од
не число- кількість чисел у ньому. Виведіть масив.

10.

Розв'яжіть задачі

N2 16, 17

і

18

з розділу "Задачі" вашого варіанта

дврма способами:

а) з використанням функцій з бібліотеки

б) без використання функцій з бібліотеки

string.h;
string.h.

§ 14. СТРУКТУРИ, СПИСКИ, СТЕКИ,
ЧЕРГИ, ОБ'ЄДНАННЯ

1.
який

Структури.

Структура

-

це спеціальний тип даних,

створює користувач для опрацювання інформації про

об'єкти з деякої предметної області. Така інформація може
складатися

з

набору полів

даних

-

різних

типів.

Структура складається

з

даних різних типів, і її тип описується так:
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struct

<назва типу структури>

{
<тип поля

1>

<тип поля п>

<назва поля

1>;

<назва поля п>;

};
Опис структури обов' язково закінчується символом

1.

.!ірин:лад

"," .

Структуру, яка містить анкетні дані студентів

(прізвище, ім'я та середній бал), можна описати так:

struct grupa
{
char name[20], surname[20];
flo~t serball;
};
Зауваження

1.

Під час оголошення структури можна задавати

обсяг пам'яті,
цього

після

чається

який займатимуть змінні певного

назви поля

ціле число

називають

ставиться

або стала

бітовими.

-

кількість байтів.

Визначити

поля.

Для

знак двокрапки та. зазна
обсяг,

який

Такі поля

займає

ціла

структура, можна так: sіzеоf(<назва типу структури>).

Коли у програмі описана структура, то оголосити змінні
або вказівники цього типу можна так:
<назва типу структури>

Наприклад,

оголосимо

структури з прикладу

<список змінних і вказівників>;

змінні

gr1 і gr2, вказівник р для

1

grupa gr1, gr2;
grupa *р;
Оголосити змінні типу структура можна ще й так:

struct

<назва типу структури>

{
<тип поля

. ...

1>

<тип поля п>

}

<назва поля

1>;

<назва поля п> ;

<список змінних і вказівників>;

Якщо тип структури визначати не обов' язково, а достат
ньо лише оголосити її змінні, то назву типу структури можна
не зазначати.

Приклад

2.

Структуру та змінні з прикладу

struct grupa
{char name[20] , surname[20];
float serball;} gr1, gr2, *р;

1

оголосимо так:

Оголосити лише змінні можна так:

struct
{

char name[20], surname[20];
float serball;
} gr1, gr2,

*р;

Структура може містити поля · типу структура.

Приклад

Оголосимо структуру grupa1 та дві змінні grA,

3.

grB цього типу. Нехай структура grupa1 містить поля прізвище,
ім' я, середній бал і структуру дату народження

(birthday),

яка

складається з полів: рік, місяць, число.

struct grupa 1
{
char name[20], surname[20];
struct
{

int year, month, day;
} birthday;

float serball;
} grA, grB;

Змінні типу структура можна ініціалізувати відразу під
час оголошення.

4.

Приклад

Оголосимо та проініціалізуємо змінну

gr

struct grupa
{
char name[20], surname[20];
float serball;
} gr

Тут поле

surname

={"Ярмолюк", "Олександра", 4.9};
name змінної gr має значення Ярмолюк, поле

-значення Олександра, а поле

serball- 4,9.

Доступ до конкретного поля зміппої типу структура дає

складене ім'я вигляду
<назва змінної>.<назва nоля>

Приклад

5.

Змінним

grA

та

grB

з

прикладу

3

можна

надати значення

strcpy(grA.name, "Чайковський");
grB.birthday.day = 28;

Можна також створювати вказівники на структури (див.
приклад

2).

Доступ до полів вказівпика па структуру здійс

нюється дещо інакше, ніж до полів відповідної змінної, а саме:
<назва вказівника>

->

<назва поля>
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Приклад

прикладу

3

6.

Оголосимо вказівник р на структуру

grupa1 з

та проініціалізуємо його.

grupa1 *р;
р = &grA;

//

Вкгзівник р вказує

/І Заповнюємо значення полів

serba/1

p·>serball = 4.7;
p·>birthday.year = 1986;

//та

//на адресу змінної grA

birthday.year

Масив змінних типу структура можна оголосити так:
<назва типу структура> <назва масиву>[кількість елементів];

Доступ до полів окремих елементів масиву здійснюється так:
<назва елемента>[індекс]. <назва поля>

Змінні типу структура можуть бути аргументами функ

цій. Для них діють ті ж самі правила, що і для змінних стан
дартних типів.

Задача

1

(про автомобілі).

Використовуючи масив типу

структура, скласти програму, за допомогою якої можна ввес

ти у пам'ять комп'ютера дані про наявність на складі автома
шин і отримати інформацію про марки та рік випуску машин,

ціна яких менша, ніж

$3000.

Нехай структура містить такі поля: марка, рік випуску та

ціна машини. Вивести на екран інформацію про всі машини і

додатково про ті, ціна яких менша, ніж

$3000.

!І ГJєограма Автомобілі

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define n З
11 Оголосимо тип Avtoprice

struct Avtoprice
{
char marka[15];
int year, price;

.

};
/* Оголосимо функцію, аргументом якої є вкгзівник на структуру *І
void Auto_desh(struct Avtoprice *р);
void main()
{
clrscr();
Avtoprice а1 [n];
І/ Оголосимо масив а 1 типу Avtoprice
for (int і= О; і< n; і++)

{
cout << "Уведіть марку машини,
cin » а1 [i] .marka » a1[i] .year »
}
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рік випуску та ціну:\n";
а1 [i].price;

cout << "\n Фірма nроnонує такі машини:\n";
cout << "назва\! рік виnуску \t ціна\n";
for (і= О; і< n; і++)
cout « a1[i].marka « "\!\!" « а1[і].уеаг «
Auto_desh(a 1);
}
void Auto_desh(struct Avtoprice *р)
{
cout << "\n Машини дешевші, ніж $3000:\n";
cout « "назва\! рік виnуску\n";
for (int і= О; і< n; і++)
if (p[i].price < 3000)
cout << p[i].marka << "\t\t" <<
p[i].year « "\n" ;

"\n";

Поняття про список. Розглянемо структуру даних -од-

2.

1іО1іаnравле1іий
ний

"\!" « а1[і].ргісе «

набір

( од/іозв' .язаІіий) спистс. Список - це скінче

даних

одного

типу,

між

якими

налагоджено

зв' язок. Елемент однонаправленого списку складається з двох

частин:

самого даного (часто складеного)

та вказівника на

наступний елемент списку. Для опису списку використовують
тип даних структура і вказівник, а саме:

struct

<назва типу списку>

{
<тип поля

1>

<назва поля

1>;

<тип поля п> <назва поля п>;

<тип вказівника> *<назва типу списку>;

};
<назва типу списку> *<назва вказівника

1>, ... ,

*<назва вказівника п>;

Пршслад

7.

Створимо структуру про річку

(rika),

яка міс

тить поля: назва, довжина річки у кілометрах та площа ба
сейну у квадратних кілометрах, і поставимо їй у відповідність
елементи списку:

struct rika
// Створюємо тип rika
{
char nazva[12];
int dov;
long int рІ;
rika *dali;
/І Створюємо поле вквзівник на тип rika
};
rika *element, *pershij, *poperednij, •novyj;
Тут

element- вказівник (тип структура rika) на поточний еле
element -> dov- динамічна змінна цілого типу (int),

мент списку,

7

С++
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яка містить значення довжини річки, а

element -> dali -

на

випливає,

наступний

dali -> dov -

елемент

списку.

Звідси

це довжина наступної річки, а

вказівник

що

element ->
element -> dali ·> dali -

вказівник на ще наступну річку і т.д.
Задача

2

(про річки). Утворити список, який містить ін

формацію про річки. Вивести цей список на екран. Додати на
початок списку новий запис. Вивести список зі змінами.

Й:І,об увести дані про всі річки, можна використати тип
даних

-

масив структур. Вважатимемо, що кількість річок,

про які необхідно ввести інформацію, невідома, тому звичай
ний масив використати не можна. Навіть якщо кількість да
них відома, .то працювати з таким масивом не раціонально.
Адже щоб вставити в середину масиву новий елемент, потріб

но зміщувати "хвіст масиву" праворуч. Щоб уникнути цього,
застосовують список.

Програма Сnисок рік розв'язує поставлену задачу і демонст
рує основні прийоми опрацювання списку. Елементи списку
опрацьовують

один

за

одним

за

допомогою

команд

циклу.

Спочатку створюють список і вводять із клавіатури в нього
дані. Щоб завершити введення даних, домовимося ввести нулі
для значень назви, довжини та площі басейну річки. Після
завершення введення буде створено зайвий (останній) елемент

списку (з нулями). Його слід пізніше ліквідувати, заздалегідь

оголос"И:вши ще один вказівник (на попередній елемент спис
ку) і прийнявши poperednij -> dali = NULL. Суттєва перевага спис
ків у тому, що вилучити зафіксований (тобто вибраний відпо

відно до деякої умови) елемент можна за допомогою одної ко
манди переадресації вигляду

poperednij -> dali

= zafix -> dali.

Виводимо список на екран. Створюємо новий елемент спис
ку і вводимо в його поля дані. Новий елемент зробимо першим
у списку. Суттєва перевага списку над масивом і в цьому разі:
щоб

вставити

новий

елемент

після

зафіксованого,

потрібно

лише дві команди переадресації і жодної "брудної роботи з
хвостом". Вказівник нового елемента переадресовуємо туди,
куди вказував вказівник зафіксовано елемента, а вказівник

зафіксованого елемента "втикаємо" в новий елемент:

novyj->dali = zafix->dali;
zafix->dali = novyj;
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Знайдіть у програмі місце, де новий елемент записується

у список першим. Саме так вносять зміни у список і знову пе
реглядають його на екрані.

поле вказівника

вказівник

а) графічне зображення елемента *еlетепt спис-ку;

pershij

б) списо-к річо-к (даних про річ-ки) з трьох елементів;

pershij

*poperednij

*zafix

в) вилучеппя дапих про Міссісіпі

( елемепт *zafix)

зі спис-ку;

pershij

element = pershij;
novy j-> dali = element;
pershij = novyj;
г) перехід до почат-ку спис-ку і долучеппя дапих про річ-ку Дніпро;

novyj -> dali =zafix -> dali;
zafix -> dali =novyj;
д) долучения даних про річ-ку Дпістер

Рис.

1.

( елемепт

*пovyj) у списо-к

Графічна інтерпретація спис-ку і дій з його елементами

Розгляньте рис.

1

і програму Список рік. Виконайте програ

му та поекспериментуйте з нею.
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/І Список рік

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
struct rika

/І Створюємо тип

rika

{

char nazva[12];
int dov;
long int рІ;
rika *dali;
/І Створюємо поле
};
rika *element, *pershij, *poperednij, *novyj;
void StvorytySpysok(void);
void VyvestyNaEkran(void);
void StvorytyNjvyjEiement(void);

вкгзівник типу

І/ Функція створення списку
/І Функція виведення списку на екран
І/ Функція створення нового елемента

void main()
{
cout << "Створення списку\n"
cout << "Для закінчення еведіть усі нулі\n";
StvorytySpysok();
VyvestyNaEkran();
. StvorytyNjvyjEiement();
11 Додаємо до початку списку новий елемент
element = pershij;
novyj -> dali = element;
pershij = novyj ;
cout << "Новий список \n";
VyvestyNaEkran();
}

/1---------------------··-------------------------------------·-···

.

void StvorytySpysok(void)
(
element = new (rika);
pershij = eiement;
do
(
poperednij = element;
cout << "Уведіть назву, довжину та площу річки\n";
cin >> eiement -> nazva;
cin >> eiement -> dov;
cin >> element -> рі;
element -> daii = new (rika);
element = eiement -> daii;
}
while (poperednij -> dov !=О 11 poperednij ->рі !=О);
poperednij -> daii = NULL;
}

11·······-·······-·······-···-··-···-····-·-···-·-········
void VyvestyNaEkran(void)
(
cout << "Створено такий
eiement = pershij;
while (eiement != NULL)
(
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rika

список:\n";

cout << element -> nazva << "\t" <<
element -> dov << "\t" << element ->
element =element -> dali;
}

рІ

<< "\n";

}

1/----------------------------------------------------------void StvorytyNjvyjEiement(void)
{ .

novyj = new (rika);
cout << "Уведіть назву, довжину та nлощу нової річки\n";
cin >> novyj -> nazva >> novyj -> dov >> novyj -> рІ;
}

3.

-

Стеки та черги. Стек

це структура даних, у якій еле

мент, записаний останнім, зчитують (він доступний для опра

цювання) першим. Принцип "останній прийшов- перший пі
шов"

використовується в багатьох технічних пристроях і в

побуті: ріжок від автомата; посадка пасажирів у вагон, який
має лише одні двері тощо. Стек використовують у програму
ванні, зокрема, для реалізації рекурсії. Рекурсія виконується

так: спочатку всі виклики нагромаджуються (аналогія така:
пружина стискається), а потім виконуються вкладені функції

(пружина розпрямляється).
Стек описують і створюють у пам' яті за допомогою типу
даних структура. Над елементами стека визначені лише дві
операції: занесення елемента у стек та вилучення елемента зі

стека.

'У стеку завжди доступний є лише верхній елемент,

який називають вершиною стека. Розглянемо типову задачу
роботи зі стеком.

3 (про символи). 'Увести послідовність символів,
(". ") є ознакою закінчення введення. Вивести введе

Задача

де крапка

ні символи на екран у зворотному порядку.

Розв'яжемо цю задачу із застосуванням стека
містить такі поля: символ
мент стека

(ch),

(stack),

який

вказівник на наступний еле

(dali).

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

11

Програма Стек

struct stack
(
char ch;
stack *dali;
};
stack *st,*element;

11

Оголошення типу

stack

void StvorytyStek(stack *st);
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void VyluchenniaZiSteku(stack *st) ;
void main()
(
st = NULL;
StvorytyStek( st);
VyluchenniaZiSteku(st);
}

1/-------------------------------------------------------------------void StvorytyStek(stack *st)
(
~ har а ;
/І Уводимо дані у стек
символ, уведений з клавіатури

do

11 Зчитуємо

(

а= getch() ;
element = new (stack); //
element -> dali = st;
//
st = elf?ment;
element -> ch = а ;
}
/І
while (а!='.');
}

Виділяємо місце для нового елемента
Перенаправляємо вкгзівники

Поки не введена крапка

11--------------------------------------------------------

void VyluchenniaZiSteku(stack •st)
(
//Вилучення елементів
do
//виведення іх на екран
(
st = element -> dali; element = st;
cout << st -> ch ;
}
while (st -> dali != NULL);
}
Черга

-

зі стека та

це структура р;аних, у як1и елемент, записаний

першим ; • зчитують першим. Тут діє принцип "перший прий 
шов

-

перший пішов··, добре відомий з побуту: черга у мага-

зині тощо .

.

Чергу , як і стек,

описують з використанням структури .

Над елементами черги визначені операції: занесення елемента
у чергу та забирати з черги. У черзі доступним є лише ниж
ній елемент.
Приклад~. Оголосимо нову структуру

tsherga

та два вка-

зівники на цей тип

sturuct tsherga
(
char ch ;
stack *dali;
};
tsherga •tsh,*element;
У цьому випадку, наприклад,

tsh

можна за допомогою функції:
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створити відповідну чергу

tsherga *StvorytyTshergu(void)
{
char а ;
element = new (tsherga);
/І Запам 'ятовуємо адресу першого елемента черги

pershij = element;
cin >>а;
while(a != '.')
І{
{
element->ch =а;
І/
element -> dali = new (tsherga);
element = element -> dali;
/І
cin >>а;
}
element = NULL;
return pershij;
}

Поки не введена крапка
Заповнюємо елементи черги

Вводимо наступну літеру

Забирати елемент із черги можна за допомогою функції

void VyluchenniaZTshergu(tsherga *tsh)
{

while (tsh != NULL)
{
element = tsh;
cout << element -> ch;
tsh = element -> dali;
}

Максимально допустимі розміри стека і черги

-

важливі

характеристики реалізації мови програмування. Вони визнача

ють коло задач , які можна розв ' язати .

4.

Об'єднання

(union).

Опис об'єднань у мові С++ нагадує

опис структур , але їхнє призначення інше. Об'єднання слугу
ють для зберігання (послідовного,

не одночасного) в деякій

ділянці оперативної пам'яті комп'ютера даних різних типів .
Потреба в цьому виникає, наприклад, під час створення таб
лиці з даними різних типів. Об'єднання можна описати так:

union

<назва типу об'єднання>

{
<тип поля

1 > <назва поля 1 >;

<тип поля

n>

<назва поля

n>;

};
У сі правила, які розглядалися для опису та використання
структур, діють і для об'єднань.
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Зада-."а

4

(про

конференцію).

Для участі у конференції

потрібно заповнити заявку: прізвище, ім'я, адресу, а також
зазначати, чи треба бронювати номер у готелі. Якщо житло

непотрібне, то записати свій контактний телефон, інакше
зазначити

назву

готелю.

Створити

програму,

яка

б

-

давала

змогу ввести отримані дані у базу даних конференції.

11

Конференція

#inc~de

<iostream.h>
#incliJde <СОПіО . h>
union gotel_tel
{
char gotel(20];
char tel[7] ;
};
struct konfer
{
char name[15], surname(15], adres[15];
int br;
І/ 1- треба
gotel_tel bron;

бронювати номер,

2- ні

};

void main()
{

intn=1;
konfer z;
while (n == 1)
{

cout << "\n Уведіть прізвище, ім'я та адресу\п";
cin >> z.name >> z.surname >> z.adres;
cout << "\n Треба житло? 1 -так, О - ні ";
cin >> z.br;
·• if (z.br)
{
cout << "\n Уведіть назву готелю\n";
cin >> z.bron.gotel;
}

'

else
{
cout << "\n Уведіть
cin >> z.bron.tel;

номер телефону\n" ;

}

cout << "\n
cin >> n;
}

Наступна заявка?

1 -так,

О

- ні ";

Вправи

1. Модифікуйте програму Список рік так, щоб: а) вилучити останюи
елемент; б) додати новий елемент у кінець списку; в) вставити новий
елемент третім у списку.

2.

Модифікуйте програму Стек так, щоб під час введення символів

можна було натискати на клавішу вводу.
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3.

У програмі Стек виконайте виведення даних у тій же послідов

ності, що і введення.

Підн:азн:а:

перенесіть

введені дані

у другий

стек,

а

з

нього

вже

виводьте на екран.

4.

Уведіть у стек послідовність символів. Вилучіть із цієї послідов

ності всі літери а .

5. Розв'яжіть задачу 3 (про симвщrи), використовуючи чергу.
6. Модифікуйте програму Автомобілі, ввівши поле колір (color).
Виведіть дані :gpo білі та червоні моделі, ціна яких - від двох до чо
тирьох тисяч умовних одиниць.

9.

Модифікуйте програму про конференцію так, щоб назву готелю

можна було би вибирати із запропонованого списку. Вн:азівн:а: викорис
тайте команду вибору

swi tch.
10. Розв'яжіть задачу N2 19 вашого варіанта з розділу "Задачі",

використовуючи:

а) списки;
б) структуру;

в)

об'єднання.

Розв'яжіть задачу

11.

N2 20

§ 15.
1.

вашого варіанта з розділу "Задачі".

ГРАФІКА

Графічний режим. Розглянемо, як виконувати графічні

побудови у середовищах С++ для операційної системи
зокрема, у середовищі компілятора

Turbo

С++

DOS,

3.0.

Графічний екран дисплея складається з точок, які можна
засвічувати певним кольором чи гасити, у результаті чого на

екрані

утворюється

деяке

зображення.

Точки

називаються

пікселями. Кількість точок на екрані може бути різною. Це
залежить від характеристик і налаштування монітора.

глянемо екран, який має
прямку і

480

640

Роз

точок у горизонтальному (х) на

у вертикальному (у). Відлік точок ведуть з ліво

го верхнього кута екрана. Кожна точка характеризується дво

ма координатами (х, у). Приклади розташування деяких то
чок на екрані показані на рис.

2.

Визначити кількість точок уздовж осей ОХ та ОУ можна
відповідно за допомогою команд

getmaxx ( )

і

getmaxy ( ) .

Програми, що виконують графічн~ побудови, переважно є
лінійними і складаються з викликів стандартних графічних
функцій, які описані у бібліотечному файлі

graphics.h.

105

01

о

639

~-----------------------------------?Х

(160,40)

. (320,220)

479

. (639,479)

. (160,479)
у

Рис. 2. Координати точок на графічному екрані 640х480
Для того, щоб створити зображення, спочатку треба зада
ти графічний режим. Це виконують так:

11 Для

опису характеристик дисплея

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
11

Задання графічного режиму

initgraph(&gdriver, &gmode, "");
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{
cout <<"графічний режим задати не вдалося . \n";
cout <<"Помилка: "<< grapherrormsg(errorcode);
cout << "\n Для виходу натисніть на будь-яку клавішу" ;
getch();
·• exit(1) ;
}

2.

Функції дЛ'Я графічних побудов.

бібліотеки

graphics .h,

Розглянемо функції

які використовуються як команди .

initgraph(<дpaйвep>, <режим>, <шлях до драйвера>)

-

задає графічний

режим . Шлях до драйвера зазначають у лапках ;
detectgraph(<дpaйвep>,

<режим>)

-

повертає

значення

характеристик

дисnлея;

setcolor(<кoлip>)- задає колір майбутнього зображення ;
setbkcolor(<кoлip>)- задає колір тла;

putpixel{x, у, <колір>)- висвітлює точку (х,у) заданим кольором;
line(x1, у1, х2, у2)- рисує лінію між двома точками;
lineto{x, у)- рисує лінію від поточної точки до точки (х, у);
linerel(dx, dy)- рисує лінію від поточної точки із заданими приростами ;
bar(x1, у1, х2, у2)- рисує зафарбований прямокутник;
bar3d(x1, у1, х2, у2, <об'ємна глибина>, n)- рисує nаралелепіnед;
rectangle(x1, у1, х2, у2) - рисує прямокутник із заданими координатами
діагонально протилежних вершин (лівої верхньої та правої нижньої);
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у1, х2, у2, n)
змінна

setviewport(x1,

-

Цілочисельна

п

задає координати нового графічного вікна .
задає режим відсікання зображення , яке

виходитиме за межі вікна;

circle(x, у, R)- рисує коло з
arc(x, у, <nочатковий кут>,
pieslice(x, у, <nочатковий

радіусом

R

і центром у точці (х , у) ;

<кінцевий кут> , <радіус>)- рисує дугу ;

кут>,

<кінцевий

кут>,

<радіус>)

рисує

-

зафарбований сектор ;

ellipse(x,

у, <початковий

кут> ,

<кінцевий

кут>,

<горизонт.

радіус>,

<вертик. радіус>)- рисує еліпс .Чи дугу еліnса;
sеtfіІІstуІе(<заnовнення> ,

<колір>)

задає

-

сnосіб заnовнення замкнутої

облас;гі залежно від значення nараметра заnовнення:
заnовнення кольором фону,

1-

суцільне заnовнення ,

товстими горизонтальними лініями, З
лініями,

1О -

... ,

заnовнення

О

2-

заnовнення

точками, 11-

щільне

заповнення
нахиленими
заnовнення

точками ;

floodfill

(х, у, <колір межі>)

-

заnовнює замкнену область , що містить точку

(х , у) ;

closegraph()- закриває

графічний режим;

outtext(<тeкcт>)- виводить заданий текст із nоточної nозиції;

outtextxy(x,

у, <текст>)- виводить текст у заданому місці;

settextstyle(<шpифт>,

<напрям>,

наnрямок виведення : О
розміри символів

Розглянемо

-

<розмір>)

-

горизоtі;Гально чи

задає

1 -

ви гляд

символів ,

вертикально, а також

1, 2, З

деякі

функції,

які

використовуються

у

ви 

разах.

graphresult()

-

getmaxx()
getmaxy()
getcolor()
getxQ, getyQ

-

nовертає код nомилки, якщо неможливо задати графічний
режим ; О- у разі задання ;

3.

nовертає значення розміру екрана вздовж осі ОХ ;
nовертає значення розміру екрана вздовж осі ОУ ;
повертає значення nоточного кольору ;

nовертають координати поточного nікееля

Кольори. Кольори задають числами або англійськими

назвами:

BLACK = О- чорний ;
BLUE = 1 -синій;
GREEN = 2- зелений ;
CYAN =З- блакитний ;
RED = 4- червоний;
MAGENTA = 5- фіолетовий;
BROW = 6- коричневий;
LIGHTGRAY = 7- світло-сірий;
Задача
кольорами

1

DARKGRAY = 8- темно-сірий ;
LIGHTBLUE =9- яскраво - синій
LIGHTGREEN = 1О- яскраво-зелений ;
LIGHTCYAN = 11 -яскраво-блакитний;
LIGHTRED = 12- яскраво-червоний;
LIGHTMAGENTA = 13- яскраво-фіолетовий ;
YELLOW = 14-жовтий ;
WHITE = 15- білий .

(про концентричні кола). Нарисувати різними

десять

концентричних

кіл,

які

мають

спільний

центр посередині екрана (в точці з графічними координатами

(320; 240)),

і описати навколо кіл червоний прямокутник.
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11 Кола
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
int main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
int х, у, radius = 1О;
initgraph(&gdriver, &gmode, ""); errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{
cout «"Помилка: "« grapherrormsg(errorcode);
cout << "\n Натисніть на будь-яку клавішу";
getch();
exit(1);
}
х = getmaxx() І 2;
у = getmaxy() І 2;
while (radius <= 1ОО)
{
setcolor(radius І 1О);
circle(x, у, radius);
radius += 11;
j'
setcolor(RED);
rectangle(220, 140, 420, 340);
getch();
closegraph();
return О;
Задача

емблему).

(про

2

Нарисувати емблему. 'У верхній
лівій частині графічного екрана
на

чорному

фоні

нарисувати

блакитний квадрат, а в ньому

fІьвів

-

чорне коло, зафарбоване жовтим
кольором.

'У

центрі

емблеми

чорними літерами написати сло

во "Львів".

#include <Stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
int main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
errorcode = graphresult();
if (errorcode ! = grOk)
•
{
cout <<"Помилка:"<< grapherrormsg(errorcode);
cout << "\n Натисніть на будь-яку клавішу" ;
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11

Емблема

getch();
exit(1);
}
setbkcolor(O);
setcolor(З);

rectangle(100, О, ~ОО, 200);
setfillstyle(1, З);
floodtill(200, 100, З);
setcolor(14 );
circle{200, 1ОО, 1ОО);
setfillstylв(1,14);

tloodtill{200, 1ОО, 14);
setcolor(O);
circle(200, 1ОО, 1ОО);
settextstyle(O, О, З);
outtextxy(140, 95, "Львів");
getch();
closegraph();
return О;
}
Задач,а

3 (про графіІ\: функції). Нарисувати графік
2sin2x + 1 на проміжку [О; 2п], табулюючи функ
кроком h = 0,1. У результаті експериментів, змінюючи

функції у=
цію з

значення амплітуди в пікеелях (за допомогою множника М),
зобразити графік на екрані якнайкраще.

Гра~ік

#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
float f(float х);
void main()
{

11

~ункціі

~=2sin2x+1

Графік
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const float а= О, Ь = 2 • 3.14, h = 0.1 ;
const int h1 = 5, хО = 60, уО = 240, М =50;
int gdrivгr = DETECT, gmode, errorcode;
int х1, у·і;
float х , у ;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
errorcode = graphresult() ;
if (errorcode != grOk)
{
cout <<"Помилка"<< grapherrormsg(errorcode);
cout << "\n Натисніть на будь-яку клавішу";
getch();
exit(1) :
}

setbkcolor( 1);
setcolor(14 );
line(20 .. уО . 600, уО) ;
line(xO, 440, хО , 20);
х =а ;

= хО + М • х;
f(x);
у1 = уО- М *у;
moveio(x1, у1 );
setcolor(15);
do
х1

у=

{ І

=f(x); у1 = уОlineto(x1, у1 );
х1 += h1 ; X=X+h ;
}

у

(М

while (х <= Ь);
settextstyle( О, О , 1);
outtextxy(60, 245, " О") ;
... outtextxy(360, 245, "6.3");
settextstyle( О, О , 2);
outtextxy(1 ОО , 380, "Графік
getch(); closegraph();
}
float f(float х)
{
float func;
func = 2 • sin (2 • х) + 1;
return func:

* у);

функції

y=2sin2x+1 ");

•

4.

Імітація руху об'єкта на екрані. Для імітації руху зоб

раження об'єкта на екрані необхідно виконати такий алго
ритм:

1.
2.
3.
4.
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Нарисувати об'єкт у заданфй точці.

Витерти об'єкт, зарисувавшийого кольором тла.
Змінити координати об'єкта.
Перейти до пункту

1.

Задача

4

(про динамічний ефект). Зобразити на чорному

тлі екрана рух зеленого кола вверх-вниз.

#include <stdlib.h>
/!Ефект руху
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <dos.h>
void main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{
cout << "Помилка" << grapherrormsg(errorcode);
cout << "\n Натисніть на будь-яку клавішу";
getch();
exit(1);
}
setbkcolor(BLACK};
setcolor(GREEN);
int у= 60, sy = 4, r =50;
int х = getmaxx() І 2;

do
{
circle (х, у, r);
dеІау(ЗО);

setcolor(BLACK);
circle (х, у, r);
setcolor(GREEN);
у+= sy;
if (у < 60 11 у> getmaxy() - 60)
sy = -sy;
}
while(!kbhit());
/І Доки не натиснута
getch();
closegraph();

будь-яка клавіша

}
Функція delay(n), яка описана у бібліотеціі

dos.h,

призна

чена для затримки на екрані результатів виконання програми
на

n

мікросекунд.

Функції kbhit() повертає значення хибність

(або

0),

якщо

натиснута будь-яка клавіша на клавіатурі, або істина (дові
льне ціле число) у протилежному випадку. Вона описана у
бібліотеці

conio.h.
Вправи

1.
2.
3.

Намалюйте в центрі екрана правильну чотирикутну піраміду.

Зобразіть рух сонця на блакитному небі.

Розв'яжіть задачі

N2 21, 22, 23

вашого варіанта з розділу "Задачі".
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§ 16. ВСТУП ДО ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРО ГР АМУВАННЯ
Головною відмінністю С++ від С є можливість опрацьову
вати новий тип даних, -клас. Ідея класу полягає в об'єднан
ні даних і алгоритмів їх опрацювання. Дані називаються по

лями класу, алгоритми

методами, а власне об'єднання

-

-

іпкапсуляцією. Методи опрацьовують поля і зовнішні дані,
власіш вони реалізують ідею класу. Класи володіють властивіс
тю успадкуваппя, яка забезпечує використання класом-нащад

ком (надалі
(предка,

похідним класом) полів і методів базового класу

-

батьківського класу).

Кожний клас може мати до

вільну кількість нащадків, що дає змогу створювати ієрархічні
дерева успадкування. Нащадок може перекривати деякі методи
предка, і тоді метод з одним іменем для різних класів вико
нуватиметься порізному. Це називають поліморфізмом методів.

1.

Інкапсуляція.

Створення

нового

класу

аналогічне

до

створення нової структури:

class

<назва класу>

{
<специфікатор доступу>:
<тип поля 1> <назви полів

1>;

N> <назви полів N>;
<декларації чи описи методів класу>;

<тип поля

};

...

Методами класу є функції,

які визначені для полів чи

зовнішніх змінних.

Специфікатори доступу описуються так:
Специфікатор

Опис

доступу

private
protected
public

Доступність лише для методів класу
Доступність лише для методів класу та методів

•

похідних класів
Доступність для будь-якої зовнішньої функції

В описі класу специфікатор доступу може бути відсутній.

Тоді за замовчуванням активним є специфікатор

private,

поки

явно не задано інше. Зазначимо, що структура в усьому ана
логічна до класу, крім того, що за замовчуванням її поля та
методи загальнодоступні

(public).

Від структур не можна ус

падкувати класи-нащадки.

Створимо, наприклад, клас

TPoint,

який міститиме коорди

нати точки і такі методи: засвічування, гасіння й переміщен-
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ня точки. Опис класу

class

TPoint

має такий вигляд:

ТРоіпt

{
protected:
int х,у;
public:

11

TPoiпt(int а,
vold Оп()

int

Координати

1/Ініціалізує поля координат числами а і Ь

Ь);

// . f!!Jисує точку поточним кольором

{Draw(getcolor());}
void Off()
// Витирає точку - малює ії кольором фону
• {Draw(getbkcolor());}
virtual void Draw(int color) /І Рисує точку кольором co/or
{putpixel(x, у, color);}
11 Первміщає точку на екрані на dx вправо і на dy вниз
void Move(int dx, int dy);
};
Функція TPoint створює екземпляр класу і заповнює його
поля конкретними значеннями. Такий метод класу називаєть

ся копструктором.

Конструктор завжди має назву класу.

Значення ключового слова

virtual в описі методу Draw() буде по

яснено нижче.

Зазначимо, що значення полів класу бажано змінювати за
допомогою

методів.

Наприклад,

змінити

розміщення

точки

можна за допомогою методу Move.

Поза описом класу заголовок методу має такий вигляд:
<назва класу> : :<назва методу>(<список формальнь1х параметрів>);

Опишемо

методи створеного класу:

TPoiпt::TPoiпt(int а,

lnt

Ь)

{
х =а; у= Ь;

}

void

TPoiпt::Move(int

{
Off();
х += dx;

у+=

dx, int dy)
dy;

Оп();

}
Змінну (об'єкт) класу оголошують аналогічно до інших класів:
ТРоіпt п(12,24),

m(100,200);

Метод класу викликають так:
<назва об'єкта> . <назва методу>(<список фактичних параметрів>);

Оголосити й використати екземпляр Point класу TPoint мож
на, наприклад, так:

ТРоіпt Роіпt(50,50);
Poiпt.On();
Poiпt.Move(35,
Poiпt.Off();

8С++

70);
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або за допомогою динамічних змінних:

TPoint* PointPtr = new Point(1 ОО, 1ОО);
PointPtr->On() ;
PointPtr->Move(35, 70);
PointPtr->Off();
Для класів визначений спеціальний метод

operator,

а саме:

<тип> ореrаtоr<символ>(<формальні параметри>) {<тіло методу>}

"У цьому разі як символ можна використовувати усі ариф
метичні операції, команду присвоєння, команди присвоєння,

суміщепі з арифметичними операціями та різні пари дужок,

operator+,

наприклад :

operatorl=,

operator=,

operator()

тощо .

Правила опису власних оператор-методів аналогічні до правил
створення звичайних функцій чи методів.

Задача

1.

Використовуючи

далі) нарисуйте

1000

клас TPoint

та operator() (див.

точок, випадково розміщених на екрані.

#include <graphics.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
class TPoint
{

protected: int х, у;
public:
_ TPoint(int а =

О,

int

Ь

=

О)

{
х =а; у= Ь ;

}
void On()
{Draw(.getcolor());}
void Off()
{Draw(getbkcolor()) ;}
virtual void Draw(int color)
{putpixel(x, у, color);}
TPdint& operator()(int i,int j)
{
х =і, у =j;
return *this;
}

};
void main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
TPoint Р;
randomize();
for(int і= О ; і< 1000; і++) P(random(i), random(i) ).On();
getch();
closegraph();

.

}
"У цій програмі для задання координат точки використову
ємо

operator(). Щоб можна було застосувати, наприклад команди
P(30,80).0n() або Р(1 00,200).0ff(), operator() має належати типу TPoint.

114

Тому в описі оператор-методу

operator()

використовуємо посилання

Команда return має повертати екземпляр (значення змін
ної) типу TPoint. Оскільки на момент опису класу ім'я зміної

TPoint&.

цього класу невідоме, у С++ існує спеціальне ключове слово

this -

в казівник на

2.

цю змінну.

Успадковування. Успадковування здійснюється так:

class

: <сnецифікатор достуnу

<назва нащадка>

·

усnадковування> : <назва nредка>

<додані nоля класу>;
<декларації чи оnиси доданих і nеревизначених методів>;

}
Для визначення можливості доступу до елементів похідно
го класу керуються наступною таблицею:
Доступ у

Специфікатор

Доступ у похідному

базовому класі

доступу

класі

успадковування

public
private
protected
public
Private
Protected

public
public
public
private
private
private

public
Не доступний

protected
private
Не доступний

private

Проілюструємо механізм успадковування створенням ієрар

хічного дерева інших класів
кутник" (див. рис. 3).

-

класів "коло", "лінія" і "прямо

TPoint

--------

~

TCircle

TLi.ne

І

TRect
Рис.

Клас

TPoint

3.

Ієрархічпе дерево класів

вибрано батьківським, оскільки він має спільні

властивості для всіх графічних класів: координати, методи за

свічування,

гасіння і руху, які будуть успадковані іншими

класами. Коло визначається його центром (точкою) і радіусом
(цілим числом). Тому клас

TCircle
r.

доповнений полем цілого типу

як нащадок класу

TPoint

буде

Відрізок визначається одним

кінцем (точкою) і зміщенням відносно нього другого кінця.
Тому

клас

Tline

доповнимо

зміщень другого кінця

цілими

полями

відtюсно осей ОХ і

(прямокутник) аналогічний до класу

Tline:

ShiftX

ОУ.

і

Клас

ShiftY
TRect

протилежні верши-
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ни прямокутника задаються координатами точки і її зміщен

ням. Для усіх похідних класів реалізації методів On(), Off() та
Move() будуть однаковими, тому перевизначати їх не потрібно .
Конструктори та методи рисування усіх успадкованих класів
різні. Тому їх необхідно перевизначати.

Оголошення й реалізація класу

TCircle

має вигляд:

class TCircle:public TPoint
{
int r;
// Радіус
public:
TCircle(int а, int Ь, int с);
/І Ініціалізує поля класу
virtual void Draw(int color);
//Рисує коло кольором color
};
TCircle: :TCircle{int а, int Ь, int c):TPoint(a, Ь)
{r = с ; }
void TCircle: :Draw(int color)
{
setcolor( color);
circle{x, у, r);
}

В конструкторі

TCircle

відбувається виклик батьківського

конструктора, який ініціалізує успадковані полях і у.

Оголошення класу

має такий вигляд:

Tline

class TLine: public TPoint
{
int ShiftX, ShiftY;
//Зміщення другого кінця
public:
// (Х1 ; У1) і (Х2; У2)- координати кінців відрізка
TLine (int Х1, int У1 , int Х2, int У2);
virtual void Draw(int color) ;
/І Рисує відрізок кольором color
};

3 . Поліморфізм. Поліморфізм - це можливість викорис
товувати однакові імена для методів різних класів . Наприк

лад, методи створення й рисування всіх побудованих класів
мають однакові імена

- Create

і

Draw,

але кожний графічний

клас реалізує їх по- різному.
Розглянемо дію успадковапоzо методу

TCircle
ція береться з класу TPoint:

Оскільки цей метод у

TPoint::On()
{Draw(getcolor()) ;}

On()

класу

TCircle.

не перевизначався, його реаліза

//викликає метод

Draw()

Дія методу

On() залежить від реалізації методу Draw(). На
Draw() малює коло, On() його засвічує поточним
Перевизначати метод On() не треба, оскільки його

приклад, якщо

кольором.
реалізація

Draw()

справедлива

батьківському класі
(раннім)

умови,

що

TPoint.

успадкований

метод

Згідно з прийнятим статичпим

механізмом виклику функцій

меться програмний код
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за

перевизначений. Описи цих методів були розміщені в

Draw()

завжди виконувати

базового класу

TPoint,

а саме:

TPoint::Draw(int color)
{putpixel(x, у, color);}

/І Буде нарисована точка, а не коло

Щоб уникнути цієї ситуації, в описі методу

Draw()
virtual:

вому класі використовують службове слово

у базо

virtual void Draw(int color);
У цьому випадку адреса виклику потрібного методу

визначається

лише

на етапі виконання

батьківського методу Оп() класом

перевизначеного методу

TCircle

програми.

Draw()

Виклик

веде до виклику вже

Draw():

void TCircle::Draw(int color)
{
setcolor(color);
circle(x, у, r);
}

11

Буде нарисоване коло

Цей механізм називають дипамічпим, або пізпім зв'язу
ваппям, а метод
Задача

2.

Draw() -

віртуальпим методом.

Нарисувати десять концентричних кіл, які ма-

ють спільний центр посередині екрана.

#include <graphics.h>
#include <conio.h>
c\ass TPoint
{
protected: int х,у;
public:
TPoint(int а, int Ь);
void On() {Draw(getcolor());}
void Off() {Draw(getbkcolor());}
virtua\ void Draw(int color) {putpixel(x,
};
TPoint::TPoint(int а, int Ь)

у,

color);}

{х =а; у= Ь;}

class TCircle: pub\ic TPoint
{
int r;
public: TCircle(int а, int Ь, int с);
virtua\ void Draw(int color);

};
TCircle: :TCircle(int а, int Ь, int c):TPoint(a, Ь)
{r = с;}
void TCircle::Draw(int color)
{
setcolor( co\or);
circle(x, у, r);
}
void main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
for(int і= 10; і<= 100; і+= 10)
{TCircle Circle(getmaxx()/2, getmaxy()/2, і);
Circle.On();}
getch();
closegraph();
}

117

Переваги об'єктно-орієнтованого програмування найбільш
відчутні під час створення складних і великих за обсягом
програм. Класифікація функцій за ознакою належності до
певного класу спрощує процес програмування й навігацію по
тексту програми на етапі розробки. Завдяки наслідуванню і
поліморфіаму програмістові не потрібно описувати однотипні
методи у похідних класах, дії яких однакові. 3 наведеного ви
ще прикладу видно, що без використання ООП довелось би
описt.вати методи руху Move{}, засвічування On() та гасіння Off()
окремо для кожного із класів

TCircle, Tline

і

TRect, -

а це зай

вих дев'ять функцій.
Вправи

1. Опишіть методи класу TLine й успадкуйте від нього клас TRect.
2. УспадкуЙте клас TText (текст) від TPoint, який би виводив на ек
ран текст у заданій позиції поточним кольором.

3.

Модифікуйте клас

TPoint

так, щоб користувач міг задати колір точ
TPoint поле кольору.

ки: а) змінюючи поточний колір; б) додавши у клас

4.
5.

У задачі

1

точки намалюйте випадковими кольорами.

Модифікуйте задачу

2

так: а) намалюйте кола різними кольора

ми; б) зафарбуйте кола різними кольорами.

6.

Розв'яжіть задачі

N2 21, 23

вашого варіанта з розділу "Задачі'",

використовуючи побудовані вище класи .

§ 17.
1.

СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ С++

Середовище програмування С++. У різних операційних

системах існує по декіль;ка середовищ програмування мовою

С++.

:Наприклад,

для

операційної

системи

це

Windows -

С++, Borland С++ 3.1, Borland С++ Builder тощо. Вони
призначені для підготовки текстів програм мовою С++, їхньої

Turbo

компіляції

(переведення програмного коду в

виконання.

Принципи

складання

програм

машинний) та

(окрім

роботи

з

графікою у Windows) для них однакові. Розглянемо правила
роботи на прикладі середовища Turbo С++ для DOS.
Для входу у середовище треба виконати команду

tc.exe.

верхньому рядку екрана буде розміщене головне меню,

У

а в

нижньому- опис деяких функціональних клавіш.
Щоб активізувати (увійти в) головне меню, потрібно на
тиснути на клавішу

F10.

У розпорядженні користувача будуть

такі пункти меню:

File
Edit
Search

-

для роботи з файлами;

для редагування файлу;
-для відшукання (заміни) заданого фрагмента
тексту;
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Run

для виконання програми;

Compile

для компіляції програми та створення ехе-файлу;

Debug

для налагодження програми ;

Project

для стварени проектів;

Options

для канфігурування середовища;

для канфігурування вікон і роботи з ними;

Window

-

НеІр

для надання допомОги

Потрібний пункт вибирають стрілками переміщення кур

сара або мишкою і натискають на клавішу вводу. Можна ско
ристатися комбінацією клавіш АІt+<висвітлена буква>: натиснув
ши й утримуючи клавішу

Alt,

натискають на клавішу з висвіт

леною літерою і відпускають обидві клавіші.
Розглянемо головні етапи, з яких складається сеанс роботи.

1.

Активізують головне меню (натискають на

F10)

і пункт

File. Одержують додаткове (спадне) меню. У ньому вибирають
команду New (записуватимемо так: F10 ::::} File ::::} New) . Середо
вище переходить у режим створення нового файлу з назвою

NONAMEOO.CPP. Набирають текст програми.
2. Для виправлення очевидних помилок уведення

корис

туються традиційними прийомами редагування тексту, зокре

ма, такими комбінаціями клавіш для роботи з блоками

( фраг

ментами) тексту:
Shіft+стрілки

-

виокремити чи зняти виокремлення блока

Ctrl+lnsert
Shift+Del
Shift+lnsert

-

копіювати блок у буфер обміну;

Ctri+Del
Ctri+Y
Ctri+Q, У
Ctri+N
Ctri+PgUp
Ctri+PgDn

-

вилучити виокремлений блок із тексту;

тексту;

перемістити блок із тексту у буфер;
вставити текст із буфера у позначене курсором
місце основного тексту;

-вилучити рядок, де є курсор;

-

вилучити текст від курсара до кінця рядка;
вставити рядок;

перейти до початку тексту;
перейти до кінця тексту

Ці акорди пам'ятати не обов'язково. Опис перших чотирьох
побачите, активізувавши пункт головного меню

3.

Edit (Ait+E).

Якщо очевидних помилок немає, програму можна ком

пілювати і виконати
клавіш

(F1 О ::::} Run

або за допомогою комбінації

Ctri+F9).

4. Якщо система виявить синтаксичні помилки, то про це
буде негайно повідомлено. Курсор буде в рядку, де допущено
помилку, або безпосередньо вказуватиме на позицію з помил-
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кою. На екрані з'явиться рядок червоного кольору з повідом
ленням про зміст помилки, що суттєво полегшує її виправ
ляння. Середовище . перебуватиме в режимі редагування і по
милку можна буде виправити. Тепер вдруге компілюють і ви
конують програму (натискають на Ctri+F9). Виправляють нас
тупну помилку у разі потреби і т.д.

5.
ні

Якщо синтаксичних помилок не виявлено, але отрима

результати

Run

r Step over

програми

неправильні,

за допомогою команд

(або F8) ВИКОНУІ?ТЬ покрокову компіл~цію. Т~

кож можна простежити,

як змІнюються значення змІнних ПІД

час компіляції. Для цього виконують команди

=:} Add watch ...

=:}вводять

назву змінної

=:} Ok

Debug =:} Watches

(натискають на

Ctri+F7).

6.

Якщо синтаксичних помилок немає, програма буде ви

конана. Результати можна побачити у вікні результатів, для
чого натискають на Alt+F5 або використовують засоби пункту
Натиснувши після

Debug.

перегляду результатів

на

будь-яку

клавішу, переходять у режим редагування програми.

7.

Щоб для заданого срр-файлу створити ехе-файл, послі

довно виконуємо

F10 =:} Compile =:} Destination =:} Disk.

Натискають

на Alt+F9 і в поточний каталог на диску буде записано ехе
файл, який можна виконувати поза середовищем .

8.

Щоб зберегти текст програми у файлі з розширенням

F1 О =:} File =:} Save As, якщо файлу дають нове
=:} File =:} Save (достатньо натиснути на клавішу F2)

срр, активізують

ім'я, або F10

для зберігання файлу зі старим іменем.

Для закінчення сеа,нсу роботи і виходу із середовища по
=:} File =:} Exit або натиснути на клавіші Alt+x.
10. Для роботи з програмою, що є на диску, виконують

9.

трібно· 1зиконати F10

F10 =:} File =:} Open або натискають на клавішу FЗ. Одержимо діа
логове вікно. 3а Допомогою клавіші ТаЬ переходимо в нижню
частину вікна і вибираємо серед імен файлів потрібний файл,
натискаємо на клавішу вводу. Текст програми буде занесено у
вікно редагування.

11.

Вікон з програмами може бути декілька. Переходити

від одної програми до іншої можна за допомогою клавіші

F6.

Щоб розкрити на весь екран чи згорнути вікно, користуються
клавішею F5. Зручно розташувати вікна на екрані можна за
собами пункту Window. Щоб закрити активне вікно, натиска
ють на Alt+FЗ або клацають мишею на значку прямокутника в
рамці вікна.

12. Якщо потрібна додаткова інформація, натискають на
клавішу F1 і читають інформаційно- довідкові тексти про сере
довище та синтаксичні конструкції мови С++.
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2.

Директиви препроцесора. Наведемо директиви препро

цесора та їхні значення (табл.

10):
Таблиця

Директива

#
#define
#elif

10. Директиви

препроцесора

Опис директиви

Порожня директива. Не задає жодних дій
Задає сталу або описує макрос

.

Цю

директиву

умовних

розміщувати

можна

#ifdef, #ifndef, #if.

директив

середин і

у

Якщо

стала

(умова}, записана у цій директиві, визначена (істипа}, то виконуються відповідні команди
Цю

директиву

розміщувати

можна

у

середині

умовних директив. Якщо всі сталі (умови}, запи-

#else

сані у директивах

#ifdef (#ifndef, #if)

та

#elif,

не ви-

значені (хибні), то виконуються команди, що міс-

#else та #endif
#ifdef, #ifndef, #if

тяться між директивами

#endif
#error

Закінчує опис директив
Указує

компілятору,

Перевіряє умову.

#if

що

треба вивести

відповідне

повідомлення про помилку та перериває його роботу
Якщо вона істинна, то викону-

ються команди, розміщені до директив

#endif,

якщо хибна

#elif, #else

або

то ці команди не виконуються

-

Перевіряє, чи визначена певна стала. Якщо стала

#ifdef

визначена,

#elif, #else

то

або

виконуються

#endif,

команди

до

директив

якщо не визначена- ці коман-

ди не виконуються

#ifndef

Аналогічна до директиви

#endif,

але перевіряється,

чи не визначена певна стала

#include

Під'єднує файл заголовків
Змінює лічильник рядків програми компілятора. Як-

#line

що програма складається з декількох файлів, то цією
директивою можна явно вказати, з яких номерів починати нумерацію рядків файлів, що під'єднують
Дає змогу за допомогою спеціальних команд керу-

#pragma

вати

можливостями

компілятора.

Її дія

залежить

від можливостей певного компілятора

#undef

Скасовує установки відповідної директиви

#define.

3. Таблиця кодів ASCII. Таблиця кодів ASCII (American
Standard Code for Information Interchange) складається з двох
частин: базової з кодами від О до 127 і розширеної з кодами
від 128 до 255. Розгляньте таблицю кодів від 30 до 255.
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Таблиця

о

.

з

.q

1

2

.q

з

7

8

9

#

$

%:

&

І

1

!

..

(

)

."

+

,

-

І

о

5
?

6

7

8

9

:

;

@

А

Б

с

D

Е

L
V

и

N

о

1iJ

х

у

'

а

ь

с

і

j

k

1

rn

t

...

2

з

4

<

=

>

7

F'

н

І

J

к

8
9

р

R

5

т

u

z

G
Q
[

\

]

л

10

d

е

:f

g

h

11
12
13
1'1

n

о

р

q

r

s

х:

у

z

{

І

}

в

г

д

Е

ж

з

и

н

о

п

р

15
16
17
18
19

ц

ч

IIJ

щ

а

б

в

fl

R

л

м

j

~

tJ1

1!:
1Г

21
25

...

ASCII

Коди

6

5
6

20
21
22
23

11.

s

1

[

ь

•

І

І

ц

ч

ш

t

ё

є

"

JI!

-

и

V

uт

D

А

Б

и

й

к

л

с

т

у

ф

х

'Ь

ЬІ

ь

з

w

я

д

е

ж

3

и

й

н

о

п

І

l

'1

!
k

j

lf

•

t

~

=

~

1:1:

JL

*+

rr
р

!
J

r

с

т

у

ф

щ

'Ь

N

Q

;;;!

IQ

е:

Ї

ї

у

у

о

•

:n:

І~

і
х

л

У цій таблиці коди від О до
них символів, кади від

128

до

волів національних алфавітів,

32 зарезервовані для систем
175 і від 224 до 255 -для сим
коди від 176 до 223 -для сим

волів псевдографіки, за допомогою яких можна створити не
складні

графічні

зображення

в

текстовому

режимі

екрана.

Перша чи перші дві цифри коду позначають номер рядка, а
остання

-

•номер стовпця, на перетині яких розміщений відпо

відний символ. Наприклад, число

75

є кодом великої латин

ської літери К, а кириличній літері Л відповідає код

139.

Розділ

2

ЗАДАЧІ

Різних за темами задач є 23. Більшість задач мають по 25
індивідуальних завдань. Номер завдання, яке має розв'язати
студент, у конкретній задачі визначається числом і- номером
варіанта. Номер варіанта
число,

утворене

з

-

це номер студента в журналі або

останніх

двох

цифр

номера

книжки. Оскільки варіантів завдань є лише
то від числа і потрібно відняти

25

або

50,

25,

залікової

і якщо і>

або

75.

25,

Якщо в

умові задачі немає конкретних даних, то їх треба задати на
свій розсуд, керуючись її змістом. Скрізь вимагається скласти
програму для розв'язування задачі. У кінці кожної програми
зазначити своє прізвище.
В умовах багатьох задач є посилання на функції. Потрібні

функції слід -вибирати відповідно до знач~ння числа

n,

яке

залежить від номера конкретного варіанта і та умови задачі

(див. таб.

1).

Наприклад, розглянемо варіант і =

умові деякої ·задачі зазначена функція у=

+ 19

21. Якщо в
fi + 1 g(x), то і+ 19
ніж 25, то від ньо

40. Оскільки це число більше,
2 5 і отримуємо номер індивідуального завдання
n = 40- 25 = 15. Отже, вибираємо з таблиці функцію з номе
ром n = 15.

=

21

=

го віднімаємо

Таблиця

n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.

Функції

Функція fп(х)

9,2cos2x- lsinx І 1,11
12,4sinlx І 2,11- 8,3cos1,2x
lcosx І 2, 71 + 9,1sin(1,2x + 1)
lsinx І 3,12 + cosx 21- 8,3sin3x
cosl2xl І 1,12 - соs(Зх - 2) + 6,15
sinxcos 2xsin(x + 1,4) І 0,85 + 7,14
lsin(2x- 1,5) + 3sin4xl + 2,38
cosx 2sin(2x - 1) + 4,29
cos(x 2·4 + 1)- lsin2x- 5, 761
sinx- cosx3sin(x2- 4,2) + 4,27
lsin12xcosl2xl І ЗІ + 4,21
cosx 3 І 2,1 + cosx2 І 1,1 - 8,3sin(3x
sinx2cosx3 - sinx + 5,2
2sinxsin(2x- 1,5)cos(2x + 1,5)- 6

+ 1)
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•

lcosx 2

0,51lsin(3x - 4) - 4,44
cos2,1xsinlx1І 0,15 - 5,8
lcos2x 3 + 2sin(x 11,2- 3,4)1 + 10,51cosl3xl
lsin(x 2 І 1,5 - 2)1 + 11, 73cos(1,6x- 1)
13,4coslxlsin(x 2 - 2,25)
cos(x2 - 3,8)11 4,5 - 9, 7sin(x - 3,1)
13,4sin(-1,26x)coslx І 7,51
2sinl2xlcos2x- 11,6sin(x І 0,4- 1)
sinlxll 0,1 + 9,4sin(3x- 2,5)
10,8lcos(x2 І 1,13)lsin(x + 1,4)
ll,2cos(2x- 1) + lsin1,5xl11, 7

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Задача

.1.

-

Дуже проста програма. Скласти і виконати прог

раму, задавшивхідні дані самостійно.

1.

Квіткова клумба має форму круга. Обчислити її периметр і
площу за заданим радіусом.

2.

Обчислити периметр

і

площу прямокутного

трикутника за

заданим катетом і гострим кутом.

3.

Обчислити довжину кола і площу круга за заданим діамет
ром.

4.

Ділянка лісу має форму рівнобічної трапеції. Обчислити її
периметр і площу за заданими сторонами.

5.

Ресторан закуповує щодня масло т 1 кг по
сметану

m2

кг по

2,40

грн, вершки

m3

8,50 грн за
4,10 грн.

кг по

кілограм,
Визначи

ти суми, потрібні для купівлі окремих продуктів, і загальну
суму.

6.
7.

С'кільки секунд мають доба, тиждень, рік?

Обчислити кінетичну Е
енергії

тіла заданої

швидкістю v. '

8.

= mv2

маси

m,

І

2

та потенціальну Р

= mgh

яке рухається на висоті

h

зі

Ціни на два види товарів зрослинар відсотків. Вивести старі
та нові ціни.

9. Обчислити площу поверхні S = 41tr2 та об'єм V= 47tr3 І 3 сфе
ри за заданим радіусом r.
10. Швидкlсть світла 299792 кмІс. Яку відстань долає світло за
годину, добу?

11. Увести

врожайність трьох сортів пшениці

(36, 40, 44

тІга) і

площі трьох відповіцних полів (га). Скільки зібрали пшениці
з кожного поля і з трьох полів разом?

12. Радіус Місяця 17 40 км. Обчислити площу поверхні S = 47tr2 та
об'єм планети V= 41tr31 3.
13. Обчислити довжину гіпотенузи та площу прямокутного три
кутника за заданими двома катетами.

14.
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Обчислити об'єм та площу бічної поверхні куба, якщо відоме ребро.

15.

Увес·rи

продуктивності роботи

трьох

труб,

які наповнюіоть

басейн, і час їхньої роботи. Скільки води набрано в басейні?

16. Яку

площу і

периметр

круга заданої площі

17. Тіло

падає

шлях h

з

= gt2

18. Обчислити

матиме

прискоренням

І

2

квадрат,

описаний

навколо

S.
g.

Визначити пройдений

тілом

після першої та другої секунд падіння.

периметр і площу · і:rрямокутного трикутника за за

даними катетами.

19. Телефонн'і

розмови з трьома населеними пунктами коштують
Розмови тривали t 1 , t2, tз хв відповідно.

с 1 , с 2 , с 3 копІхв.

Яку суму нарахує комп'ютер до оплати за кожну і всі роз

мови?

20. Обчислити площу бічної поверхні S
діжки за заданою висотою

21.

h

=

2nrh та об'єм V= nr 2 h

та радіусом основи

r.

Квіткова клумба має форму квадрата. Обчислити її периметр
і площу за заданою стороною.

22.

Обчислити катет та площу прямокутного трикутника за зада
ними гіпотенузою та другим катетом.

23. Обчислити сторону та площу S
ма його діагональ

=

d2 І 2 квадрата, якщо відо

d.

24.

Обчи~лити площу бічної поверхні S = nrl та об'єм V=
nr2 h / 3 конуса за заданою висотою h, твірною l та радіусом

25.

Поїзд їхав t 1 год зі швидкістю v 1 кмІгод, t 2 год зі швидкість
v2 і t 3 год зі швидкістю v 3 . Визначити пройдені шляхи з

основи

r.

різною швидкістю і весь шлях.

Задача

2

(про трикутник). Трикутник задано координата

ми вершин А(О;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0),

В(і; і-1) та С(-і; і+1), де і- номер варіанта.

Обчислити висоту

ha

та бісектрису

We.

Обчислити медіану та і бісектрису Wь.
Обчислити бісектрису
Обчислити висоту

ha

Wa

та радіус вписаного кола

r.

і медіану ть.

Обчислити медіану ть та бісектрису
Обчислити бісектрису

Wa

We.

і радіус описаного кола

Обчислити висоту hь та бісектрису

R.

W а·

Обчислити висоту hь і медіану те.

Обчислити висоту

ha

та радіус вписаного кола r.

Обчислити медіану те і бісектрису
Обчи~лити висоту hь та бісектрису

Wa.
We.

Обчислити медіану те і радіус вписано го кола

r.

Обчислити висоту hь та медіану та.

Обчислити медіану та і радіус описаного кола
Обчислити медіану та та бісектрису

R.

We.
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16.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Обчислити висоту

Обчислити висоту

і бісектрису

W а.

he

r.

і медіану та.

Обчислити медіану ть та бісектрису

Wa.

Обчислити медіану те і радіус описаного кола

R.

Обчислити висоту hь та бісектрису Wь.
Обчислити висоту hь і медіану ть.

Обчислити висоту

24.І)бчислити висоту

25.

he

Обчислити медіану ть та радіус вписано го кола

Обчислити висоту

Задача

3.

та радіус описаного кола

ha
ha
ha

R.

і бісектрису Wь.
та медіану те.

Розгалуження. "Увести довільне значення х та

обчислити значення функції

у= Jtt+2<f'P>. якщо ІхІ < 10,
ltнз(W), якщо jxj ;::>: 10,

де

fP = tg(x

+а) -log 1 jь + 7j,

OJ =

с~ х 2 + de 1 ·3

,

і - номер варіанта.

Скласти дві програми, використовуючи:
повну команду розгалуження

1)
2)

if;

коротку команду розгалуження

Вхідні дані (х, а, Ь, с,

d)

if.

увести з клавіатури довільні. Ре

зультати обчислень вивести на екран і у файл.

Задача

4.

Розгалуження. Нехай оплата робіт залежить від

типу виконаної роботи чи виду підприємницької діяльності
(А, Б, В) і нараховується за формулою

+ 501 для робіт типу А,
+ 1001 для робіт типу Б,
200 f 1+ 4 (і) + 135 для робіт типу В,

{100 f1+ 2 (i)
у= 150 fн 3 (і)

·""
де і -

10%,

номер варіанта. Для робіт типу А податок становить
для Б

- 15%,

для В

- 20%.

"Увести тип робіт. Вивести

нараховану суму, суми податку і суму до видачі. Розв'язати
задачу чотирьма способами, використовуючи:

.1) повну команду розгалуження if;

2)
3)
Задача

5.

коротку команду розгалуження
команду вибору

if;
switch; 4) команду goto.

Вибір. Скласти програму для розв'язання наве

деного нижче завдання двома способами, використовуючи:

1) команду switch;
команду if.

2) 2)

Придумати і задати вхідні дані так, щоб вибір був з чоти
рьох- семи альтернатив.
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1.
2.
3.

Увести номер студента. Вивести його прізвище та ініціали.
Є дані про автомобілі чотирьох моделей. Я:к вхідне дане ввести

номер моделі й отримати характеристики: рік випуску і ціну.
Ввести номер поїзда. Вивести назви пунктів відправлення та
призначення.

4.

Ввести першу літеру назви :країни. Вивести назву її столиці та
:кількість населення.

5.

Ввести номер дня тижня. Вивести його назву двома мовами:
українською та англійською.

6.
7.

Ввести номер трамвая. Вивести назви його :кінцевих зупинок.
Ввести першу літеру назви :країни. Вивести назву :континента
та її площу.

8.

Ввести номер місяця. Вивести назву пори року двома мова
ми: українською та англійською.

9.
10.

Ввести номер студента у списку. Вивести його ім'я.
Ввести першу літеру назви міста. Вивести довідку про :кіль

кість населення і площу міста.

11.

Ввести

номер

автобуса.

Вивести

:кількість

зупинок

його

маршруту.

12.

Ввести першу літеру назви :країни.

Вивести :кількість насе-

лення і :кількість міст цієї :країни.

13.
14.
15.

Ввести телефонний :код райцентру. Вивести його назву.
Ввести номер дня тижня. Вивести роз:кад пар у цей день.
Є дані про шість товарів. Ввести числовий :код одного з них,
отримати довідку про ціну і :кількість товару на складі.

16.

17.

Ввести номер місяця. Вивести :кількість днів у ньому.
Ввести числовий :код групи. Вивести повну назву групи
:кількість студентів у ній.

18.
19.

Ввести номер місяця. Вивести назву місяця і номер :кварталу.
Ввести число з діапазону від О до 5. Вивести його написання двома
мовами.

20.
21.
22.

Ввести номер поїзда. Вивести довідку про час відправлення .
Ввести першу літеру назви річки. Вивести довідку про їі дов
жину і :кількість приток.
Ввести числовий :код сузір'я. Вивести :кількість зірок у
ньому.

23.
24.

Ввести номер дня тижня. Вивести його назву і :кількість пар.

Ввести номер :квартири в будинку. Вивести :кількість :кімнат і
мешканців у ній.

25.

Увести число з діапазону від

5

до

9.

Вивести його значення трьома

мовами.

Задача

6.

Цикли. Таблиця мір. Побудувати таблицю від

повідностей між мірами. Початкове значення міри, :крок змі
ни цього значення та :кількість рядків у таблиці

(10 - 15)

за

дати самостійно у режимі діалогу. Оформити таблицю я:кнай
:крmце, використовуючи формати виведення.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1 унція= 28.353495 г = 142 карати;
1 драхм= 1.77185 г = 0.06249 унцій;
1 карат= 0.2 г = 2.9412 гран;
1 гран = 0.068 г = 0.038378 драхм;
1 пайп = 54.18 пек= 477.33 л;
1 галон (брит.) = 1.2 галон (США)= 4.546 л;
1 галон (США) = 0.034 7 сак = 3. 785 л;
1 чарка = 0.0568 л = 0.00012 пайпа;
1 '!Jартет = 291 л = 5123.24 чарок;
1 страйк = 72.73 л =1280.46 чарок;
1 челдрон = 1.309 л= 0.149 пека;
1 сак = 109 л =1.499 страйка;
1 пек = 8.81 л = 0.07929 сака;
1 корд малий= 3.624 куб. м = 128 куб. футів;
1 стандарт~ 4.672 куб. м = 0.165 рода;
1 род = 28.3 куб. м = 1000 куб. футів;
1 чейн будівельний= 30.48 м = 100 футів;
1 фінгер =11.4 см= 4.5 дюймів;
1 нейл = 5. 7 см = 2.25 дюймів;
1 фут = 0.3048 м = 12 дюймів;
1 ярд= 0.9144 м = 3 фути;
1 кабельт Брит. =0.183 км= 680 футів;
1 кабельт США =219.5 м = 720 футів;
1 дюйм = 2.54 см = 12 ліній;
1 морська миля= 1.852 км= 6076 футів.
Задача

7.

Цикли. ОбЧислення скінченних сум і добутків.

Обчислити значення змінщ>Ї

1) z
2) z
3) z
4) z

5) z
6)

....

=а+ Ь;
=

аЬ;

=

tg(b) -

= (а

а;

+ Ь)2;

= баЬ-

4;

z = sin(a) +

7) z
8) z
9) z

=

аЬ;

=

а2

=

(аЬ) 1 1 4 ;

Ь;

+ 36;

10)
11)
,12)
13)
14)
15)
16)
1 7)
18)

z

аЬ

свого варіанта:

z

=

- rc;

z

=а- 2Ь;

z

=

ьа;

z = cos(ab);

z = Іа - ЬІ;
z = ctg(2a) z=

ехр(3аЬ);

z

=

4Ьа

z

=

2а- Ь;

-

Ь;

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

z =І12а - ЬІ;
z = 2а- Ь;
z = tg(a + Ь);
z = lnla + 4ЬІ;
z = 3аЬ - Ь;
z = а + ехр(Ь);
z = ба - 2Ь.

Ь;

де
і+5

а= LJ:+s(k)'
k=i

і

-

номер варіанта,

k

ці. Вивести значення
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і+8

Ь= П.t:+б(k),
k=i

-цілі числа. Функції
і, а, Ь,

z.

f

вибрати з табли

Задача

8.

Цикли. Обчислення суми знакозмінного нескін=

ченного ряду. Обчислити суму ряду

L, ak

k~

,

де

ak = (-

{'j'

і- номер варіанта, х -довільне дане з проміжку (О;
ністю е =

заданої

0,001.

(;

і+ 7

(k)xk
~

,

з точ

1)

Скільки потрібно доданків для досягнення

точності?

Виконайте

nрограму

тричі

для

різних

значень точності.

Задача 9. Цикли. Табулювання функції і пошук даних.
Протабулювати функцію у= fі+в(х) на проміжку [О; і] з кро
ком

/~

=

0.1і,

де і

номер варіанта.

-

Результати обчислень

вивести у вигляді таблиці пар чисел х, у. Виконати завдання
пошуку даних відповідно до вашого варіанта. Якщо шуканих
даних немає, вивести про це повідомлення.

1.

Обчислити суму першого й останнього значень функції. Виз
начити кількість усіх значень.

2.

Обчислити суму й добуток усіх значень функції у, для яких

виконуються нерівності у<

-3,2

або у> О.

3.

Обчислити добуток та кількість усіх значень функції у, для

4.

Обчислити добуток усіх від'ємних значень функції у та ви

-3

яких виконуються нерівності у<

або у>

0,4.

значити кількість додатних.

5.

Обчислити добуток значень аргумента (х), для яких досяга
ються мінімальне та максимальне значенння функції у.

Скільки

6.

було

від'ємних

значень?

Визначити

максимальне

значення.

7.
8.
9.
1 О.

Визначити суму додатних значень функції та кількість від'ємних.

Скільки від'ємних і додатних значень має функція у?
Обчислити модуль різниці максимального та першого значень у.

Обчислити добуток від' ємних значень функції у. У якій точці
(х) функція набуває максимального значення?

11.

Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функцій у. Виз
начити, для якого х функція набуває мінімального значення.

12.
13.

Обчислити суму та кількість додатних значень функції у.
Обчислити суму всіх значень функції у, для яких виконують
ся

нерівності

у<

1,2

або

у>

4.

Визначити

максимальне

значення функції.

14.
15.

Обчислити добуток додатних значень і кількість від'ємних.
Обчислити добуток усіх значень функції у, для яких справджу
ється нерівність

1

<у<

3,1.

Визначити, для якого х функція

набуває максимального значення.

16.
17.

Обчислити кількість і добуток усіх від'ємних значень у.
Обчислити суму квадратів і добуток усіх значень функції у,
для яких справджується нерівність

9

С++

-2,41

<у<

5.
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18.

Обчислити

модуль

добутку

максимального

та

мінімального

значень.

19.
20.
21.

Обчислити середнє арифметичне всіх від' ємних значень функції.
Обчислити суму кубів усіх додатних значень та їхню кількість.
Знайти середнє арифметичне тих значень функції у, для яких

виконуються нерівності у

22.

<

О або у

> 1.

Знайти мінімальне значення функції, а також визначити зна
чення аргумента, для якого воно досягається.

23. ~бчислити суму та кількість тих значень функції у, для яких
виконується нерівність О < у < 1.
24. Обчислити кількість і добуток тих значень функції у, для
яких виконуються нерівності 1, 3 < у < 5.
25. Яких значень функції більше: додатних чи від'ємних?
Задача

10.

Одновимірні масиви. Нехай прибуток фірми за

k-й рік обчислюється за формулою
ниць, де

k

=

1993, 1992, ... , 2003;

Yk=100fi+g(k) умовних оди
і - номер варіанта. Якщо

Yk >О, то вважатимемо, що фірма певного року мала при
буток, а у випадку Yk <О - збитки. Вивести на екран табли
цю: номер року, величина прибутку.
Пошук

даних.

Розглянути

фінансову

діяльність

фірми

протягом десяти років. Виконати додатково завдання вашого
варіанта, наведене нижче. Вивести повідомлення, якщо шука
них даних немає, наприклад, якщо збитків чи прибутків не
було взагалі.

1.

Обчислити суму прибутків фірми. Визначити максимальний
збиток (якщо збитки 5ули).

2.
3.
4.

Обчислити суму збитків. У якому році збиток був максимальний?
Обчислити суми прибутків і збитків фірми та їх різницю. Ко

ли прибуток був максимальний?
Скільки років поспіль прибутків
більше, ніж

5.
6.

500

було

менше,

ніж

але

1000,

у.о? Коли фірма зазнала найбільших збитків?

Обчислити суму збитків. У якому році прибуток був найбільший?

Обчислити

суму

прибутків

у

межах

O<yk<710

(в

у.о.).

У

якому ;році фірма зазнала найбільших збитків?

7.

Скільки років прибутки були в межах від

200

до

700

у.о?

Які це були роки?

8.

Обчислити суму всіх збитків. У якому році збиток був най
більший? Який це був збиток?

9.

Обчислити

суму тих

збитків,

для яких

справджуються умови

Yk < -650 або Yk > -150 (в у.о.). Визначити найбільший прибуток.

10.

Визначити

суми прибутків

і

збитків.

Скільки

років

фірма

була прибутковою?

11.

Обчислити суму прибутків, що були у межах

230 < Yk < 8500

у.о.). Скільки років фірма мала такі прибутки?

130

(в

12.

Обчислити суму

13.

у.о.). Коли дохід був мінімальний?
Обчислити суму прибутків і збитків

збитків, що були у межах

роботи та їх різницю.

-750 < Yk < 200

за

перші

сім

(в

років

Визначити максимальний прибуток за

цей період .

14.

Обчислити суми прибутків,

Yk > 620

15.

що були в межах

Yk < 170

або

(в у.о.). Скільки ро~ів фірма мала такі прибутки?

Обчислити

суму

збитків

і

визначити,

скільки

років

фірма

була збцтковою? У якому році збиток був максимальний?

16 .

Визначити найбільший збиток. У якому році фірма мала най-

більший прибуток?

17.
18.
19.

У які роки фірма мала найбільші прибуток і збиток?

Обчислити суму збитків. Чи був хоч раз нульовий баланс?
Обчислити суми прибутків і збитків фірми та їх різницю. Ви
значити максимальний збиток фірми.

20.

Обчислити суму збитків, для яких справджується умова

-590

або

Yk > -330

Yk <

(в у.о.). Визначитити найбільший прибу

ток і в якому році він був отриманий?

21 .

Обчислити суму збитків фірми. У якому році прибуток був
найменший? Визначити його величину.

22.
23.

Обчислити середні арифметичні всіх прибутків і збитків.

Обчислити суми прибутків і збитків за перші п ' ять років ро
боти. Скільки років протягом цього періоду фірма мала прибутки?

24.

Обчислити суму прибутків, які були в межах

315 < Yk < 958

(в

у.о.). У якому році збитки були найбільші?

25. Коли

прибутки були більші, ніж

580,

та менші, ніж

100

у.о?

Коли був максимальний прибуток?

Задача

11.

Одновимірні масиви та складний пошук. Утво

рити і вивести масив у з елементами
варіанта,

k = 1, 2, ... , 7.

Yk

= fнio(k), де і

- номер

Виконати завдання вашого варіанта. У

разі відсутності шуканих даних вивести про це повідомлення.

1.
2.
3.
4.
5.

Перший додатний елемент поміняти місцями з максимальним .
Знайти суму третього та шостого додатних елементів .

Другий від'ємний елемент замінити мінімальним.
Скільки є елементів з мінімальним значенням серед додатних?
Усі додатні елементи масиву, крім максимального, занести в
інший масив.

6.
7.
8.

Обчислити суму перших чотирьох від'ємних елементів.
Вивести номер передостаннього додатного елемента.
Елементи масиву після другого від'ємного занести в інший
масив.

9.

10.
11.

Знайти добуток другого та четвертого елементів, більших,
ніж 3.
Максимальний елемент поміняти місцями з другим нульовим.

Останній від ' ємний елемент замінити найбільшим.
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12. Обчислити добуток другого від'ємного та п'ятого елементів.
13 . Чи тр ет ій додатний елемент є останнім у масиві?
14. Вивести номери двох найбільших елементів. Обчислити їх суму.
15. Чи є два елементи серед від'ємних із максимальним значен
ням?

16 . Максимальний

елемент

задовольняє умову

поміняти

місцями

з

четвертим,

що

Yk > 1.

17. Третій додатний елемент замінити максимальним .
18. Візначити номер п'ятого від'ємного елемента.
19. Обчислити добуток перших трьох додатних елементів

та

визначити їхні номери.

20.
21.

Обчислити суму другого додатного та третього елементів.
Другий від'ємний елемент поміняти місцями із третім додатним.

22.

Утворити масив елементів, значення яких є між значеннями
третього та максимального елементів заданого масиву.

23.

Вивести добуток номерів двох найменших елементів серед додат
них.

24.

Визначити

суму номерів другого

та третього

від'ємного

еле

ментів .

25. Вивести

номери другого та четвертого додатних елементів.

Задача

12. Масивів із різною кількістю елементів. У під
15 співробітників, а в G- 20. Протягом місяця во

розділі У є

ни відпрацювали певну кількість днів, яка задана як випад

кове число зі значенням від О до

d

у.о. Податкова ставка

31. Денна оплата праці
Утворити масиви у, g, вивести

20% .

значеНІІЯ їхніх елементів на екран та у файл. Виконати зав
дання пошуку даних для кожного підрозділу. Вивести пові
домлення,

1.

якщо шуканих даних немає.

Скільки

осіб

nрацювали

у

кожному

підрозділі

більше

15

днів?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.

Хто найменше заробив у кожному підрозділі?
Кому нараховано більше, ніж

100

у.о., у кожному підрозділі?

Скільки людино-днів було відпрацьовано у кожному підрозділі?
Який середній заробіток у кожному підрозділі?
Скільки осіб отримали більше, ніж

50, і менше,
10 днів?

ніж

120

у. о.?

Скільки осіб працювали менше, ніж

Яка сума податку була сплачена у кожному підрозділі?

Хто сплатив найбільший податок у кожному підрозділі?
У скількох осіб податок перевищив 20 у.о.?
Який середній податок був у кожному підрозділі?
У якому підрозділі більший середній заробіток?
Хто сплатив найменший податок у кожному підрозділі?
Скільки осіб працювали лише один день у кожному підроз
ділі?
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15.
16.
17.

У скількох осіб заробіток вищий за середній?
У якому підрозділі менший середній заробіток?
У скількох осіб заробіток відхиляється від середнього мен
ніж на

ше,

10% ?

18. У якому підрозділі був зафіксований найбільший заро біток?
19. Скільки осіб працювали більше, ні ж 5, і менше , ніж 12 днів?
20. Який середній заробіток перщих п'яти осіб?
21. У скількох осіб заробіток був менший за середній?
22. Який середній заробіток останніх чотирьох осіб?
23. У якому' підрозділі було відпрацьовано більшу кількість лю
дино-днів?

24. Хто заробив більше, ніж 100, і менше, ніж 200 у.о.?
25 . Скільки осіб працювали два, три або чотири дні?
Завдання підвищеної складності.

Яка кількість відпра

цьованих днів найчастіше була зафіксована у кожному під

розділі?
Задача

13.

Двовимірні масиви. Простий пошук. Утворити

масив з елементами akn = nfнн(k)
варіанта,

k, n =1, 2, 3, 4.

+ sin(k)fнl2(n),

де і -

номер

Вивести його на екран у вигляді таб

лиці (матриці). Виконати додатково завдання вашого варіанта.

1.

Визначити індекси мінімального елемента масиву. Обчислити

2.

добуток його від'ємних елементів.
Обчислити кількість елементів масиву, для яких виконується
нерівність

1 < akn < 6 .

3.

Обчислити добуток значень тих елементів, для яких справджу
ються нерівності akn < -1 або akn > 1.

4.
5.

Обчислити кількість додатних елементів та їхній добуток.
Обчислити суму квадратів елементів, значення яких більш і ,
ніж 1.

6.

Обчислити добуток квадратів тих елементів масиву, для яких

виконується нерівність laknl < 3.

7.

Обчислити кількість тих елементів масиву, для яких викону

8.

Обчислити добуток від'ємних елементів. Визначити індекси

ється нерівність akn > 3, та суму елементів менших, ніж 9. максимального елемента.

9.

Обчислити суму діагональних елементів масиву та кількість

10.

від'ємних елементів.
Обчислити добуток тих елементів масиву, для яких викону
ється нерівність 2 < akn < 10.

11.

Визначити індекси максимального елемента масиву.

12 .
13 .
14.

Обчис

лити добуток елементів над головною діагоналлю .
Обчислити добуток елементів перших двох рядків.
Обчислити суму елементів масиву над головною діагоналю.
Визначити індекси мінімального елемента .
Обчислити суму від'ємних елементів. Знайти максимальний.
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15.

Обчислити

добуток м ілімального і максимального елемен

тів

максимального елемен

тів

масиву .

16.

Визначити

індекси мінімального

масиву.

17.

Елементи масиву, що дорівнюють нулю, замінити на

1.

Знай

ти суму елементів під головною діагоналлю.

18.
19.

Визначити кількість від'ємних і суму додатних елементів.
Обчислити добуток тих елементів, для яких виконуються не

рі\~ості akn

< -5

або akn

> 3.

Визначити індекси мінімального

елемента .

20.

Визначити індекси максимального та мінімального елементів
масиву. Обчислити їхній добуток.

21 .

Обчислити добуток елементів над головною діагоналлю мат
риці та визначити їхню кількість.

22. Обчислити середнє арифметичне додатних елементів масиву.
23. Обчислити суму тих елементів масиву, для яких виконується
нерівність 1 < akn < 5. Знайти максимальний елемент.
24. Обчислити · суму діагональних елементів матриці та кількість
елементів, значення яких менші, ніж 3.
25 . Обчислити добуток елементів під головною діагоналлю на су
му елементів на головною діагоналлю .

Задача

14.

Двовимірні масиви. Задача про вибори. Нехай

шість населених пунктів
п'ять кандидатів
набраних

(n)

кандидатами

формулою akn

(k)

позначені номерами від

-номерами від
у

до

1

кожному

= random(10i + 50),

де і

-

1

до

6,

а

Кількість голосів,

5.

пункті,

визначається

номер варіанта, а сума

голосів,.... поданих за кандидата, визначає його рейтинг. Ви
вести на екран таблицю результатів голосування, де у рядках
є дані з населених пунктів, а у стовпцях

-

дані щодо конк

ретних кандидатів., Визначити і вивести значення величин з
додаткового завдання. Створити одновимірний масив із шука
ними даними.

1.

Які

підсумкові

результати

кожного

кандидата?

(Підказка:

утворити одновимірний масив із сум значень усіх стовпдів таб
лиці).

2.

Які номери населених пунктів, де кількість поданих голосів
перевищила

150

(Підказка:

утворити

одновимірний

масив

із

цих номерів)?

3.

Хто з кандидатів набрав максимальну, а хто

-

мінімальну

кількість голосів у четвертому населеному пункті?

4.

Яка кількість голосів була подана за першого і третього кан
дидатів у всіх населених пунктах?

5.

В яких населених пунктах другий і четвертий кандидати на
брали максимальну кількість голосів?
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6.

Скільки

виборц ів

населеному пункті

7.

Хто

з

кандидатів

взяли

участь

у

голосуванні

у

кожному

?
набрав

максимальну

кількість

голосів

у

другому населеному пункті?

8.

В яких населених

пунктах

кого зада ного числа

9.

кількість опитаних більша дея

n?

За кого з кандидатів подан

о кількість голосів, меншу від дея

кого за даного числа n?

10.

-

·

В яких на,селених пунктах перший кандидат набрав мак

си

мальну кількість голосів?

11.

Хто

з

кандидатів

набрав

найбільше

голосів

у

другому

третьо му населених пунктах?

12.

В

якому населеному

пун кті перший

мальну кількість голосів, а в якому

13.
14.
15.

кандидат

набрав

міні

-

-максимальну?

Хто з кандидатів має максимальний рейтинг?
В якому населеному пункті проголосувало найбільше людей?
У кого з-поміж другого, четвертого і п'ятого кандидатів най
вищий рейтинг?

16.

Хто набрав максимальну,

а хто

-

мш1мальну кількість го

лосів у першому населеному пункті?

17.

У яких населених пунктах перший і п'ятий кандидат набра
ли більше, ніж

18.

100

голосів?

Які номери населених пунктів, де кількість учасників вибо
рів не перевищила

450?

19.

У кого з кандидатів рейтинг більший від деякого заданого чис
ла n?

20.

В яких містах кількість виборців менша від деякого заданого
числа?

21.

Які кандидати набрали мінімальну кількість голосів у кож
ному із населених пунктів?

22.

Які кандидати набрали максимальну і мінімальну кількість
голосів в другому і п'ятому населених пунктах?

23. У
24. У
25. В

кого з кандидатів найменший рейтинг?
скількох кандидатів рейтинг перевищує деяке задане число п?

яких населених пунктах третій кандидат набрав макси

мальну кількість голосів?

Задача

15.

Робота з матрицями. У файл а. txt записати за

собами текстового редактора значення елементів цілочисель
ної матриці А розміром

n х n,

ментів матриці В розміром

а у файл Ь. txt

nXn,

де

n= 4.

-

значення еле

Обчислити матрицю

С згідно з варіантом, використавши функції користувача. Ре
зультати обчислень занести у файл

1.
2.
3.

c.txt.

Обчислити С = (ААТ)2 - 2В
ОбчислитиС = 2АВ- В4
ОбчислитиС = А2·В- 3В2
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4. ОбчислитиС = (ВА- 5АВ)2
5. ОбчислитиС = (А+ 9В) ·АТ
6. ОбчислитиС = 3(АТВ- В) ·В
7. ОбчислитиС = 2АВ + в.лз
8. ОбчислитиС = Аз -В2
9. Обчислити С = (АВ- А2-В)З
10. ОбчислитиС = бАз- 8В2
11. ОбчислитиС = (АТВ- 3В2) ·В
12. Qбчислити С = (АА Т)З - 2В
13. <1бчислити с = 4 втА2- вз
14. ОбчислитиС = АВА- 2В2
15. ОбчислитиС = (2А +В) .вт
16. Обчислити С = (2ВА- А4)2
17. ОбчислитиС = 8 В·АВ- АВ4
18. Обчислити' С = (АТ- 7В2) ·А
19. ОбчислитиС = А2АТ- 4В
20. ОбчислитиС = (бАТ- В) .вз
21. Обчислити С = (АТ)З - 7В2
22. ОбчислитиС = (АТВ4- бВ) ·В ·
23. ОбчислитиС = (4ВА- В2)З
24. ОбчислитиС = В·(ВТ)2- 4А
25. Обчислити С = 3 В·АВ - 2АВ2
Задача

16.

Текстові дані.

Ввести

прізвище,

ім'я

та

по

батькові як одне текстове дане. Визначити довжину даного і
кількість букв "а" у ньому. Розв'язати задачу відповідно до
вашого варіанта двома способами:

а) Е.ИКористовуючи фJнкції з бібліотеки

string.h;

б) розглядаючи введений текст як масив символів.

1. Вивести ім'я та кількість букв у третьому слові.
2. Визначити скільки букв 'а' є у прізвищі.
3. Вивести три букви- свої ініціали з крапками.
4. Вивести довжини прізвища та імені.
5. Вивести прізвище та ініціали.
6. Вивести ім' я та кількість букв у прізвищі.
7. Визначи;ги скільки букв 'о' є в імені.
8. Вивести найдовше слово.
9. Вилучити усі букви 'а' та 'о' з прізвища .
10. Вивести ім'я у стовпчик.
11. Чи починається хоч би одне слово з букви 'М'?
12. Усі букви 'і' в імені продублювати.
13. Вивести прізвище та кількість букв у імені.
14. Вивести ім'я у зворотному порядку.
15. Вивести прізвище у стовпчик.
16. Вивести ім'я та по батькові та кількість букв у імені.
17. Вивести найкоротше слово.
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18. Вивести дане без п ропуск ів. Скільки букв є в імені?
19. Вивести довжини трьох слів.
20. Вивести ім'я та кількість букв у прізвищі.
21. Вивести ім' .я, прізвище.
22. Кожну букву імені продублювати.
23. Вивести прізвище у зворотному порядку.
24. Визначити скільки букв 'а' та , 'б' є у прізвищі.
25. Вивести третє слово та кількість букв у прізвищі.
Задача

Текстові

17.

дані.

Криптографія.

Придумати

й

описати словесно власний спосіб шифрування тексту. Скласти

програму дл.я введення тексту .як даного типу

string

(до

255

символів), його шифрування. Результати виведіть у файл.
Задача

Ще раз про криптографію. Використовуючи

18.

файл, створений під час виконання задачі

17,

скласти програ

му дешифрування тексту. Дешифрований текст вивести на ек
ран і у файл.

Задача

19.

Структури. Придумати й описати структуру та

скласти програму дл.я створення масиву з шести-семи елемен

тів цієї структури й опрацювання відповідних даних згідно з

делким сюжетом. У сюжеті задати і описати критерій пошуку
делкої інформації.
Прикладами структур можуть бути: дані про студентів (пріз

вище, ім'.я, оцінки з певних предметів), адреси та телефони дру

зів, характеристики комп ' ютерів, автомобілів, аудіотехніки,
довідки про країни (назва, кількість населення, площа) тощо.
Приклад сюжету: створити і вивести на екран масив запи
сів про автомобілі на складі (назва моделі, рік випуску, ціна,
колір), а також знайти у масиві і вивести на екран назви мо

делей червоного кольору, .які випускалися в
Задача

2001

році.

Пошук даних у файлі. Дл.я делкої предметної

20.

області створити файл засобами текстового редактора. Склас
ти програму дл.я виведення вмісту файлу на екран та пошуку
даних у файлі за делким критерієм. Сюжет дл.я наповнення
файлу та критерій пошуку придумати самостійно.

Задача

21.

Графіка. Моя емблема. У заданій частині графіч

ного екрана нарисувати фігуру

2,

а у середині фігури

2 -

1,

у середині фігури

1 -

фігуру

коло. Усі елементи рисунка вико

нати різними кольорами. Замкнені області залити кольорами.
Частини екрана, типи фігур визначають згідно з варіантом і

так: n =і%

9-

частина екрана;

Ь =і%

5-

фігура

1,

фігура

2.
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n,

Ь

Фігура

Частина екрана

Фігура

1

2

о

Верхня половина

Коло

Квадрат

1
2
3
4
5
6
7

Нижня половина

Прямокутник

Коло

Ліва половина

Трикутних

Еліпс

Права половина

Еліпс

Прямокутник

Верхня права чверть

Квадрат

Трикутник

Нижня ліва чверть

Коло

Еліпс

Нижня права чверть

Прямокутник

Коло

Верхня ліва чверть

Трикутних

Прямокутник

Весь екран

Еліпс

Трикутник

s t.-

Наприклад, якщо і=

15,

тоn=

15 % 9 = 6,

Ь

= 15 % 5

=О.

Отже, у нижній правій чверті графічного екрана потрібно нари
сувати коло, в ньому- квадрат, а вквадраті-знову нарисувати
коло.

Задача

22.

Графік функції. Скласти програму рисування

графіка функції у= fн17(х) на деякому проміжку (проміжок
задати самостійно). Унаслідок експериментів правильно роз
містити його

Задача

на екрані.

23.

Динамічні об'єкти. Рисуємо прапор. Нарису

вати дво- або триколірний прапор деякої держави на свій ви

бір, наприклад, України, Росії, Франції, Данії, Швеції тощо.
Реалізувати динамічний ефект підняття прапора на щоглу.

Розділ

BORLAND

§ 1.

С++

3

BUILDER

ВСТУП ДО ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

1. Основні поняття. Технологія роботи у середовищі С++
Builder базується на ідеях об'єктно-орієнтованого та візуаль
ного програмування.

Ідея об'єктно-орієнтованого

програму

вання полягає в інкапсуляції (об'єднанні) даних і засобів їх

опрацювання (методів) у тип, який називається класом. Конк
ретною змінною певного класу і є об'єкт. Прикладами об'єк
тів можуть бути елементи керування у вікні: кнопки, списки,
текстові поля тощо.
С++

Builder -

це

Середовище візуального програмування
графічна

об'єктно-орієнтованою

мовою

автоматизована

програмування

оболонка

С++ .

над

Якщо

у

мові Сі структурними одиницями є дані та команди, то тут
такою структурною одиницею є візуальний об'єкт, який нази
вається кo;rtnoueumoм. Автоматизація програмування досяга

ється завдяки можливості переносити компонент на форму (у
програму)

з

палітри

компонентів

і

змінювати

його

власти

вості, не вносячи вручну змін до програмного коду.

Формою називають компонент, який володіє властивостя
ми вікна

Windows

і призначений для розташування інших

компонентів. Компоненти на формі можуть бути видимими та
невидимими. Видмі призначені для організації діалогу з ко
ристувачем.

Це різні кнопки, списки, текстові поля,

зобра

ження тощо. Вони відображаються на екрані під час виконан

ня програми. Невидимі компоненти призначені для доступу
до системних ресурсів комп'ютера.
Проект

-

це сукупність файлів, з яких складає'гься С++

Builder-пpoгpaмa.

2.

Інструменти середовища С++

містить головне меню,

Builder.

панелі інструментів

Вікно середовища

(ToolBars),

а та

кож:

•
•
•
•

палітру компонентів

(Component Palette);
(Object Inspector);

вікно властивостей об'єктів
вікно форми;
редактор коду програми

.
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Ці

інструменти стають доступними після запуску С++
три знаходяться у головному вікні (верхня частина
екрана, рис. 1), арешта-в окремих вікнах . Ці вікна також

Builder:

можна відкрити командами головного меню

Component Palette, View

~

Object lnspector, View

~

View ~ TooiBars ~
Forms та View ~ Units.

Почергова активізація вікна форми та коду програми здійс
нюється

командою головного

клавішею

\.

меню

View

~

Toggle Form/Unit

чи

F12.

Головне меню та панель інструментів. Головне меню

складається з таких елементів:

File, Edit, Search, View, Project, Run,
Component, Database, Tools, НеІр (див. рис.1).
Меню File містить стандартні команди для роботи з фай
лами проек~у. За допомогою цих команд можна створити но

вий проект (New Application), нову форму (New Form), відкрити чи
закрити файл проекту (Open і Close), закрити всі відкриті фай

ли (Ciose АІІ), зберегти файл, проект або все відразу (Save, Save

As, Save Project As, Save

Standard j Additional l \.v'in32 l Svstt

ii==t'l

.є~ •

~

.

l.!::dlf~A[aiif

Па.л:і 'Гра.
іюУгрумен'Гів
,Рис.

компонен'ГlВ

1.

Головн.е вікн.о С++

Builder

За допомогою команд меню Edit можна вирівнювати ком
поненти відносно сітки та між собою

(Aiign to Grid, Align), зада

вати порядок відображення компонентів, які перетинаються

(Bring to Front, Send to Back), змінювати розмір вибраного компо
нента (Size~, масштабувати візуальні компоненти (Scale) тощо.
Меню Search містить стандартні команди пошуку та заміни
фрагмента тексту (Find, Replace, Search Again, lncremental Search) та
інші. У меню View знаходяться команди візуалізації елементів
середовища. Меню Project містить команди керування проектом,
зокрема команди додавання файлів до проекту (Add to Project) та
команди компіляції (Compile Unit, Build АІІ Project). Меню Run міс
тить команди налагодження та запуску програми. Меню Component використовують для створення та інсталяції нових компо
нентів. Меню Database містить команди виклику інструментів ба-
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зи даних. У меню

Tools

містяться команди для задання парамет

рів середовища.
Панель інструментів служить для розташування кнопок

інструментів. На ній можуть міститися кнопки всіх зазначе
них команд.

4. Палітра компонентів. Па;rітра компонентів розташова
на у головному вікні і має вигЛяд багатосторінкового блокно
та. Кожній сторінці відповідає свій набір компонентів (див.

рис. 1). Щоб помістити компонент у центрі вікна форми, двічі
клацають

на

його

піктограмі.

Якщо

потрібно

розташувати

компонент десь на формі, клацають один раз на його піктог
рамі та один раз у потрібному місці форми. Для багаторазово"
го вставляння одного й того ж компонента потрібно натис
нути на клавішу

і клацнути на його піктограмі

Shift

-

тепер

можна клацати у вікні форми. Щоб відмовитися від цього ре

жиму, треба натиснути на кнопку з зображенням стрілки. Ви
браний компонент можна переміщати на формі, а також змі

нювати розміри, перетягуючи його маркери.

5.

Інспектор

об'єктів.

За допомогою інспектора об'єктів

можна задавати початкові значення властивостей об'єкта та
їхню реакцію на стандартні події. Вікно інспектора об'єктів
містить список компонентів поточної форми, а також дві зак

ладки: властивостей

(Properties)

та подій

Щоб активізу

(Events).

вати вікно інспектора об'єктів, використовують клавішу
Розглянемо
дається

з

це

двох

вікно

(рис.

стовпців:

компонентів, а правий

бути

простими

або

-

2).

Закладка властивостей

лівий

містить

назви

F11.

скла

властивостей

їхні значення. Властивості можуть

комплексними.

Комплексні

властивості

складаються з набору інших властивостей. Такі властивості в

іспекторі об'єктів позначені символом

"+",

наприклад +Font.

Закладка подій також має два стовпці. У лівому відобра

жаються імена стандартних подій, на які об'єкт може реагу
вати, а в правому

-

імена методів-обробників (функцій), які

реалізовуватимуть реакцію на подію. Кожній стандартній по

дії відповідає назва методу, яка з' являється після подвійного
клацання мишею у правому стовпці. У цей момент у вікно
тексту

програми

додається

шаблон

базового

коду

(функції)

для відповідного методу, який треба заповнити.

Для введення значень властивостей числового і текстового
типу (Width, Name тощо) використовується стандартне поле вве
дення. Значення властивостей перерахованого типу (Aiign, Cur-

sor

тощо) задаються комбінованим списком, звідки вибирають

потрібне. Деякі комплексні властивості

(Font, Picture, Glyph

то-
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що) використовують діалогові вікна, набір керуючих елемен

тів яких залежить від певної властивості.
.
. ...ІЗ J Список компонент Objecllnspeclor
Objecllnspeclor
Form1: TForm1
поточної Форми
---4і"Шl] : TForm1

ІЗ

'

O:Ji

Стовпецьімен
властивостей

. С~І~/'''

:J:ї.ІЗГ~··
. ~.urs.'?r ., .. .... .... ..
1< Т rue
Enabled

Стовпець значень
властивостей

fft~1W~~~
':i;~~;~~~]~t.~~~~~::·::::::._:j
.......... ,,.......

Hint

-.~·~'--.,--:·:т"·,

·1

~н~іz$сr§ІІЕі~r !.rтсо~tr§І$9;9ІІ~

Стовпецьімен
об

обників подій

Закладка

Закладка

подій

властивостей

Рис.

6. Вікно

2.

Вікно Інспектора об' єктів

форми. Форма

- це вікно Windows, яке утворю

ється в одному з можливих для вікон стилів. Увесь внутріш
ній простір є робочою областю, яка має сітку вирівнювання

для зручного розташування компонентів на формі. Для вико

нання групових операцій декілька компонентів можна об'єд

нуватИ. Для цього необхідно натиснути на ліву клавішу миші
і переміщенням вказівника охопити всі потрібні компоненти.
У групу долучаються компоненти, які хоча б частково потрап 

ляють в охоплену область. Можна також долучити/вилучити
окремий елемент. Для цього необхідно натиснути на клавішу

Shift та, не відпускаючи її, вибрати мишею потрібний компо
нент на формі. Вилучення виокремлених компонентів чи гру
пи виконується клавішею

Delete, переміщення виокремленого
компонента в межах форми мишею. Над компонентами та їх
німи групами можна виконувати операції вирізання, копію
вання в буфер обміну та вставляння з буфера.

Вирівнювати компоненти можна як відносно вікна форми,
так і один відносно одного. Для цього використовується ко

манда Edit

=> Align головного меню або палітра вирівнювання
=> Alignment Palette головного меню). Інша можли

(команда View
вість

-

безпосередньо задати властивості

Left

і Тор компонен

тів. Компоненти у групі вирівнюються відносно того компо
нента, який потрапив у групу першим.
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7.

Структура проекту. Проектом називають сукупність фай

лів, з яких С++

Builder

створює готову для виконання програ

му. До складу кожного проекту обов' язково входять такі файли:
файл проекту *.bpr. Це невеликий файл, який містить
посилання на всі файли проекту й ініціалізує програму;

файли опису всіх форм,

які входять у проект: файл
тексту програми *.срр і . файл форми *.dfm;
файл ресурсів програми *.res. У ньому описані ресур
си, які не входять у форму, наприклад, піктограма

•

програми;

файли заголовків

•

розміщує описи

''<.h.

У них С++

Builder

породжених класів,

автоматично

а користувач,

декларації новостворених функцій;
У сі інші файли створюються після компіляції проекту.
Для збереження проекту необхідно задати імена модулів
(автоматично пропонуються імена
ім'я проекту

(Projectl.bpr).

Unitl.cpp, Unit2.cpp, ... )

та

Ці імена можна змінити на влас

ні. Для переміщення проекту на інший комп'ютер необхідно

мати файли таких типів:

*.bpr, *.dfm,

*.срр,

*.res

та

'<.h.

Інші

файли створюються автоматично.

8.Редактор коду. Редактор коду знаходиться в окремому
вікні. Це вікно складається з двох половинок.

Права половина

організована як багатосторінкавий блокнот відкритих у певний
момент файлів. Ліва половина- вікно

Class Explorer,

у якому ві

дображається ієрархія створених класів і функції проекту. Це

вікно можна відкрити чи закрити командою головного меню

View

~

меню

Class Explorer

форми у файл
тор

а також командою

багатосторінкового

Unitl.cpp,

автоматично

блокнота.

View Explorer

Під

час

який відповідає формі

заносить

порожню

контекстового

створення

заготовку

Form1,

нової
редак

конструктора

TForm1. Цей клас пораджується від інтег
рованого уС++ Builder класу TForm (Форма), який володіє усі
ма властивостями стандартного вікна Windows. Опис насліду
вання класу користувача TForm1 від готового класу TForm зна
ходиться у загаловочному файлі Unitl.h. Посилання на цей
файл (include), а також опис змінної Form1 типу TForm1 розмі
щені у модулі Umitl.cpp Під час додавання нових компонен
тів до форми у файл Unit.dfm автоматично заносяться описи

TForm1 ::TForm1

класу

параметрів цих компонентів (висота, ширина, розташування,

стиль тощо). Застосування методу до певного об'єкта веде до
появи

заготовки

базового

коду відповідної

функції

у вікні

редактора. Заготовка (шаблон) складається із заголовка функ

ції та операторних дужок { }. Заготовку заповнює користу
вач. Файл Unitl.h має такий вигляд:
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/І Директиви препроцесора
/І TForт1 пораджується від TForm
class TForm1 : public TForm
{
/І Компоненти, видимі в Object lnspector,
_published:
11 та їхні методи

TButton *Button 1;
TEdit *Edit1 ;
//Інші компоненти

void _fastcall Button1 Click(TObject *Sender);
void _fastcall Edit1 Change(TObject *Sender);
//Інші методи
/І Приватні оголошення

private:
public:

/І Загальнодоступні оголошення

/І Конструктор типу

_ fastcall TForm1(TComponent• Owner);
};
Файл

/І Кінець опису типу TForт1

.

Unitl.cpp

має такий загальний вигляд:

11 Директиви

препроцесора, зокрема
//Додається опис титу TForт1
/І Додається файл з описом форми
*Form1 :
//Опис змінної Forт1 типу TForт1

#include "Unit1 .h"
#pragma resource "* .dfm"
TForm1

//-- --------------------------- --------- ------------------------------------_ fastcall TForm1 ::TForm1 (TComponent• Owner)
: TForm(Owner)
{

// Конструктор

}

/1--------------------------------------------------------------------------void _fastcall TForm1 ::Button1 Click(TObject *Sender)
{

/І Тут корисmувач записує тіло функції·

}

void _ fastcall TForm1 :: Edit1Change(TObject *Sender)
{ '
/І Тут користувач записує тіло функції

}

//---------------------------------------------------------------------------

11 .. .

Реалізація інших методів

Вправи

1.

Запустіть систему візуального програмування С++

Builder

і роз 

гляньте головне меню, панелі інструментів, палітру компонентів, вікно

властивостей об'єктів, вікно форми і редактор коду програми. Вивчіть
різні способи активізації вікон С++ Builder.
2. Поекспериментуйте з візуальними компонентами середовища
програмування С++

Builder:

почергово долуч айте їх на форму з палітри

компонентів, виокремлюйте їх зокрема та разом, вирівнюйте командами
головного меню Edit та знищуйте (див. пп . 3,4, та 6 цього параграфа) .
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§ 2.

3АДАЧА ПРО АНКЕТУ

Програмування кнопок. Об'єкти: форма,
текстове поле, зображення, кнопка
Мета роботи. Створити форму "Анкета студента" з даними

про себе і двома фотографіями '(портретною і художньою), які
перекривають одна одну і мають з'являтися в результаті на
тискання на кнопки (рис . 6).
Ознайомитися з такими об'єктами: форма

(Form), текстове
(Button) та їхніми ос
новними властивостями: підпис (Caption), колір (Color), шрифт
(Font), видимість (Visible), ширина (Width), висота (Height) та ін.

поле

(Label),

зображення

Теоретичні

(lmage),

відомості.

кнопка

Об'єкт

Form

використовують для

створення програмою нового вікна. Розглянемо такі власти
вості форми:
Властивість

ActiveControl

Опис властивості

Для задання активного об'єкта

Приклади значень

Button1, Edit2

(фокуса) у формі

AutoScroll

Наявність у формі
смуг прокручування

True, False
bsSizeable

BorderStyle

(вікно з

Можливість

довільними розмі-

змінювати розміри

рами),

вікна

bsNone

bsDialog,
(вікно з фіксо-

ваними розмірами)

Width,Height

Ширина і висота

503, 224

вікна у пікеелях

значення)

(числове

Комплексна власти-

Font

Шрифт

вість,

задається у

діалоговомувікні

HorizScroiiBar
VertScroiiBar

Параметри смуг

Комплексна

прокручування

властивість

Задаємо піктограму,
Ісоn

яка буде в заголовку
форми під час виконання програми

Name
Caption

Ім'я форми
Заголовок форми

Color

(None)

-стандартна

піктограма для

С++ Builder, або
завантажена з

певного Файлv *.і со

Form 1

(ідентиФікатор)

Довільний рядок
символів

• ciGreen, cllnfoBk
Колір фону форми

(перелічений тип) чи

• $00452581
10

С++

(числове
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значення

-

задається

у діалоговому вікні)
Вигляд вказівника

crDrag, crCross, crHelp,
crArrow

миші на формі під

Cursor

час виконання

(перелічений тип)

проекту

Доступність для дій

Enabled

True, False

об'єктів у формі під
час виконання

Координати лівого

Left,

Тор

200, 108

верхнього кутка

(числове значення)

вікна у пікеелях
Розміщення і розмі-

Position

poScreenCenter,
poDesigned

ри вікна у момент
запуску програми

WindowState
Об'єкт

Label

Стан вікна у момент

wsNormal, wsMaximized,
wsMinimized

запуску програми

використовують для створення текстових по

лів (написів) у вікні програми. Крім аналогічних до наведе
них у вищезазначеній таблиці властивостей

Color, Name, Caption, Cursor, Enabled, Left,

Width, Height, Font,

Тор, він володіє ще й та

кими:

Опис властивості

Властивість

Вирівнювання поля

Align

відноСІ:r.о об'єкта, що

...

його містить (форми)
Вирівнювання тексту

Alignment

в межах поля

' Приведення меж поля

AutoSize

до границь тексту

Visible

Видимість об'єкта
Перенесення слів

WordWrap

тексту у новий рядок

Приклади значень

aiBottom, aiCiient,
alleft, aiNone, аІТор
taCenter, taleftJustify,
taRightJustify
True, False
Truв,

False

True, False

Об'єкт ' lmage використовують для вставляння графічних
об'єктів із файлів типу

*.bmp, *.emf, *.ісо, *.wmf у форму.
Align, Width, Height, Name, Cursor, Enab-

Крім відомих властивостей

led, Left,

Тор,

Visible,

Властивість

використовують такі:
Опис властивості

Приклади значень

Вирівнювання малюн-

Center

ка до центру відносно
поля

Picture
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True, False

що його містить

Ім' я графічного файлу

Задається у
діалоговому вікні

Приведення розміру

Stretch

True, False

зображення до зада-

них розмірів об'єкта
Приведення розміру

об'єкта до реальних

AutoSize

True, False

розмірівзобRаження
Об'єкт

Button

використовують

для

створення

кнопок

на

формі. Кцопки мають такі властивості: Visible, Width, Height, Font,

Color, Name, Caption, Cursor, Enabled, Left, Тор та ін.
Хід роботи

1.

Завантажте середовище візуального програмування
С++ Builder.
Запуск системи візуального прог.ІіШ.мування С++

нують клацанням на піктограмі
ного меню

Start

(Пуск)

=}

Programs

fl.il

Borland

Builder

вико

або за допомогою каскад

(Програми)

=}

Borland

С++

Builder

х.О

=}

С++ Builder х.О, де х- версія програми. Отримаємо чотири вікна.

2.

Дослідіть способи активізації чотирьох вікон С++

•

головного вікна С++

Builder

х.О

- Projectl,

Builder:
де є панель

інструментів, палітра компонентів і головне меню;

•

вікна інспектора об'єктів Object
властивостей активного об'єкта;

•

вікна форми

Forml,

Inspector

зі

значеннями

в якому будуть розташовані результа

ти роботи майбутньої програми;

•

вікна тексту програми
Зауважепн.я

1.

(Unitl.cpp).

Вікно тексту програми може частково перекри

ватися вікном форми. Активізувати вікна (а також змінювати
їхні розміри чи розташування) можна за допомогою миші або

використовуючи функціональні клавіші на клавіатурі:

F10 -для активізації головного меню (після цього натисніть
на клавішу Esc);
F11 F12 -

3.

для активізації вікна інспектора об'єкта;
для переходу між вікнами форми та коду програми.

Запустіть програму

Projectl

на виконання і розгляньте вікно

порожньої поки що форми. Поекспериментуйте з вікном фор
ми.

Запустити програму можна декількома способами:

•
•
•

виконати команду

Run =} Run головного меню;
Run І> \ панелі інструментів;

клацнути на кнопці

натиснути на функціональну клавішу

F9.

Виконайте такі дії: максимізуйте вікно, відновіть його попе
редюи

розмір,

мшlмшуйте

та

знову

розгорніть

вікно,

суньте на робочому столі та змініть його розміри,
системне меню (Ait

+

пере

викличте

пропуск). Виконайте ті самі дії за допо-
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могою команд

Move, Size

та інших і клавіатури.

Висновок: вікно форми володіє усіма властивостями стандарт

4.

ного вікна операційної системи Windows.
Закрийте вікно програми Forml, мінімізуйте головне вікно
С++ Builder і створіть на робочому диску папку з іменем гру
пи, а у ній власну папку, названу вашим прізвищем. Знову
активізуйте С++

5.

Builder.

Збіfежіть створену програму у своїй папці.
Для цього виберіть команду головного меню

File => Save дІІ (Збе
регти Все) або натисніть на кнопку Save дІІ ~ на панелі інстру
ментів. У першому рядку вікна, яке з'явиться ("Save Unitl
As") під заголовком "Save in:" (Зберегти в:), за допомогою ви
падаючого меню .::.1 виберіть ім' я робочого диска, після чого
знайдіть і відкрийте свою власну папку . Задайте назву для
файлу

тексту

програми,

комп'ютером назву

ve Projectl As"

попередньо

Unitl.cpp, => Save.

витерши

запропоновану

У наступному вікні

"Sa-

дайте назву файлові проекту, витерши запропо

новану комп'ютером назву

Projectl.bpr => Save.

Зверніть увагу:

файли проекту і тексту програми повинні мати різні назви.

6.

Візуально ознайомтеся з властивостями форми Left, Тор, Width
та

Height.

Перемістіть за допомогою миші форму

Forml.

Зверніть увагу,

що зміна розташування форми веде до зміни її властивостей

- координат лівого верхнього кута форми у вікні
Object Inspector. Змініть розміри форми. Переконайтесь, що

Left та Тор

тепер змінюються властивості Width (ширина) та Height (висота)
форми у вікні інспектора об'єкта.

7. ДосЛідіть, як зміна значень властивостей Left, Тор, Width чи
Height форми у вікні Object Inspector призводить до зміни роз
ташування чи розміру форми.

Еведіть

відповіДне

значення

у

пікеелях

і

натисніть

на

клавішу Enter.

8.

Змініть колір фону форми.
цього у вікні властивостей форми Object Inspector у
рядку Color виберіть значення кольору фону двома способами:
Для

•

викличте

вікно

вибору

кольору

подвійним

клацанням

мишею на поточному значенні властивості СоІог. Виберіть

один

із

базових

свій власний
вибір (Ok).

•

кольорів (Basic colors) або встановіть
(Define Custom Colors) кqлір. Підтвердіть
·

за допомогою випадаючого меню ~ поекспериментуйте з
різними значеннями властивості
значення кольору ·-

9.
10.

Color.

Задайте початкове

ciBtnFace.

Виконайте програму ще раз (див. п. 3).
Вставте у форму текстове поле (об'єкт типу
"Анкета студента" .
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Label)

з текстом

Двічі клацніть мишею на піктограмі

~ на закладці

Label

палітри компонентів головного вікна

dard

шуйте

вставлений · об'єкт,

рис.

переміщуючи його мишею. Якщо об'єкт

3,

наприклад,

C++Builder.

так,

як

Stan-

Розта

показано

на

Label1 невиок
Object Inspector змініть

ремлений, активізуйте його і у вікні
значення властивості Caption з Label1 на текст "Анкета студен
та" без лапок. Змініть знач~ння властивості

Font

(шрифт) цьо

·
: Times New Roman Cyr;
: Bold;

го текстового поля на такі:

Font
• Font style
Size

: 16;

Color

: Purple.

Зауваження

2.

У вікні

Object Inspector

відображається список

властивостей лише активного у певний момент об'єкта.

11.

Аналогічно вставте у форму ще декілька текстових полів з
вашими біографічними даними.

Один із варіантів розміщення текстових полів показаний на рис.

Рис.

12.

3.

Створення форми

Рис .

4.

4.

Приклад підписів

Вставте у форму об'єкт тиnу lmage (зображення).
Для цього клацніть один раз лівою клавішею миші на піктог

рамі lmage ~ закладки Additional (додаткові) палітри компо
нентів і,

наприклад, у нижньому правому куті форми обве

діть контур для майбутнього зображення (фотографії). Якщо
потрібно, змініть розмір форми чи вставленого об'єкта та до

бийтеся якнайкращого розташування на ній створених рані
ше об'єктів. Змінювати розміри об'єкта можна методом їх

"розтягування" за маркери (чорні габаритні квадратики). За

13.

пам'ятайте назву, яку Builder присвоїть цьому об'єкту (зна
чення властивості Name) або замініть її на свій розсуд. За за
мовчуванням цей об'єкт матиме стандартну назву lmage1.
Вставте свою портретну фотографію за доnомогою власти
вості Picture (ілюстрація) об'єкта lmage1.
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Для цього виокремте об'єкт

у вікні

Object Inspector.

та активізуйте рядок

lmage1

Клацнувши на кнопці

,•::,

Picture

викличте

діалогове, вікно вибору малюнка Picture Editor. Клацніть на
кнопці

Load

(завантажити) і у вікні

Load picture

зазначте шлях

до файлу з фотографією. Якщо такого файлу немає, скорис

тайтесь будь-якою фотографією з бібліотеки

16color, яка за за
Program Files \ Common
Files \ Borland Shared \ Images \ Splash \ 16color. Виберіть будь
який файл => Open . Підтвердіть свій вибір у вікні Picture Еdі
tоtі- натисканням на клавішу Ok. Задайте властвість Stretch для
об ' єкта lmage1 як True.
мовчуванням знаходиться у папці С:\

14.

Вставте свою художню фотографію у форму поверх наявної,
скориставшись ще одним об'єктом типу

lmage.

Один із варіантів розташування фотографії показаний на рис.
Вважатимемо, що цей об'єкт має назву
Зауваження

3.

Під час накладання об'єктів може виникнути

потреба використати команди

Bring

То

Front

Send

То

(перенести наперед), які є

в головному меню

15.

5.

lmage2.
Back

(переслати назад) чи

в їх контекстових меню чи

Edit.

Поекспериментуйте з властивістю

Visible

(видимість) обох

зоб

ражень, кожного разу виконуючи програму (див. пункт
Після цього виберіть значення властивості

Visible

у

3).
False

для

обох зображень.

16.

Вставте у форму кнопки для засвічування фотографій

- два
Button1 і Button2.
Піктограма ОО об'єкта типу Button (кнопка) знаходиться на зак
ладці Standard палітри компонентів головного вікна С++
об'єкти типу

Button

з назвами

BuЦ9er. Поміняйте підписи на кнопках (змініть властивість

Caption)

на "Портретна фотографія " та "Художня фотографія"

відповідно. Виберіть найкращий, на ваш розсуд, кирилізова
ний шрифт для .підписів. Якщо використано картинки із стан

дартної бібліотеки

Borland,

виберіть для кнопок цікаві підписи.

Один із варіантів розміщення кнопок показаний на рис.

17.

6.

Запрограмуйте кнопку "Портретна фотографія" так, щоб після

ії натискання у формі з'являлась портретва фотографія.
Д.іrя проІ>рамування кнопки

Button1

необхідно двічі клацнути

на ній лівою клавішею миші. У результаті активізується вік
но тексту програми із заготовкою функції
рацьовуватиме подію клацання на кнопці

Button1Ciick,
Button1:

яка оп

void _fastcall TForm1 ::Button1Ciick(TObject *Sender)
{
}
У заготовку необхідно вставити текст програми реакції на цю

под'ію. Процедура матиме такий вигляд:
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void _fastcall TForm1 ::Button1 Ciick(TObject *Sender)
{
image1->Visible = true; // Портретна фотографія стає видимою
lmage2->Visible = false; //Художня фотографія стає невидимою
}
За допомогою цієї функції властивість видимості для об'єкта
Іmage1 задаємо і цю ж властивість для об'єкта lmage2 забира
ємо. Для кнопки "Художня . фотографія" дії будуть протилеж
ні. Зверніть увагу на використання складених імен, наприк

лад lmage1.Visible, в яких назва об'єкта від його властивості ві
докремлюється крапкою. Такі складені імена дають доступ до

значення конкретної властивості деякого об'єкта.

Рис.

18.

5.

Розміщення .малюнка

Рис.

6.

Готова фор.м.а

Запрограмуйте кнопку "Художня фотографія" відповідно до

їі призначення (див. п. 17).
Текст функції для цієї кнопки матиме такий вигляд:

void _fastcall TForm1 ::Button2Ciick(TObject *Sender)
{
lmage1->Visible =false; // Портретна фотографія стає невидимою
lmage2->Visible = true; 11 Художня фотографія стає видимою
}
Щоб створити таку функцію швидко, можна скопіювати дві
команди присвоєння з попередньої функції у нову і поміняти
вирази праворуч.

19.

Виконайте програму і переконайтесь, що кнопки виконують
свої функції. Закрийте вікно програми "Анкета студента".

20.

Збережіть створену програму у своїй папці.
Виберіть елемент головного меню File ~ Save дІІ (Зберегти все)

або натисніть на кнопку

21.

Save

дІІ ~на панелі інструментів.

Створіть ехе-фай,л програми.
Виконайте
команду
(Сконструювати все).

головного

меню

Project ~ Make

Project1
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22.

Закрийте С++

Builder,

виконайте створену програму

і поекс-

периментуйте з побудованими кнопками.

,

Запустіть ехе-файл з іменем проекту і піктограмою В зі
своєї власної папки.

23.

Продемонструйте створену форму викладачеві. Закінчіть роботу.
Вправи

1.

Вставте

у

форму

третю

фотографію

(фото

вашого

будинку

чи

машини) і ще одну кнопку з відповідним підписом, яка її висвітлювати

ме. інкщо файлу з такою фотографією немає, скористайтесь будь-яким
файлом з бібліотеки 16color (див. п. 13).
2 . Поміняйте підписи до кнопок на такі: "Змінити фотографію" та
"Забрати фотографію", перепрограмувавши кнопки відповідно до нового

призначення. Запишіть фрагменти зміненого програмного коду у звіт.
Виконайте програму і переконайтесь у правильності її роботи.
Підказка. У тексті функцій, що описують роботу кнопок, можна
скористатися такими командами:

/І Якщо видимість= Тгие

if (lmage1->Visible = True) ...
або рівносилЬною командою

if (lmage1.Visible) .. .

3.

/!Тут умова істинна, якщо видимість увімкнена

Поміняйте сценарій роботи програми зп.

•

відразу після

2

на такий:

запуску програми фотографій не видно,

кнопки "Портретна фотографія" і "Забрати фотографію"

є дві

,

до

ступною є лише перша кнопка;

•

після клацання на кнопці "Портретна фотографія" у формі з'яв
ляється портретне фото, підпис на перШІи кнопці змінюється на
"Художня фотографія",

стає доступною кнопка "Забрати фото

графію";

...

•

після клацання на кнопці "Художня фотографія" фотографія
у формі змінюєтЬся на художню, а підпис на цій кнопці змі

нюється на "Третя фотографія";

•

після клацання

на кнопці "Третя фотографія" фотографія у

формі змінюється на третю, а підпис на цій кнопці змінюєть

ся на "Портретна фотографія";

•

після клацання на кнопці "Забрати фотографію" фотографія

•

зникає і ця кнопка стає недоступною.
Запишіть фрагменти програмного коду

у

звіт.

Виконайте

програму і переконайтесь у правильності її роботи.

Підказка. У тексті функцій, які описують роботу кнопок, можна ско

ристатися k.омандами, що змінюють властивості кнопок Caption (підпис),
Visible (видимість), Enabled (доступність).

4. В умовах задачі п. 3 після клацання на кнопці "Забрати фотогра
фію" ця кнопка стає не лише недоступною, але і невидимою.
5.

Змініть

програмний

код

розв'язування

задачі з

п.

4

так,

щоб

після вимкнення фотографій напис на першій кнопці завжди відповідав
фотографії, .яка повинна з'явитися після її натискання.

6.

Виходячи з умови задачі з п.

5,

добийтеся того, щоб послідов

ність перемикання фотографій не порушувалася внаслідок їх вимкнен
ня, а також додайте текстовий підпис з назвою фотографії, видимою у
поточний момент.
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§ 3.

3АДАЧА ПРО ОБМІН ВАЛЮТИ

Програмування розгалужень. Об'єкти: поля редагування,
перемикачі та їхні властивості
Мета роботи. Створити форму з назвою "Обмін валюти",
на якій можна змоделювати операції обміну валюти в обмін

ному пункті. Застосувати полЯ редагування (Edit) та переми
(RadioButton, дослівно радіокнопка), а також кнопки для
виконання· обчислень і закінчення роботи програми (див. зра
качі

зок форми на рис.

8).

Теоретичні відомості. Об'єкт
дення

користувачем

рядка

Edit

використовують для вве

символів

із

клавіатури.

У

разі

необхідності для перетворення одержаного рядка (властивість

Text) у число і навпаки використовують функції С++ Builder
StrToFioat та FloatТoStr. Окрім відомих вам властивостей, поля
редагування Edit володіють такими:
Властивість

Опис властивості

Вигляд символів,

CharCase

які набиратимуться
в полі редагування

Приклади значень

ecNormal (звичайні),
ecUpperCase (великі
літери), eclowerCase
(малі літери)

#О (пряме відображення тексту),*

PasswordChar

Символ для

(текст відображати-

введення

меться зірочками), О

пароля

(текст відображатиметься нулями)

ReadOnly
Hint

True

текст (доступність

змінити),

поля)

можна змінити)

False

(текст

"Введіть суму"

висвітлюється, якщо

(довільний рядок

навести курсор миші

символів)

евітлювати підказку

Text

(текст не можна

Текст підказки, яка

Висвітлювати/Не ви-

ShowHint

Об'єкти

Можливість змінити

True, False
(довільний

Текст у полі редагу-

"0,0001"

вання

рядок символів)

RadioButton

використовують для створення у формі

засобу для вибирання однієї альтернативної можливості серед
декількох. Розглянемо такі властивості перемикачів:
Властивість

Checked

Опис властивості

Стан перемикача

Приклади значень

True

(вибраний),

False

(_не вибраний)
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TabOrder

Порядок вибору

О (перший),

об'єкта клавішею ТаЬ

(п'ятий)

Доступ до

TabStop

True

певного

(буде доступ-

ним),

об'єкта табулятором

4

False

(не

доступний)

Хід роботи

1. ~авантажте середовшце візуального програмування С++ Builder.
2. JЗідмовтесь від можливості змінювати розміри вікна nрогра
ми, надавши властивості форми BorderStyle значення bsDialog.
Задавши це значення,
що

не

можна

виконайте програму і nереконайтеся,

змінити

розмір

форми.

Зверніть

увагу

на

відсутніс~ь у вікні кнопок мінімізації і максимізації, а також
системного меню. Завершіть роботу програми.

3.

Вставте у форму два об'єкти тиnу RadioButton (nеремикачі) як
це nоказано на рис.

7.

Для цього клацніть на піктограмі t~ об'єкта тиnу RadioButton
(nеремикач), яка розміщена на закладці Standard палітри
компонентів головного вікна С++ Builder, а після цього клац
ніть на потрібному місці на формі. Повторіть ці дії, щоб вста
вити другу радіокноnку.

4.

Задайте nочаткове значення

другого nеремикача як активне.

Для цього клацніть на правому перемикачі і значення його
властивості Checked (контроль вибору) задайте як True .

5.

Вставте у форму два nоля редагування- об'єкти Edit1 та Edit2.

Для цього . клацніть на піктограмі

•1illl

об'єкта типу Edit (реда

гу"!ання), яка знаходиться на закладці Standard палітри
компонентів головного вікна С++ Builder, а потім клацніть у
потрібному місці на формі. Вставте другий об'єкт (рис. 7).
Запустіть

програму

поекспериментуйте

зі

вставленими

об'єктами: кл~цніть у полі редагування, введіть деяке число,
вилучіть його. Закрийте вікно програми.

6.

Розташуйте у формі два текстові nоля

-

об'єкти Label1

та

(див. рис. 7).
Вставте у форму два nоля редагування- об'єкти EditЗ та Edit4

Label2
7.

(див. pltc. 7).
8. Вставте у форму дві кнопки - об'єкти тиnу Button (див. рис. 7).
9. Вставте у форму ще два текстові поля -об'єкти LаЬеІЗ і Label4
(див. рис. 7).
10. Збережіть створену у цей момент форму у своїй паnці.

File

==}

Save дІІ. Файли тексту програми та проекту назвіть різни

ми іменами. Імена занотуйте у звіт. У подальшому періодич
но,

зокрема перед черговими запусками проекту на виконан

ня, зберігайте файли програми (File
файлів вже не потрібно).
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==}

Save дІІ, вводити імена

Рис.

11.

7.

Створеиия форми

Змініть назву формИ з

Рис. В. Готова форма

на "Обмін валюти".

"Form1"

Для цього змініть значення властивості Caption форми. Клацніть
на формі і на рядку Caption у вікні

Object Inspector.

Еведіть

назву форми без лапок. Зверніть увагу на те, що для об'єктів
багатьох типів (зокрема, Label, Button, Form, RadioButton, CheckBox та

інших) значення властивостей Caption та Name збігаються.

12.

Змініть підписи

Caption

на об'єктах типу RadioButton, Label та

Button так, як показано на рис.

8.

Для цього по черзі вибирайте об'єкти (клацайте на них) і змі
нюйте значення властивості Caption.

13.

Задайте

однакові

розміри для

всіх

текстових

полів,

полів

редагування та кнопок і вирівняйте їх на формі.

Для цього одночасно виокремте п'ять об'єктів лівого стовпця
одним із способів:

•

тримаючи натиснутою клавішу

Shift, почергово активізу

йте об'єкти, клацаючи на них лівою клавішею миші;

•

обведіть

навколо

цих

об'єктів

контур,

утримуючи

натиснутою ліву клавішу миші.

У вікні

Object Inspector

задайте спільні для цих об'єктів значен

ня властивостей Width (ширина), Height (висота) та Left (відстул від
лівої межі вікна) у пікселях. Зверпіть увагу, що пjсля активі
зації відповідпаї властивості ії зпачепия

-

це зпачеппя власти

вості першого виокремлеиого об' єкта створепаї групи. Можете
змінити

стиль,

колір

чи

розмір

шрифта

одночасно

для

усіх

виокремлених об'єктів (властивість Font). Зніміть виокремлення,

клацнувши на вільному місці форми. Аналогічно виконайте ви
рівнювання

правого

стовпця

об'єктів.

Вирівняйте

вставлені

поля попарно у горизонтальному напрямку . Для цього змініть
властивість Тор (відступ від верхньої межі вікна у пікселях) для
відповідних груп об'єктів. Збережіть роботу (Save АІІ).

14.

Задайте значення курсів купівлі та продажу валюти, а також
кількість валюти, яку кантор купує чи продає.

Для цього введіть потрібне число, наприклад
властивості Text об'єкта Edit1.
(значення

5.2)

5,

як значення

Повторіть це для

об'єкта Edit2

та EditЗ (значення

20).

Для набору символа де-
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сяткової крапки

використайте

символ,

передбачений опера

ційною системою комп'ютера .

15.

Очистіть поле редагування Edit4.
Для цього вилучіть значення властивості Text для об'єкта Edit4.
Не сплутайте значення властивостей Name та Text цих об'єктів.

16.

Заблокуйте можливість введення даних для поля Edit4, задав

ти його властивість ReadOnly як True, оскількИ це поле місти
тиме результат.

і3мінювати значення певної властивості можна подвійним
клацанням на ній лівою клавішею миші.

Збережіть роботу

(Save АІІ). Виконайте програму і переконайтеся, що не можна
ввести чи редагувати дані у полі Edit4.

17.

Запрограмуйте радіокнопки так, щоб напрямок стрілки пока
зував на вид операції: купівля чи продаж. Зробіть активним
поле EditЗ.

Клацніть

двічі

на

правому перемикачі

RadioButton2 (Продаж).

ОтримаЄте заготовку функції RadioButton2Ciick. У тілі цієї функ 
ції опишіть дії, які мають відбутися у результаті клацання на
правому перемикачі RadioButton2:

void _ fastcall TForm1 ::RadioButton2Ciick(TObject *Sender)
{
LabeiЗ->Caption = "=>";
11 Змінюємо напрямок стрілки
11 Активізуємо поле
EditЗ -> SetFocus();
}
Аналогічно

EditЗ

запрограмуйте

подію

Click клацанням на лівому

пе-ремикачі RadioButton1, врахувавши, що стрілка має показува

ти на ліве поле

(' < =').

Фрагмент програмного коду створеної

функції запишіт ь у звіт.

18.

Запустіть програму і переконайтесь, що перемикач виконує

19.

свої функції згідно з п. 17.
Запрограмуйте кнопку "Кінець" .
Скористайтесь функцією закінчення роботи програми

exit():

void _ fastcall TForm1 ::Button2Ciick(TObject *Sender)
,{
exit(1 );
//Закінчуємо роботу програми
}
Запрограмуйте кнопку "Обчислити".

20.

Дане у полі редагування
та типу рядок.

-

це значення властивості Text об'єк

Для перетворення цього даного у числовий

дійсний тип (float) скористайтесь функцією StrToFioat(), а навпа
ки

-

функцією FloatToStr(). Опишіть основні (kurs, suma)

кові (cod, ed) змінні .
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і додат

void _fastcall TForm1 ::Button1 Click(TObject *Sender)
{

float f1 = StrToFioat(Edit1 -> Text); І/ Одержуємо значення курсу купівлі
float f2 = StrToFioat(Edit2 -> Text); //Одержуємо значення курсу продажу
float fЗ = StrToFioat(EditЗ -> Text); 11 Одержуємо числове значення
І/ суми в USD
float f4;
//Змінна для суми в гривнях
if (RadioButton1 -> Checked) f4 = f1 .*·fЗ;
else f4 =f2 • fЗ;

=

FloatтoStr(f4);
Одержане число суми в гривнях перетворюємо у текстовий
формат і результат присвоюємо властивості Text поля Edit4

Edit4 -> Text

11
11
}

21.
22.

Збережіть роботу (Save АН).
Виконайте програму і проекспериментуйте з різними грошо
вими

сумами

й

операціями

купівлі

чи

продажу.

Закрийте

вікно програми "Обмін валюти".
Для переривання роботи програми у випадку неправильного
введення вхідних даних виконайте пункт головного меню Run

=> Program Reset.

23.

Змініть розміри та кольори символів (зокрема об'єктів LаЬеІЗ і
EditЗ), розташування об'єктів, фон форми (властивість Color)
так, щоб форма виглядала якнайкраще.

24.

Забезпечте появу підказки "Введіть суму в доларах" після
переміщення вказівника миші до поля EditЗ.
Виберіть об'єкт EditЗ і встановіть властивість ShowHint у True, а

Hint

як значення властивості

введіть текст підказки.

Збере

жіть роботу, запустіть програму і переконайтеся, що підказка
з'являється.

25.

Поміняйте вигляд стрілки з=> нас:::>, а<= на<::::>.
Для

цього

виберіть об'єкт

LаЬеІЗ

і

як

значення

властивості

Caption введіть українську букву р, після чого, активізувавши
властивість Font, виберіть назву шрифта Wingdings . Двічі клац
ніть на правому перемикачі і в його функції введіть українсь
ку

букву

символи

р

<=

замість

=>.

У

функції

замініть буквою п.

для

лівого

перемикача

Збережіть роботу,

запустіть

програму і переконайтеся, що стрілка змінила свій вигляд.

26.

Створіть ехе-файл вашої програми.
Виконайте пункт головного меню Project

27.

Закрийте С++

Builder,

=> Make Project.

запустіть створену програму

найте обчислення для різних початкових даних.

Запустіть ехе-файл з іменем проекту і піктограмою

вико

W зі своєї

папки.

28.

Продемонструйте

створену

форму

викладачеві.

Закінчіть

роботу.
Зауважеnпя

1.

Зверніть

увагу

на

використання

коми

чи

крапки у вхідних даних. "У числах, які стосуються курсу ва
люти, гривневої чи доларової сум для десяткової крапки вико

ристайте символ, передбачений операційною системою вашого
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комп'ютера (див. Start (Пуск) =} Settings (Налаштовування) =} Control
Panel (Панель керування) =} Regional Settings (Місцеві nараметри) =}
закладка

Number

(Числа), рядок

Decimal symbol

(Символ десяткової

краnки)).
Вправи
Передбачте у створен1и програмі ще одну кнопку для очищення

1.

полів грошових сум. Виконайте програму і перекопайтесь у правильнос
ті її роботи.

flідказка. Для об'єктів EditЗ,

Edit4

у функції опрацювання події на

тискання на цю кнопку використайте команду присвоєння їхнім

тиностям Тех! порожнього рядка(")

Забезпечте появу

2.

підказки

влас

.
"Введіть курс купівлі"

курс продажу" . після переміщення вказівника миші до полів

та "Введіть
Edit1 та Edit2

відповідно (див. п. 24).
3. Модифїкуйте програму, передбачивши додаткову можливість
зміни типу операцій (купівля, продаж) унаслідок клацання мишею на
стрілці. Запишіть у звіт фрагмент програмного коду, який реалізує цю
можливість. Виконайте програму.

Підказка. Для цього двічі клацніть на текстовому полі стрілки.
Відкриється

вікно програмного

коду із

заготовкою

(опис дій у випадку клацання на об'єкті LаЬеІЗ).

функції LabeiЗCiick

У тілі цієї функцій

можна скористатися командами вигляду:

if (RadioButton1.Checked=True)
11
11

Встановлюємо перемикач у праве положення, змінюючи
значення властивості Checked об'єкта RadioBиttoп2

else
11 Встановлюємо перемикач у ліве положення, змінюючи
11 значення властивості Checked об'єкта Radio8иtton1

4.

Спростіть форму (вилучіть зайві об'єкти) та змініть код кнопки

"Обчис.иити" так, щоб її моЖна було використати для переведення миль
у кілометри чи навпаки залежно від положення перемикача (1 миля =
1,609344 км).
5. У створену для задачі уп. 4. форму вставте групу перемикачів

(об'єкт

RadioGroup)

Для

морської чи звичайної

(1

вибору типу милі з двох можливих значень:
морська миля =

1,852

км).

Підказка. Для задання підписів до перемикачів використайте влас
тивість

Items

групи

перемикачів

RadioGroup,

а

певного перемикача скористайтесь властивістю

якщо жоден не вибрано, О

- якщо друг:Й:й і т. д.)

-

для

контролю

ltemlndex

вибору

(дорівнює

-1,

якщо вибрано перший перемикач групи,

1

§ 4. ЗАДАЧА ТАБУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ
Програмування циклів. Об'єкти:

Memo, MainMenu,
PopupMenu, CheckBox, GroupBox

Мета роботи. Створити форму для розв' язування задачі
табулювання функції. Створити у ній головне меню (об'єкт
типу MainMenu) з командами: закінчити роботу програми, табу-
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лювати функцію, очистити поля виведення результатів, а та
кож контекстове меню

(PopupMenu),

що міститиме команду для

очистки поля виведення. Результати табулювання вивести у

багаторядкове поле редагування (об'єкт типу

Memo).

Передба

чити можливість виведення результатів на екран, у файл, у
масив. Напрямок виведення задати за допомогою трьох пра

порцін (об'єктів типу CheckBox), ·Розташованих на панелі групи
об'єктів (типу GroupBox) (див. рис. 9) .

.

Теоретичні відомості. Об'єкт
рення

багаторядкового

властивостей, поле редагування
Властивість

Memo

редактора

Memo

MaxLength

лення фрагмента

Об'єкт
го

дво-

False

(зберігається)
Комплексна власти-

тексту у полі

вість (задається у

редагування

діалоговому вікні)

Максимальна

Наприклад,

можлива кількість

п'ятдесят символів, О

уведених символів

- без обмежень
ssNone (відсутні),
ssHorizontal (горизонтальна), ssBoth (обидві)

прокручування

50-

використовують для створення незалежно

трипозиційного

(/недоступний).

(виокремлення

3адання початкового

CheckBox

чи

True

не зберігається),

тексту у момент

Наявність смуг

ScroiiBars

звичайних

Приклади значень

втрати фокусу

Lines

Крім

володіє ще такими:

Опис властивості

Збереження виокрем-

HideSelection

застосовують для ство

тексту.

Для

цього

прапорця:

увімкнено/вимкнено

об'єкта визначені

такі

дві

нові

властивості:
Властивість

AllowGrayed
State

Опис властивості

Приклади значень

Наявність третьої

True

позиції (сірий

прапорець),

увімкнений)

позиційний прапорець)

Стан прапорця

cbGrayed (сірий), cbUnchecked (вимкнений),
cbChecked (увімкнений)

Панель групи об'єктів

GroupBox

(трипозиційний

False

(дво-

призначена для розміщен

ня на ній групи із кількох об'єктів. Панель групи використо
вують для покращення дизайну вікна програми. Властивості

цього об'єкта аналогічні до описаних вище.
За допомогою об'єкта

MainMenu

створюють головне меню

програми. Ось деякі властивості головного меню:
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Приклади значень

Опис властивості

Властивість

Комплексна власти-

ltems

Команди меню

вість (задається у

діалоговому вікні)
Допоміжна змінна,

Tag

використовується в

О;

8

(ціле число)

тексті програми

ню

· за допомогою об'єкта PopupMenu створюють контекстове ме
деякого компонента. Для "прив'язування" контекстового

меню до конкретного об'єкта необхідно його властивості Popup-

Menu надати значення імені (Name) конкретного контекстового
меню. Розглянемо деякі властивості контекстового меню:
Опис властивості

Властивість

Alignment

Приклади значень

Вирівнювання меню

paCenter

відносно точки кла-

центру),

цання правою

(зліва),

клавішею миші

(по

paLeft

paRight

(справа)

True

(викликається

клацанням правою

AutoPopup

Автоматичний виклик

клавішею),

контекстового меню

(викликається за

False

ДОПОМОГОЮ методу

Popup)
Конкретна

команда

меню

(головного

чи

контекстового)

може. мати такі властивості:
Опис властивості

Властивість

' Розбиття
Break

меню у

горизонтальному
напрямку

Приклади значень

mbNone (без розбиття), mbBarBreak
(розбиття з верти-

кальною рискою),

mbBreak

(розбиття без

вертикальної риски)

•
ShortCut

Комбінація

..

гарячих

..

клавіш

для виклику
команди меню

.
1.

Завантажте

(None - відсутня),
Ctri+A, F8, Ctri+F1 О,
Shift+FЗ, Shift+Ctrl +F11,
Ctri+Del

Хід роботи

середовище

візуального

програмування

С++

Builder.
2. Змініть заголовок (Captio~) форми з "Forml" на "Табулюван
ня функції" (без лапок) і збільшіть розміри форми у вертика-
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льному напрямку.

Змініть піктограму у лівому верхньому куті форми, задавши

3.

конкретний файл з рисунком піктограми як значення власти
вості Ісоn (піктограма) форми.

Клацніть у рядку Ісоn на .::,ё.!, а потім на кнопці Load вікна
-P icture Editor, щоб отримати вікно Load picture. Відкрийте
папку С: \ Program Files \ ,Common Files \ Borland Shared \
Images \ Icons, виберіть графічний файл з будь-якою пікто
грамою .~ Open => Ok.
Збережіть виконану на даний момент форму у своїй власній

4.

папці

(File ~ Save дІІ).

Розташуйте у формі поля редагування Edit1, Edit2, EditЗ і відпо
відні їм текстові поля "Ліва межа", "Права межа", ":Крок", а

5.

також текстове поле для вигляду заданої функції у

1

(див. рис.

9,

~ Т абуnюваннА Функuіі
Обчислення

= sinx +

читай зауваження).
1!!1~ ЕІ

r-==========================
Обчислення

Кінець

Кінець

....... , . ••у ::_sіч(х) +. 1_ . !r]• J1.1•
;· Виведення

.J

Memo1

i'GroupBox1 --'; •
Г CheckBox1 .

.

!

г Наsкран

Г

4j·

_ г У фаАn

CheckBox2

Ліва межа:
[Edit1

Права межа : : :

Права межа : : : :

12 '

1Edit2

~; ~~;к , .:.,.:~ :: .~
Рис.

9.

кілька

1.

Крок ; : : : :

~------------------------~

Готова форма

Зауваження

_:j

.!:.Г 'ІЕdіІЗ
'"'-'"' ' · . . , .,_,

Рис.

Для того,

однотипних

щоб

об'єктів,

1 О.

Об' єкти на формі

швидко вставити у форму де
клацніть

об'єкта, утримуючи натиснутою клавішу

на

піктограмі

Shift.

цього

Тепер вставляп

ня у форму всіх об'єктів цього типу відбуватиметься без по

вторного вибору пік~ограми. Якщо випадково вставите зай
вий об' Є Іст, то вилучіть його за допомогою клавіші Delete. Щоб
відмовитися

від

такого

режиму,

клацніть

на

зображенні

стрілки на палітрі компонентів. Розмір, стиль і колір шрифтів
виберіть на власний розсуд так, щоб форма виглядала якнай
краще.

6.

Save аІІ .

Вирівняйте вставлені поля редагування до лівого краю пер
шого об'єкта та відцентруйте текстове поле вигляду функції,
скориставшись вікном вирівнювань

11

С++

Alignment.
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Виокремте групу полів редагування та підписи до них і вико

=> Align

(вирів

ліві межі)

=> Verti-

найте команду головного меню Edit (редагувати)
няти)

=> Horisontal - Left sides

(горизонтально

-

=> Ok. Виокремте
Edit ~ дlign ~ Horisontal - Center in
Window (горизонтально -до центру вікна) => Ok . Save дІІ.
Вставте у форму панель групи об'єктів (об'єкт типу GroupBox).
Для цього використайте компоненту GroupBox ГJ із закладки
~tandard. Змініть значення властивості Caption (підпис) цього

cal - Space equally (вертикально

-

рівномірно)

текстове поле вигляду функції

7.

об'єкта на слово "Виведення" (без лапок). Розмір, стиль і колір

шрифту виберіть на власний розсуд. Збільшіть панель групи.

8.

Вставте у панель три прапорці (об'єкти типу CheckBox).

Для цього використайте компоненту CheckBox ІХ із закладки
Standard ·Палітри компонентів C++Builder. Вирівняйте прапор
ці,

заздалегідь виокремивши

їх (див.

п.

6).

Змініть значення

властивості Caption (підпис) цих об'єктів на такі, як показано на
рис .

9.

9. Стиль і колір шрифтів виберіть на власний розсуд.
Встановіть прапорці "На екран" та "У масив" у положення
"увімкнено".
Для

цього

виокремте ці

об'єкти

та змініть

значення

їхніх

властивостей Checked (контроль вибору) на True.

10.

Вставте у форму багаторядкове поле редагувалня (об'єкт Memo).

Для цього використайте компоненту Memo ~ із закладки Standard палітри компонентів C++Builder. Збільшіть розміри по
ля. Властивість ScroiiBars (наявність смуг прокручування) цього

об ' єкта задайте як ssBoth (будуть обидві смуги- вертикальна
і горизонтальна) . File ~ Save дІІ .

11.

Заоцайте початкові значення для полів редагування лівої і
правої меж аргумента функЦії та для кроку зміни цього аргу
мента, наприклад, ТаІ~і, як на рис.
Для цього

змініть властивість

9.

Text цих обєктів. Для набору

символа десяткової крапки використайте символ,

передбаче

ний операційною системою комп'ютера.

12.

Витріть

слово

Memo1

у багаторядковому полі редагування

(див. пояснення нижче).
Для ц~ого у вікні Object Inspector змініть значення власти

вості Lines (рядки) об'єкта Memo1 . Натиснувши на кнопку

.:.:J,

викличте вікно редагування цієї властивості (вікно String list

editor - редактор багаторядкового поля). Витріть слово Memo1
та закінчіть роботу з цим вікном, клацнувши на кнопці Ok.

13.

Вставте у форму головне і :контекстове меню (об'єкти типу

MainMenu

і

PopupMenu).

Для цього використаіі:те компоненти

MainMenu

'ifl і

PopupMenu

~

із закладки Standard. Розташуйте піктограми в довільному
місці форми, fta етапі виконання програми вони будуть не 
видимими.
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14.

Еведіть назви команд головного меню форми (див. рис.

рис. 12).
Для цього виберіть об'єкт
ні його властивості

ltems.

MainMenu1

11

і

і двічі клацніть назначен

Іиший шлях

мому об'єкті. У вікні, яке відкриється

-

двічі клациіть

(Form1->MainMenu1),

ua

са 

виби

райте мишею рамку команди і записуйте назву команди, нап

риклад, "Обчислення", як ?На чення властивості

Object Ispector. Закрийте
меню FQrm1->MainMenu1.

1'1'· Form1.MainMenu1

l!lli.J f3

іі\Н Form1J.tainMenu1

І•»#ШfJ@ЩІ Кінець [.'.'.'.~·:.·:.·.]

І!ІІіІЕІ

Про nрограм~

none виведення

Рис.

15.

у вікні

Обчисле~ня ll!!!lf.'.'~.~·:.~:.~·j

Прот аб~пюваrи

Очистити

Caption

вікно створення команд головного

Кінець

11, 12.

Створен;ня головного меню

Еведіть назви команд контекстового меню форми.
Для цього аналогічно змініть значення властивості
та

PopupMenu1

ltems

об'єк

за допомогою вікна Forшl.PopupMenul (виклик

цього вікна див. у п.

14).

У вікні

Object Ispector

введіть текст

"Очистити поле виведення" без лапок як значення властивос
ті

Caption

(рис.13).

За бажанням можете придумати ще якусь

команду. Закрийте вікно Forш1.PopupMenu1 . Збережіть фор
му

(Save АІІ).
J>1 Forml.PopupMenu1

Рис.

16.

13.

Запрограмуйте

Створення контекстового мепю

команду

"Очистити поле

ного меню, скориставшись методом
Методи об'єкта

-

І!!ІІіІ f3

Clear

виведення"

об'єкта

голов

Memo1 .

це набір функцій, які, аналогічно до влас

тивостей, застосовують до об'єкта. Як і у випадку властивос

ті, ім'я об'єкта від імені його метода відокремлюється крап
кою.

Виконайте команду меню "Очистити поле виведення",

не запускаючи програму на виконання. З'явиться заготовка
функції реакції на подію виклику цієї команди. У ній запи
шіть команду виклику методу
дення об'єкта

Clear

для очищення поля виве

Memo1:
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void _fastcall TForm1

::NЗCiick(TObject

*Sender) // Тут NЗ- ім 'я команди
11 "Очистити поле виведення" , у вас може
/І бути інший номер, його
не виправляйте
Викликаємо метод об'єкта Мето1 , який
очищає багаторядкове поле редагування
/І Тепер клацніть на формі

11
11
11

{
Memo1 -> Clear();

17.

Запрограмуйте команду ":Кінець" головного меню, скористав
ись стандартною функцією

exit().

void _fastcall TForm1 ::N5Ciick(TObject *Sender) // Тут NS- ім 'я
{
// "Кінець"
exit(1 );
//Закриваємо вікно програми
}
//Тепер клацніть на формі

команди

Збережіт~ виконану на даний момент форму у своїй папці (File

=> Save дІІ) .

18.

Запрограмуйте команду "Очистити поле виведення'' контекс
тового меню.

Двічі клацніть на команді контекстового меню "Очистити по
ле виведення" у вікні Forш1.PopupMenu1 (виклик цього вік
на див. у п.

14).

Текст функції очищення такий самий, як і у

команди головного меню, а саме: Memo1 -> Clear(); (див. п.

19.

16).

"Прив'яжіть" контекстове меню PopupMenu1 до форми Form1.
Клацніть fta формі і задайте властивість форми PopupMenu як

PopupMenu1 .
Зауваження

2.

новлюється як

20.

Значення властивості форми

MainMenu1

Menu автоматично вста

у момент створення головного меню (п .

13).

Запустіть створену програму та дослідіть ії роботу.

Пбекспериментуйте з' багаторядковим полем редагування Memo1, вводячи та коректуючи у ньому будь-який текст. Звер
ніть увагу на те, що в цьому вікні можна виконувати такі ж

дн

з

текстом ~ як

фрагмент

і в

тексту,

текстовому редакторі:

копіювати,

переносити

чи

виокремлювати
вилучати

цей

фрагмент. Витріть текст за допомогою команди головного ме
ню "Очистити поле виведення". Ще раз введіть текст і вит
ріть

його

за

допомогою

контекстового

меню

(для

виклику

контекs::тового меню форми потр ібно клацнути правою клаві
шею миші на вільному місці форми). Закінчіть роботу програ
ми, клацнувши на команді меню "Кінець".

21.

Запрограмуйте команду "Протабулювати" .

Властивість

Lines

об'єкта типу Memo є комплексною, тобто та

кож є об'єктом зі своїми властивостями та методами. Резуль
тат роботи цієї програми
кількох рядків.

-

це - таблиця, що складається з де

Щоб долучити (додати) у поле Memo1

новий

рядок до таблиці, треба змінити значення комплексної влас
тивості Lines (рядки) за допомогою її методу Append (вставити) з
одним
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аргументом

-

символьним

рядком:

Memo1->Lines->Append

(рядок символів). Виконайте команду "Протабулювати" з го
ловного меню, клацнувши на ній один раз. З'явиться заготов
ка функції, яку заповніть так:

void _ fastcall TForm1 ::NЗCiick(TObject *Sender)
{
float х, у:
float а= StrToFioat(Edit1 -> Text{; //Одержуємо числовезначеннялівої межі
float Ь = StrToFioat(Edit2 -> Text); /І та правоїмежі
float h = StrToFioat(EditЗ -> Text); 11 Одержуємо числове значення кроку
Memo1->Lines->Append("X\tY");
//В об'єкт Мето1
/І вставляєморядок з підписами стовпців аргументу Хі значення
/І функції У через табулятор \t. Починаємо табулювати з лівої межі,

/1 поки аргумент х не перевищить праву межу з певним допуском:
for (х =а; х < Ь + h І 2; х += h)
{
у =sin(x);
/І Обчислюємо значення функції
if (CheckBox1 -> Checked)
//Якщо стоїть прапорець "На екран"
11 Формуємо і вставпяємоупопеМето1 символьні рядки з аргументу
І/ та значення функції

Memo1 -> Lines ->

Append(FioatТoStrF(x,

ffFixed, 2. 2) + '\t' +
ffFixed, 2, 2)):

FloatТoStrF( у,

22.

Виконайте програму

поекспериментуйте з різними значен

нями лівої, правої межі та кроку аргументу. Закрийте вікно

програми "Табулювання функції".

23.
24.
25.

Збережіть створену програму у своїй папці.
Створіть ехе-файл вашої програми.
Закрийте С++

Builder,

запустіть створену програму і вико

найте обчислення для різних початкових даних.

26.

Продемонструйте створену форму викладачеві. Закінчіть роботу.
Вправи

1.

Додайте до контекстового меню команду "КіRець" і заnрограмуйте їі.

2.

Створіть ще одне контекстове меню з командами "Зняти всі пра

порці'', "Встановити всі прапорці'', "Встановити інверсивно" і запрогра
муйте його. Таке меню має з'являтися після клацання правою клавішею

миші на довільному місці панелі з прапорцями. Не забудьте "прив'я
зати" це меню (PopupMenu2) до панелі з прапорцями (див. пункт 19).

3.

Модифікуйте

табулювання

реалізацію

функції

і

її

програми,

похідної.

Вибір

передбачивши
варіанта

можливість

табулювання

(з

похідною чи без неї) здійсніть за допомогою додаткового прапорця.

Підказка. Виконайте такі дії:

•

вставте

у

форму

його властивості

об'єкт

Caption

типу

CheckBox

(прапорець),

надайте

значення "Похідна", виберіть для під

пису один із кирилізаваних шрифтів 12-го розміру, вирівняй

те вставлений об'єкт.

•
4.

змініть програмний код команди "Протабулювати";

Визначте кількість елементів масиву більших,

ших, ніж

ніж

0,5,

мен-

1.
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5.

Передбачте у створеній програмі додаткову можливість для визначен

ня максимального та мінімального значень функції.
Підказка . У

тілі

функції

Button1Ciick,

що

описує

програмний

код

кнопки "Протабулювати", скористайтеся командами:

max

= sin(a) + 1;

if (max <

6.

у)

І! На початку функціі:'

max =

у;

11

У циклі табулювання:

Змініть фую<ції команди "Протабулювати" так, щоб для увімкне

нагі прапорця "У масив" виведення результатів виконувалось в однови
мірний масив.

7.

Вставте у форму об'єкт

Chart

із закладки

Aditional

для побудови

графіка функції:
Пратабулювати

Ви><іn
г вивеАення

y=sin(x)
у

'1.00

0.84
0.89
0,93
0.96
0.99
1.00
1,00
0.99
0.97
0.95
0.91

1.10
1.20
1.30

1.40
1.50
1,60

1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30

J

··r

Гр.-,фік функщїу=sіh(~}

і ГУФайл

j·

:;

с -~- масио

Ліва межа

Права межа

І

.

:;:

;'

',:·

·;·

'\.,

·~

\"

\

\

;

1~1~2~3~~~5~~006~7~8~9~9~
х

0.86
0,81
0,75.

,.

...

w На екран

~

Крок

Іо.1

О і> 'скт CIJ<JІ1, зщqщдк•l

Aclditiort,l1

n,1ЛЇТJ»ІІ HOMIJOHIOHTin

Двічі клацніть на ньому і на закладці Series, клацнувши на кнопці
Add, '! вікні TeeChart Gallery, виберіть піктограму потрібного графіка .
Набору даних, що відповідатиме цьому типу графіка, присвоється стан

дартне ім'я
жанням ~

Seriesl. Поставте чи заберіть прапорець 3D за власним ба
Ok. По~кспериментуйте з різними закладками вікна Editing

Clшrtl. Створіть додатковий пункт меню або вставте кнопку "Намалюва
ти графік" для отримання графіка і запрограмуйте (наприклад, кнопку) так:

void _ fastcall TForm1 ::NBCiick(TObject *Sender)
{
float а = StrToFioat(Edit1->Text); І/ Одержуємо числові значення лівої межі
float Ь = StrToFioat(Edit2-> Text); // та правоїмеж
float h = StrToFioat(EditЗ-> Text); //Одержуємо числове значення кроку
for ( float х =а; х < Ь; х += h)
{Series1->Add( sin(x), FloatToStrF(x,ffFixed,2,2), ciRed) ;}
Поекспериментуйте з різними закладками вікна

Editing Chartl, що
(Legend), мар

разу запускаючи програму на виконання Заберіть легенду

кери (Points) і підписи до них (Marks). Придумайте та вставте заголовок
(Title) та підпис (Foot) до графіка.

8.
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Сумістіть побудову графіка з табулюванням функції.

§ 5. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Вивчаємо англійську мову.
Об'єкти: фігура, таймер, мультимедійний програвач,
подвійні кнопки та індика тор стану
Мета

роботи.

Розробити

програму для

перевірки

знань

англійських слів шляхом те<!тування. Користувач має за обме
жений час методом перетягування розташувати три малюнки

під відпо'Відними англійськими словами (див. рис.

14).

Засто

сувати індикатор часу виконання завдання, звукові ефекти та

навести аналіз-підсумок тестування.

Factory

Money

'

1І
j

j

1

j

.,1І

'ІІІ І
Обов~язково натисніть кнопку ''Готщю"

після розміщення рисунків!!!

.-----../--Г-о-то_в_о_
._

·-~

-

iL Вихід

j

'

·j·

·

·-~-~J

_,

\

~Puc: П: ТестУваиия 7ёіиглш'-'с~
ьк
-'"'о"-:ї:-м
~о....в~и~

Набути павичків роботи з такими об'єктами: геометрична
(Shape), таймер (Timer), мультимедійний програнач (Me-

фігура

diaPiayer),

спарена кнопка з полем редагування

катори стану

(Gauge

та

(CSpinEdit),

інди

ProgressBar).

Теоретичні відомості. Розглянемо деякі нові об'єкти.

Таймер (Timer, піктограма С9 на закладці System) викорис
товують для повторення фрагмента коду програми з певною

періодичністю.

Відповідний

фрагмент

розташовують

у

тілі
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функції

опрацювання

події

OnТimer

таймера.

Періодичність

вмикання таймера у мілісекундах задають властивістю

lnteNal.

Геометрична фігура (Shape, піктограма ~ на закладці

Additional) призначена для зображення елементарних геомет
ричних фігур і має, зокрема, такі властивості:
Опис властивості

Властивість

Приклади значень

Характеристики

вtush

кольору

(Style)

Shape

(Color)

і стилю

заливки

• Brush-Color: ciMaroon
• Brush-Style: bsSolid
(суцільний) bsVertical
stRoundRect
(прямокутник зі

Форма фігури

скругленими краями),

stEIIipse, stSquare
Характеристики
границі фігури

Реп

Комплексн а
властивість

••· · ·':··· : : =~:·.>
І *' .Т 1• 1".,І ~ ~ ,, . . tl• l~ j:::'' - -~ ' :•••..
:•
: : •••• : • : . Factory · · · · · · · · · · : • Ship : : : : : . : , • :,
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15.

О

'·, ·

О

Створеппя форми для тестувапня знапь

Мультимедійний програвач
закладці

..

..

System)

призначений

(MediaPiayer,
для

піктограма ~ на

програвання

відео-

та

аудіофайлів. Керування програначем може здійснюватися як
за допомогою традиційних кнопок РІау,

Pause, Stop, Next тощо

на етапі виконання програми, так і з програмного коду шля

хом виконання методів цього об'єкта, наприклад:
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MediaPiayer1->FileName="noвнe ім'я в ідео- чи аудіофайлу";

MediaPiayer1->0pen();
MediaPiayer1->Piay();
Спарена кнопка з полем редагування

(CSpinEdit,

піктограма

І1Ш на закладці Samples) призначена для введення та корекції
цілочислового значення деякої величини під час роботи прог
рами . Властивості кнопки:

.
EditorEnabled

Опис властивості

Властивість

Приклади значень

Можливість прямого

True, False

редагування

Можливість будь-якого

Enabled
lncrement
MaxValue
MinValue

True, False

редагування

(ціле число)

Крок зміни

1· 4

Максимальне значення

Ціле число

Мінімальне значення

Ціле число

Індикатор стану

(CGauge,

les, ProgressBar, піктограма

піктограма ІІІ" на закладці

'".r-

1

на закладці

SampWin32) використо

вують для наочної демонстрації стану виконання деякого про
цесу. Розглянемо три властивості індикатора
Властивість

Опис властивості

CGauge:

Приклади значень

gkHorizontaiBar

(гори-

зонтальний рядок),

Кind

gkPie (кругова діаграма), gkText (процентне

Тип індикатора

відображення)

Progress

Відображає стан

Ціле число між

індикатора

MaxValue і MinValue
True , False

Додатково відображає

ShowText

стан у процентах

Хід роботи

1.

Завантажте

середовище

візуального

програмування

С++

Builder.

2.

Замініть заголовок (Caption) форми з
мова

3.

-

"Form1"

на "Англійська

тестування".

Відмовтесь від усіх системних кнопок форми, задавши зна
чення

False в усіх позиціях властивості Borderlcons: biSystemMenu, biMinimize, biMaximize та ЬіНеІр.

Роботу з програмою завершуватимемо натисканням на кноп
ку "Вихід".

4.

Розташуйте на формі

3 адаите

Об'єкт

Timer1
Timer2

об'є1~ти так, як показано на рис.

15.

такІ властивостІ о б' ЄКТІВ:

Властивість

lnterval
lnterval

Значення

500
100
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MediaPiayer1

Visible
Orientation

ProgressBar1

SpinEdit1
BitBtn1
BitBtn2
Shape1,
Shape2,Shape3
lmage1; lmage2,

False
pbHorizontal

Мах

100

Min
Position
EditorEnabled
MaxValue
MinValue
Value
Kind
Caption
Kind
Caption
Brush-Color
Shape
Stretch

о

cllnfoBk
stRoundRect
True

Caption

Обов'язково натисніть на кноп-

100
False
10

1
5
bkOk
Готово

bkCiose
Вихід

lmageЗ

ку "Готово" після розміщення

Label1

рисунків!!!

WordWrap
Зауважеппя

1.

true

Розміри фігур повинні бути більшими, ніж роз 

міри малюнків, оскільки малюнки слід розташовувати строго у
середині фігур.

Якщо під час накладання рисунка на фігуру

рисунок зникає, перемістіть його на передній план командою
його контекстового меню

5.

Bring

То

Front.

Двічі клацніть на першому таймері і запрограмуйте блиман

ня повідомлення "Обов'язково натисніть на кнопку "Готово"
після розміщення рисунків!!!" так:

void _fastcall TForm1 ::TimerПimer(TObject *Sender)
{

'"

if (Labei1->Visible)
Label1 -> Visible

=false;

//Якщо поле світиться//поле гаситься,

else

Label1 -> Visible

=

true;

/І інакше -поле засвічується

Запустіть програму і переконайтесь, що напис на формі бли
має.

6.

Уведіз;:ь опис глобальних змінних програми:
Для

цього

у вікні

тексту

програми

після

існуючого

опису

змінної формивведіть такі рядки:

TForm1 *Form1
ЬооІ click = false
int shif1X, shiftY

//Цей рядок вже є в заготовці модуля
// Наявність клацання миші
//Координати миші всередині малюнка
І/ Початкові координати малюнків

int х1, х2, хЗ, у
enum info {right, wrong, more}
11

7.

Результати тесту

Вставте малюнки
папки С:\
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factory.bmp, shipping.bmp і finance.bmp з
Program Files \Common Files \ Borland Shared \ Images

\ Splash \ 256Color

у об'єкти lmage1, lmage2 і ІmаgеЗ відповідно.

Вставте підписи до цих малюнків (див. рис.

8.

15).

Запрограмуйте конструн:тор форми TForm1::TForm1

і функцію

Result() повідомлення результатів тесту:
_fastcall TForm1 ::TForm1 (TComponent* Owner) : TForm(Owner)
{
/І Зберігаємо початкові координати
х1 = lmage1 -> Left;
11 лівШ. верхніх кутів
х2 = lmage2 -> Left;
/І трьох малюнків у формі
хЗ = lmageЗ -> Left;
у= lmage1 ->Тор;
}

void Result(info msg)
{
11 Зупиняємо таймери:
Form1 -> Timer1 -> Enabled = false;
Form1 -> Timer2 -> Enabled = false;
/І Зчитуємо звуковий файл:

if (msg == right) Form1 -> MediaPiayer1 -> FileName = "tada.wav";
else Form1 -> MediaPiayer1 -> FileName = "ding.wav";
11 Відкриваємо плеєр
Form1 -> MediaPiayer1 -> Open();
/І Відтворюємо звук

Form1 -> MediaPiayer1 -> РІау();
!І Відкриваємо вікно повідомлення
if (msg == right) Application -> МеssаgеВох("Правильно!",
"Повідомлення", МВ_ОК);
if (msg == wrong) Application -> МеssаgеВох("Неnравильно!",
"Повідомлення", МВ_ОК);
if (msg == more) Application -> MessageBox("Cnpoбyйтe ще раз!",
"Повідомлення", МВ_ОК);
Form1 -> Timer1 -> Enabled = true;
11 Запускаємо таймери
Form1 ->
Form1 ->
Form1 ->
Form1 ->
Form 1 ->
Form1 ->
Form1 ->
Form1 ->
}

Timer2 -> Enabled = true;
ProgressBar1->Position = 1ОО; //Індикатор стану- на початок
lmage1 -> Left = х1;
//Повертаємо малюнки у
lmage2 -> Left = х2;
11 вихідне положення
lmageЗ -> Left = хЗ ;
lmage1 ->Тор= у;
lmage2 ->Тор= у;
l mageЗ ->Тор= у;

Функція Result() не є методом класу Form1. Тому зміна власти
востей будь-яких об'єктів форми в ній відбувається шляхом
явного зазначення імені форми

Form1 перед іменем відповідно

го об'єкта, наприклад, Form1->Timer1->Enabled.

9.

Забезпечте перетягування першого малюнка на формі, за
програмувавши опрацювання таких трьох подій для об'єкта

lmage1: OnMouseDown (ЯкщоНатиснутиМишу), OnMouseMove (Як
щоТягнутиМишу) та OnMouseUp (ЯкщоВідпуститиМишу). Для
заповнення заготовок

кладкою

Events

наведених функцій скористайтесь за

вікна інспектора об'єн:тів першого малюнка.
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void _ fastcall TForm1 ::lmage1 MouseDown(TObject *Sender,
TMouseButton Button , TShiftState Shift, int Х, int У )
{
/І click- це індикатор натискання на клавішу миші
click = true;
11 Запам'ятовуємо координату (Х; У) точки
shiftX = Х;
11 клацання мишею всередині малюнка
shiftY =У ;
}

void _ fastcall TForm1 ::lmage1 MouseMove(TObject *Sender,
TShiftState Shift, int Х, int У)
{
if (click) {
//Якщо натиснута клавіша миші, змінюємо
/І координати малюнка на величину
/І зміни координати
Іmage1->Left = lmage1->Left + Х · shiftX;
// вказівника миші (Х;У)
lmage1-> Тор = lmage1-> Тор +У- shiftY; //урахуванням його

з

/І зміщень у середині

11 малюнка shiftX, shiftY

void _ fastcall TForm1 ::lmage1 MouseUp(TObject *Sender,
TMouseButton Button, TShiftState Shift, int
{

Х,

int

У)

/І Запам 'ятовуємо, що клавіша миші відпущена

click = false;
}
Зверніть увагу, що програма не перевіряє, на .яку саме клаві
шу миші натиснув користувач, і тому перетягування можна
здійснювати будь-.як?ю клавішею.

Перевірити клавіші миші

М'Ожна, проаналізувавши аргумент

Button (типу TMouseButton) на
{mbleft ( ліва клавіша), mbRight (права) ,

ведених функцій: Button =
mbMiddle (середня)} . Координати вказівника миші у пі кеелях
передаються у функції за допомогою аргументів Х і У ці л о го
типу.

10.

Аналогічно запрограмуйте відповідні події для перетягуВан
ня двох інших малюнків.

11.

Створіть

фующію

lmagelnShape для перевірки розташування

малю~ка (об'єкта lmage) в середині деякої геометричної фігу
ри (об'є1~та Shape) .

boollmagelnShape(Timage• I,TShape• S)
{
if ( (І -> Left> = S -> Left) &&
(І -> Left + І -> Width <= S -> Left + S -> Width) &&
( І -> Тор>= S ->Тор) &&
( І ->Тор+ J -> Height <= S - > Тор+ S -> Height))
return true;
/І Малюнок є в середині фігури
else
return false; // Малюнок є поза фігурою
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Запрограмуйте кнопку "Готово", яка перевіряє правильність
розташування малюнків усередині фігур:

12.

void _fastcall TForm1 ::BitВtn1 Click(TObject *Sender)
(
//Якщо: перший малюнок у другій
if (lmagelnShape(lmage1, Shape2) &&

фігурі

/І другий малюнок у третій фігурі

lmagelnShape(lmage2, ShapeЗ) &&
/І трfJтій малюнок у першій фігурі
lmagelnShape(lmageЗ,

Shape1))

Result(right);
else
Result(wrong);

13.

Запрограмуйте

другий

таймер,

який

забезпечує

індикацію

часу виконання від 100 до 0% зі швидкістю, обернено про
порційною до числа в CSpinEdit1.
У випадку, коли користувач не встиг розташувати малюнки у

прямокутниках і натиснути на кнопку '"Готово" у відведений
час, подається звук "ДІНГ" і відкривається інформаційне вік
но з повідомленням "Спробуйте ще раз!".

void _fastcall TForm1 ::Timer2Timer(TObject *Sender)
{
11 Задаємо швидкість руху індикатора:
Timer2 ·> lnterval = CSpinEdit1 ·> Value * 50;
11 Працює індикатор часу:
ProgressBar1 ·> Position = Progress8ar1 ·> Position- 1 ;
11 Якщо час вичерпано "Спробуйте ще раз'"
if (ProgressBar1 ·> Position == О)
Result(more);
Збережіть програму та проект у робочій папці.

14.
15.

Скопіюйте

музичні

файли

ding.wav

та

tada.wav

у

свою

робочу папку з папки С:\ WINDOWS\MEDIA.

16.

Запустіть програму. Перетягуйте мишею малюнки в

середину відповідних фігур. Закінчіть роботу.
Вправи

1.

Забезпечте можливість перетягування малюнків лише лівою кла

вішею миші (див. п.

9) .

Збільшіть удвічі частоту блимання тексту ''Обов' язково натисніть на
кнопку "Готово" після розміщення рисунків!!!".

2.

3. Замініть у програмі індикатор стану типу ProgressBar на індикатор
Gauge.

типу

4. Підберіть найвдалішу швидкість руху індикатора часу і зробіть
об'єкт SpinEdit1 недоступним для внесення змін.
5. Вилучіть об'єкт SpinEdit1 і задайте найвдалішу швидкість руху ін
дикатора часу безпосередньо в проекті .
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§ 6.

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРО ГР АМУВАННЯ У
С++

BUILDER

Створення власних класів. Наслідування і віртуальні
функції. Інтерпретатор математичних виразів.
Мета роботи. Навчитися створювати та використовувати
власні класи, нащадки, віртуальні функції, програмно реалі

зов~ати деревоподібні графи.

Розробити інтерпретатор для обчислення значення мате
матичних виразів, заданих як рядки символів. "У виразах об
межитись операціями додавання і множення, які застосову
ються до операндів чисел і змінних.

ТеоретиЧні відомості й аналіз задачі. Розглянемо вираз

х

2

+

2х

+ 4.

Цей вираз може бути зображений у вигляді дере

воподібної структури

-

графа (див. рис.

16

а). Для обчислен

ня виразу, поданого графом, наприклад для х=1, необхідно,
починаючи з нижнього рівня,

обчислювати значення у вер

шинах і поступово підніматися до кореня (див. рис.

...

16 b-d).

ь
а

7

d
с

Рис.

16.

ЗображеnІія ариф:метичnого виразу у вигляді графа-дерева

3ведемь задачу до двох підзадач:

•
•

побудова дерева за заданим виразом;
обчислення значення виразу згідно з побудованим дереБОМ.

Зазначимо, що ·операції

"-"

та

вання виразу розглядатимуться у

-

"/",
§ 7.

а також диференцію

Для реалізації першої підзадачі оп11шемо новий тип даних
базовий (батьківський) клас "вершина дерева". Назвемо цей

тип

Telement -

тип "елемент дерева". Такий базовий тип воло

дітиме спільними для усіх вершин дерева властивостями, а
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саме: вказівниками left і right на ліву та праву вершини під
порядкованого дерева (типу TelemenP'<) і функцією rezult, яка
обчислює результат у цій вершині:

class Telement {
protected:
/І Вкгзівники на ліву і праву гілки піддерева

Telement *left, *right;
/І Конструктор -створює об'єкт За вкгзівниками
Telement {Telement* I,Telement* r)// на ліву і праву вершини
' {
left =І;
right = r;
)
public:
- Telement(void) 11 Деструктор- знищує вкгзівники на ліву і праву
{delete left; delete right;}
// вершини піддерева
virtual float rezult{void) {)
);
Специфікатор доступу
вказує на те, що

protected

для вказівників

left і right

ззовні свого класу вони є недоступними, але

видимі для нащадків цього класу. Для конструктора

цей специфікатор означає,

Telement

що він може бути виконаний,

з

конструктора класу-нащадка.

Розглянемо

деструктор

-Telement. Як відомо, деструктор

викликається для знищення об'єкта (наприклад,

командою

delete). Під час виклику -Telement() для вершини дерева буде
зініційоване виконання цього деструктора для вершин лівого

і

правого

піддерев.

Отже,

шляхом

рекурсивного

деструктора буде знищено ціле дерево.

виклику

~

Зазначимо, що функція результату rezult() повинна обчис
лювати і повертати значення дерева математичного виразу.

Ця функція буде в усіх класах, але її реалізації залежатимуть
від конкретного нащадка і будуть відрізнятися . Тому у пред
ку вона є нереалізованою. Крім того, висновок про те, функ

ція якого із похідних класів повинна бути викликана, при
ймається лише на етапі виконання програми після побудови
дерева конкретного математичного виразу (це і є пізнє,

або

динамічне зв'язування). Нагадаємо, що такі функції назива
ються віртуальиими і позначаються ключовим словом

Вершиною

(елементом)

побудованого

дерева

virtual.

може

бути

операція

"+", "*" або число. Тому успадкуємо від класу
Telement (див. рис. 17) три класи-нащадки: два для арифметич
них дій("+" - Plus, "'~" - Mult) та для числа (Number).
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Теlешевt

NшпЬеt·
Рис.

17.

M11lt

Рlш;

Ієрархічне дерево класів

Розглядаючи дерево математичного виразу на рис.

16

а,

та роблячи узагальнення, сформулюємо:

Правило

1.

Вершини

"число" та

"змінна"

(клас

Number)

завжди знаходяться на останньому рівні і не мають піддерев.

Тому в цьому класі вказівники на ліву і праву підпорядковані
вершини будуть нульовими

(NULL),

а функція результату re-

zult() повертає константу чи значення змінної.
Правило

2.

Об'єкти класів арифметичних дій

("+"

завжди мають як ліву, так і праву гілки. Для класів

та "'~")

Plus і Mult

двома гілками піддерева будуть вказівники на об'єкти класу

Telement. Функція результату цих класів має виконати функції
rezult() для лівої та правої підпорядкованих вершин, а також
операції додавання чи множення. Тому виклики функцій rezult() для підпорядкованих вершин спричинять рекурсивні ви
клики функцій результату до низу дерева.

· Важливо зазначитИ, що оскільки підпорядковані вершини
об'єкта класу Plus чи Mult є однотипними (базового типу Tele-

ment), стають правомірними виклики функцій rezult() цих вер

шин незалежно від їх конкретного типу. Зважаючи на те, ЩО
у базовому класі функція результату описана як віртуальна,
механізм пізнього (динамічного) зв'язування забезпечує вик
лик успадкованої функції

rezult() вершини потрібного класу, а
Telement::rezult(}. У вищенаведе

не порожню заготовку функції

ній задачі ми вимушені використовувати механізм пізнього

зв'язування, оскільки математичний вираз задається на етапі
виконання програми в режимі діалогу, і структура дерева на
момент опису створюваних класів невідома.

Існування базового класу Telement дає змогу використову

вати єдиний для всіх побудованих класів описаний вище
деструктор -Telement(): завдяки однотипності вершин знищу

ються об'єкти класів Plus, Mult та Number.
Опишемо класи-нащадки. Почнемо з класу Number:
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зв'язування, оскільки математичний вираз задається на етапі
виконання програми в режимі діалогу, і структура дерева на

момент опису створюваних класів невідома.
Існування базового класу

вати

єдиний

для

всіх

Telement

побудованих

дає змогу використову

класів

деструктор

ються

-Telement(): завдяю'{ однотипності
об'єкти класів Plus, Mult та Number.

описаний

вище

вершин знищу

Опиш~мо класи-нащадки. Почнемо з класу

Number:

class Number: public Telement{
float f; /І дійсне число знаходиться в приватній змінній f
public:
Number(float F) :Telement(NULL,NULL)
{
11 конструктор -присвоює числу f певне значення,
f = F; // вкгзівники на підпорядковані вершинизанулені
}
float rezult(void)
{return f;}
// функція результату повертає число f

а

};
Об'єкт класу

Number

характеризує число, яке повинно міс

титися у конкретній вершині. Відповідно до правила

1,

цей

клас піддерев не має. Тому під час виклику конструктора ба
зового класу замість вказівників на ліву і праву гілку переда

ються NULL-вказівники.
Функція

rezult()

повертає значення числа. Ще раз звернемо

увагу на кваліфікатар

virtual

в описі цієї функції у базовому

класі. Він означає: якщо доступ до об'єкта похідного класу

Number

виконуватиметься через вказівник на базовий клас, то

викликатиметься

функція

похідного,

rezult()

а

не

базового

класу. Проілюструємо це на прикладі:

Telement* А= new Number(З);
11 Тут А - вкгзівник на тип ТеІетепt,
А -> rezult();

*А -об 'єкт класу NитЬег

І/ Викликається метод rezиlt() класу NитЬег, а не класу Teleтent.
І/ Тому повертається число З, а не виконується порожня заготовка
І/ віртуального методу rezиlt() класу Teleтent.

У цьому фрагменті виконується виклик функції

zult().

Якщо б у базовому класі в описі функції

слова virtual, то
Telement::rezult().

в

цьому

прикладі

Number:: rerezult() не було

викликалась

би функція

Опишемо класи, що реалізують операції. Опиратимемося
на сформульовані вище правила.

struct Plus: public Telement{
Plus(Telement* І , Telement* r):Telement(l, r) //конструктор- викликає
{ };
//конструктор базового класу
float rezult(void) // Результатом є сума результатів лівої і правої
{return left->rezult() + right->rezult();} //підпорядкованих вершин
};

12

С++
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class Plus: public Telement{
11 Альтернативний
public:
Plus(Telement* І, Telement* r) : Teiement (1, r) {};
float rezult(void}

опис класу РІиs

{

return left ·> rezult() + right ·> rezult();
}

};

і.

Конструктор цього класу лише викликає конструктор ба-

зового класу згідно з першим правилом. Функція

rezult()

обчис

лює значення на лівій і правій гілках, а тоді їх підсумовує.

Аналогічно визначена функція

rezult()

для класу

Mult

(резуль

тати на підпорядкованих ребрах перемножуються):

struct Mult:public Telement{
Mult(Telement* І, Telement* r) :Telement(l, r) {};
float rezult(void}
{
return ieft ·> rezult() • right -> rezult() ;
}

};
Якщо гілки є піддеревами, то виконається виклик функ

цн rezult() для вершини кожного піддерева, і так аж до остан
нього рівня, де rezult() повертає значення числа чи змінної. То
му достатньо викликати rezult() для кореня, після чого буде об
числено значення виразу для всього дерева.

· .Приклад

l.

Створимо дерево виразу

Number а(З), Ь(4),с(2);
Mult m(&a, &Ь);
Plus p(&m, &р);

* 4 + 2:

// Об'єкти класу Nuтber: а= З, Ь
//а • Ь
// т + с

Викликавши функції

p.rezult();
m.rezult();
a.rezult();

3

rezult()

=4 і с = 2

одержимо такі результати:

/І повертає значення 14
дорівнює 12
/І повертає значення З

11

0'lІже, ми отримали набір класів, об'єктами яких зручно
реалізувати дерево, побудоване на базі математичного виразу.

Для завершення реалізації першої підзадачі розглянемо функ
цію, яка будує таке дерево за заданим у вигляді рядка симво
лів математичним виразом, у якому зміннах позначається ма
лою латинською бущюю, значення змінної х знаходиться у по 
лі редагування EditЗ (див. рис.
дерево внаслідок

рекурсивних

18, 19).

Функція

викликів.

form()

формує

Спочатку функція

виділяє доданки, далі кожен з доданків розкладає на множ 
ники, потім обробляє змінні та числа.
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Telement* form(AnsiString s) 11 s- заданий рядок символів
{

11 Результат - вквзівник на вершину дерева побудованого виразу

Telement* h;
11 р -позиція оператора ,. +" чи ,. *"
int р ;
ІІІ- довжина заданого рядка символів
int І = s.Length();
11 шукані операнди вершини,.+ " чи"*"
AnsiString s1, s2;
11 Якщо в рядку є операція ,. +"
if ((р = s.Pos("+")) > 1)
{
s1 = s.SubString(1, р- 1);
ІІзнаходимо підрядки s1 і s2, s2 = s.SubString(p + 1, 1- р) ; 11 операнди операцГі,.+".
' h = new Plus(form(s1 ), form(s2)) ; 11 Створюємо об'єкт РІиs з
11 підвершинами -знайденими операндами операції ,. +",
11 які аналізуватимуться рекурсивними викпиками функції forт
}
11 Аналогічно розбиваємо рядок на
else if ((р =s.Pos("*")) > 1)
{
s1 =s.SubString(1, р- 1);11 операцію ,. *" і два операнди s 1 і s2

s2 =s.SubString(p + 1, І-р) ;
h = new Mult(form(s1 ), form(s2)) ; 11

Створюємо об'єкт МиІt і

11 рекурсивна викпикаємо функцію form для знайдених операндів
}
else if (s == "х") 11 Якщо рядок є змінною х: створюємо об 'єкт

11 ,.число " й ініціалізуємо його числовим значенням змінної х з поля EditЗ:

h = new Number(StrToFioat(Form1->Edit3->Text));
else

11 Якщо вираз задано правильно, в результаті відсіювання
11 операторів,.+", ,. *" і змінних ,.х" в рядку s залишається
11 константа . Створюємо об'єкт ,. число" і ініціалізуємо
11 його числовим значенням рядка s:

h = new Number(StrToFioat(s));
return h; 11 Повертаємо вквзівник на створений

об'єкт

}

Висповок. За допомогою засобів ООП створено зручний
для використання та розширення набір програмних засобів ,

які розв'язують задачу побудови інтерпретатора математич
них виразів. Продемонстровані прийоми використання класів
застосовуються для побудови й опрацювання таких структур

даних, як дерева, стеки, черги, динамічні списки та ін.

Хід роботи

1.
2.

Завантажте С++ Builder.
Замініть заголовок (Captlon) форми з

"Form1"

на "Обчислення

виразу".

3.

Відмовтесь від системних кнопок форми, задавши значення

False в усіх позиціях властивості
biMinimize, biMaximlze та ЬіНеІр.

Borderlcons:

biSystemMenu,

Роботу з програмою завершуватимемо натисканням на кноп
ку "Вихід" .

4.
5.

Розташуйте на формі об'єкти так, як показано на рис.

18.

Уведіть описи класів і функцій, які використовуватимуться у
цій задачі.
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Для цього відкрийте вікно тексту програми і після рядка

TForm1 *Form1 ;

11

Цей рядок уже є у програмі

вставте програмний код опису класів

Telement, Number, Plus, Mult

і

текст функції формування дерева form (див. "Теоретичні відо
мості й аналіз задачі" цього параграфа). Збережіть проект та

r· Вирази ·
і

І х

і

f(x)

jх*х+2*х+З

: ;,гРез!:Jльтати .обчислень ~~-.-.•. : :,

г Рез!:Jльтати обчислень 

: :J х=

! х= Іs.оо

::'

.

1: :1

IEditЗ

І

і :: .

! ~ :

!

: : ;

t(xJ=,...IE_d_їt-4------- 1: :;

і t(x)= jзв.оо

і: : І

!

"-:·~--. : : j

: · і' Точність
:

і

123.

·

- - -·-

десяткових знаки

і

·1
·І

','І

.......~"_._"_., -..-. __J

.L....~----~·'-'--

·

; :: І
І : :j
: :'

. ·.·· І

Об~·ислити І ~: : __в_и_х_і_~_.....JІ : :1
Рис.

18.

-~--~",_~~....-.
·--'---~-- = j
Рис . 19. Приклад роботи програми

Форма

"Обчислен.nя виразу"

6.

'

Уведіть математичні вирази у поля Edit1 і Edit2 та очистіть поля

результатів EditЗ та Edit4. Запрограмуйте кнопку "Вихід".
Зверніть

операції

увагу

на

"+", "*",

те,

що

у

виразах

допускаються

дійсні числа та змінна х,

лише

задана малою

латинсJ>КОЮ літерою. У виразі для х не використовуйте змінну

х. Для набору символа десяткової крапки у дійсних числах
використайте

символ,

передбачений

операційною

системою

комп'ютера. Тестовий приклад і результати обчислень пока
зані на рис.

7.

Задайте

19.

початкову

точність

обчислень,

що дорівнює двом

десятковим знакам.

8.
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Для цього властивість Text об'єкта ComboBox1
"2" без лапок.
Запрограмуйте кнопку "Обчислити" так:

задайте числом

void _fastcall TForm1::Button1Ciick(TObject *Sender)
{
int dec = StrTolnt(ComboBox1 -> Text); 11 Знаків після десят. крапки
Telement• х = form(Edi\1 -> Text);
11 х- вкгзівник на вершину
11 дерева, побудованого за виразом у полі Edit1
11 Результат обчислення х записуємо як рядок символів у полі EditЗ
EditЗ -> Text = FloatТoStrF(x -> rezult(), ffFixed, 25, dec);
11 fx - вкгзівник на вершину дерева,
І/ побудованого за виразом. Edit2
Telement• fx = form(Edit2 -> Text);
І/ Результат обчислення f(x) записуємо як рядок символів у Edit4
E:dit4 -> Text = FloatТoStrF(fx -> rezult(), ffFixed, 25, dec);
}

r

9.

Запрограмуйте фую~цію, ЯІ(а виконуватиметься після зміни
числа у полі

ComboBoxl.

Для цього запрограмуйте подію Change об'єкта ComboBox1 та.н:, щоб

виконувались дії для кнопки "Обчислити" (функція Button1Ciick):

void _fastcall TForm1 ::ComboBox1 Change(TObject *Sender)
{
Button1 Click(Button1 );
1/ Допустимі також записи: Виttоп1СІісk(СотЬоВох1); Bиtton1Ciick(NULL);
}
Зауваження

1.

ФаІ<тичним параметром функції

Button1 Click

мо

же бути ш<азівНИІ< на будь-який візуальний об'єкт форми, ад
же в

описі цієї функції формальним

на базовий тип

С++

параметром є вказівник

середовища візуального програмування

TObject

Builder (див. п.8). Таким аргументом може бути також

нуль-nказівник

можна

NULL.

У

складніших програмах цей параметр

використовувати

для

передачі

певної

інформації

у

функцію.

Зауваження

2.

Повторні

виклики

кожного виконання події

функції

ComboBox1Change

Button1 Click()

після

щоразу приводити

муть до створення дерев математичних виразів для х та

f(x).

Адже вказівники на ці дерева є локальними змінними функції

Button1 Click().

Тому

завершення

роботи

побудовані

цієї

деструкторів об'єктів х та
х

дерева

функції

знищуватимуться

шляхом

неявного

після

виклику

fx:

->-Telement();

fx ->-Telement();
Вправи

1.

Побудуйте дерево виразу

3

·k

4 + 2,

СІ<ориставшись прикладом із

розділу "Теоретичних відомостей та аналізу задач" цього параграфа.
Підказка. Для цього вставте у форму ще одну кнопку і три додат

кові поля редагування для значею, функції
виведення результатів у полях

Edit5-> Text =

2.

Edit

rezult() об'єктів р, m і а. Для
FloatToStr:

скористайтеся функцією

FloatТoStrF(p.rezult(),

ffFixed, 25, 8);

Обчисліть значення функції від двох змінних

f(x, у).

Під1сазка. Для цього додайте змінну у в опис функції
повідне поле

Edit

form() та від

на форму.
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§ 7.

РОЗВИТОК НАВИЧОК ООП У С++

BUILDER

Удосконалення інтерпретатора математичних виразів.
Обчислення першої та другої похідної
Мета роботи. Розвинути навички об'єктно- орієнтованого
програмування , використавши для реалізації задачі про ін
терпретатор

механізми

інкапсуляцн,

наслідування,

полі

мор_фізму, динамічного зв'язування і віртуальних функцій.

'-Удосконалити інтерпретатор математичних виразів (див.

§ 6)

з метою знаходження значення виразу та його похідних

довільного порядку.
Застосувати інтерпретатор для розв'язування задачі про
політ ракети. Обчислити шлях, швидкість і прискорення ра
кети, рух якої описується математичним виразом, який

вво

дять у комп'ютер під час роботи програми. У виразах обме
житись операціями додавання, віднімання, множення і ділен
ня, які застосовуватимуться до дійсних чисел і змінних.

Аналіз задачі. Задачу розв'язуватимемо за схемою, анало
гічною до описаної у

§ 6.

Для цього створимо набір класів,

зв'язаних між собою такими відношениями спадковості:

Теlешенt

. ;//~

...

Var

Real

Рис.

де клас

Miпus

Pltts

20.

Div

Ієрархічне дерево

Real реалізує число, Var- змінну, Plus, Minus, Mult, Div-

арифметичні операції

"+", "-", "*", "/"

базового класу Telement із
сару(), differ() і set_var():

§ 6

J;Іідповідно. До опису

додамо три віртуальні функції

class Telement {
protected:
Telement *left, *right;
Telement (Telement• L,Telement• R)
{

left = L; right = R;
}
public:
- Telement(vold) {delete left; delete right;}
virtual double rezult(void)
{}
virtual Telement• copy(void) { }
virtual Telement• differ(void) і }
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Mпlt

virtual void set_var(double

Х)

{

if (left) left -> set_var(X);
if (right) right -> set_var(X);
}

};
Функція set_var() надає зміниш х конкретне значення. У
похідному класі Var (змінна),ця функція буде перевизначена. В
усіх

інших

класах

set_var() · не перевизначається,

тому

С++

здійснит:q виклик цієї функції із базового класу, що призведе
до

рекурсивних

її викликів вниз по дереву.

Функція differ() у похідних класах повинна повертати вка
зівник на нове дерево, що визначене диференціюванням під
дерева, підвішеного до вершини виклику цієї функції. Функ
ція сору() створює в пам' яті копію дерева і повертає вказівник
на його вершину. Ця функція є допоміжною і використову
ється для реалізації differ() у похідних класах.

Розглянемо реалізацію класу Real:

class Real: public Telement{
double f;
public:
Real(double F):Telement(NULL,NULL){f=F;}
double rezult(void)
{
return f;
}

Telement* сору (void)
{return new Real(t);}
Telement* differ(vold)
{return new Reai(O);}
};
Функція сору() робить копію об'єкта і повертає вказівник
на цю копію. Функція differ() повертає вказівник на створений

об'єкт класу Real зі значенням нуля для поля f, оскільки похід
ною будь-якого дійсного числа є число О.

Аналогічно реалізується клас Var:

class Var:public Telement
{

double х;
public:
Var(double

Х

= O):Telement(NULL, NULL)
{х = Х;}

double rezult(void)
{return х;}
Telement* copy(void)
{return new Var(x);}
Telement* differ(void)
{return new Real(1.0);}
void set_var(double Х) {х = Х;}
};
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Реалізація цього класу подібна до попереднього. Функція
перевизначає віртуальну функцію з базового кла

Var::set_var()
су.

Цей механізм визначення змінної є досить зручним:

кликається функція

set_var()

з аргументом

ви

значенням змін

-

ної для вершини дерева, і по цілому дереву всі вершини типу

Number будуть наповнені цим значенням (див. опис
Var::set_var() ). Вершини інших типів лише передаватимуть вик
лик set_var() вниз по підпорядкованих ребрах ( див. опис Т elem~t::set_var() ). За замовчуванням змінна ініціалізується нулем,
що видно із заголовка конструктора Var::Var().
Опишемо клас Plus:
struct Plus:public Telement
{
Plus(Telement* L,Telement* R):Telement(L, R)
( };
double rezult(void)
{
return left -> rezult(} + right -> rezult();
)
Telement* copy(void)
{

return new Plus(left -> сору(), right -> сору());
}
Telement* differ(void)
{
return new Plus(left -> differ(},right -> differ());
}
};
У функції
ня С,8'МИ:

Plus::differ()

використано правило диференціюван

(u + v)' = u' + v'. Отже, диференціювання дерева

u

+
/ ~

+
/ ~

V

дає дерево:

if

V

Аналогічно створимо класи інших арифметичних операцій:

struct Minus:public Telement
{
• Minus(Telement* L,Telement• R}:Telement(L, R)
(};
double rezult(void) {
return left->rezult()- right->rezult();
}
Telement* copy(void} {
return new Minus(lefl·>copy(), right->copy(});
}
Telement* differ(void) {
return new Minus(left->differ(}, right->differ());
}

};
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struct Mult:public Telement
{
Mult(Telement* L, Telement* R):Telement(L, R)
( };
double rezult(void}
( return left->rezult()*right->rezult();}
Telement* copy(void)
{ return new Mult(left->copy(},right->copy());}
Telement* differ(void)
(
.
return new Plus(new Mult( left->differ(), right->copy(} ),
new Mult{ left->copy(), right->differ() ) );
};

/1---------------------------------------------------------------

struct Div:public Telement
{
Div(Telement* L,Telement* R}:Telement(L, R) ( };
double rezult(void)
(return left->rezult(} І right->rezult(};}
Telement* copy(void}
{return new Div(left->copy(), right->copy());}
Telement* differ(void)
(return new Div( new Minus(new Mult(left->differ(), right->copy()),
new Mult(left->copy(), right->differ() )),
new Mult( right->copy(), right->copy()));

};
Тепер

розглянемо

функцію

form{),

яка за заданим

мате-

матичним виразом будує дерево об'єктів.
/І Декларація допоміжної функції

int PosFromEnd(AnsiString s, AnsiString sub) ;
Telement* form(AnsiString s)
(
Telement* h;
int і, р, І = s.Length();
AnsiString s1, s2;
!І Аналізуємо справа наліво:
if ( (р PosFromEnd(s, "+")) >

=

1)

//Якщо натрапляємо на"+"

{
s1 = s.SubString(1, р- 1);
s2 = s.SubString(p + 1, І - р) ;
h = new Plus(form(s1 ), form(s2));

//Створюємо вершину РІиs

}

else if ( (р = PosFromEnd(s, "-")) > 1)
//Якщо натрапляємо на "-"
(
s1 = s.SubString(1, р- 1);
s2 = s.SubString(p + 1, І-р);
h = new Minus(form(s1 ), form(s2));
// Створюємо вершину Міпиs
}
else if ((р = PosFromEnd(s, "*")) > 1)
//Якщо натрапляємо на "*"
{
s1 = s.SubString(1 , р- 1);
s2 = s.SubString(p + 1, І - р);
h = new Mult(form(s1), form(s2));
//Створюємо вершину МиІt
}
else if ((р = PosFromEnd(s, "/")) > 1)// Якщо натрапляємо на "/"
{
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s1 - s.SubString(1, р- 1);
s2 = s.SubString(p + 1, І - р);
h = new Div(form(s1), form(s2)) ; //Створюємо вершину Div
}
else if (s == "х") h = new Var(); // Створюємо вершину Var
else
h = new Reai(StrToFioat(s)); //Створюємо Real
return h;
}
і- Ця функція аналогічна до наведеної у § 6 за винятком
напрямку пошуку операнда, адже операції "-" та "Г не воло
діють властивістю адитивності. Рядок з математичним вира

зом

аналізуватимемо

справа

наліво,

оскільки

арифметичні

операції одного порядку виконуються зліва направо. Справді,
оскільки ~,<орінь дерева відповідає за останню операцію, яка
цей оператор у виразі буде розміщений

виконуватиметься,

правіше від інших того ж порядку. Опишемо функцію, яка
знаходить позицію з кінця першого підрядка у цьому рядку:

int PosFromEnd(AnsiString s, AnsiString sub)
{

int І = s.Length();
AnsiString р ;
p.SetLength(l);
for(int і= 1; і<= І ;і++)
р[І- і+ 1] =s[i];
11 Обертаємо рядок
if (p.Pos(sub) > О)
return 1- p.Pos(sub) + 1;
else return О;
}
_ рисковки. Набуті . навики можна використати для розв'я
зування таких задач:

•
•

аналітичне дослідження математичних виразів;

знаход~ення значень функції для задачі табулювання

функції · та її похідних довільного порядку;

•

побудова графіка функції, заданої аналітично, та її по
хідних довільного порядку;

•

задання вхідних

даних (математичних

функцій) для

пакетів прикладних програм розв'язування задач мате

матичної фізики.

Хід роботи

1.
2.
3.

Завантажте середовшце візуального програмування С++ Builder.
Створіть форму, показану на рис. 21.
Уведіть описи класів і функцій, які використовуватимуться у
цій задачі.
Для цього відкрийте вікно тексту програми і після рядка

І
186

TForm1 *Form1 ;

вставте програмний код опису класів і функцій, поданий у
"Теоретичних відомостях та аналізі задачі" цього параграфа.
Збережіть проект і текст програми.
Поnrт ра,::ети

~··=
-1

~·і

:::j
~.:1

:+

час

IUЛ.RX

•в·.;;дк.іСть

; j nрис~ОІ'ІІІІН~С:'

Рис . 21.Форма ''Політ ра"ети "

4.

Рис.

22.

Тестовий ри"лад

Уведіть математичні вирази у поля Edit1 і Edit2 й очистіть поля

результатів EditЗ, Edit4, EditS та Editб. Запрограмуйте кнопку "Вихід".
Зверніть увагу на те, що у виразах допускаються лише опера

ції"+",

"-", "*",

"(',дійсні числа та змінна х, задана малою

латинською літерою. У виразі для х не використовуйте змін
ну х. Для набору символу десяткової крапки у дійсних чис
лах використовуйте символ, передбачений операційною систе

мою комп ' ютера.
показані на рис .

5.

Тестовий приклад і результати обчислень

22.

Запрограмуйте кнопку "Обчислити" таким чином:

void _ fastcall TForm1 ::Button1Ciick(TObject *Sender)
{
Telement• х = form(Edit1-> Text) ;
Telement• f =form(Edit2-> Text);
Telement• f1 = f -> differ();
Telement• f2 = f1 -> differ();
double Х = х -> rezult();
f -> set_var( Х );
f1 -> set_var( Х );
f2 -> set_var( Х );
int precision = 15;
int digits =StrToFioat(ComboBox1-> Text);
EditЗ -> Text = FloatТoStrF(x -> rezult(). ffFixed, precision. di~ts);
Edit4 -> Text = FloatТoStrF(f -> rezult(). ffFixed. precision. digits);
Edit5 -> Text = FloatToStrF(f1 -> rezult(). ffFixed. precision, digits);
Editб -> Text = FloatToStrF(f2 -> rezult(). ffFixed. precision. digits);

}
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6.

Запрограмуйте функцію, яка виконуватиметься після зміни
числа у полі ComboBox1.
Для цього запрограмуйте подію

Change

об'єкта

(функція

так,

ComboBox1

щоб при цьому виконувались дії для кнопки

"Обчислити"

Button1Ciick):

void _fastcall TForm1 ::ComboBox1 Change(TObject *Sender)
{

Button1 Click(Button1 );
}

і.

7.

Збережіть програму та пере1~онайтесь у ії працездатності.
Вправи

1.

Обчисліть значення третьої похідної. Для цього введіть у форму

додаткове J;ІОле для виведепня
код функції

третьої похідної та змініть програмний

Button1Ciick.

Уведіть додаткову залежність положення ракети від ще одного
- відстані до Землі . Для цього використайте ще одну змінну
(наприклад, у) і змініть програмний код функції form().

2.

параметра,

3.

Забезпечте обчислення тригонометричних функцій

знаходження

їх

похідних

виразів. Для цього побудуйте відповідні похідні класи
ніть реалізацію функції

4.

sin(), cos()

і

побудованим інтерпретатором матем атичних

Sin

та

Cos

і зм і

form().

Одержіть аналітичний вигляд похідної математичного виразу до 

вільного порядку. Для цього створіть функцію, обернену своєю дією до
функції
раз

.

.

form(),

яка би за деревоподібним графом виразу будувала

сам ви -
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