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ВСТУП 

 
З розвитком  і втіленням в повсякденне життя інформаційних і комунікаційних технологій 

зростає зацікавленість до програмування. Розвиток обчислювальної техніки, необхідність у 

ефективних засобах розробки програмного забезпечення призвели до систем програмування, 

орієнтованих на так звану “швидку розробку”. В основі систем швидкої розробки або RAD – систем 

(Rapid Application Development – середовище швидкої розробки додатків) лежить технологія 

візуального проектування і подійного програмування, суть якої полягає в тому, що середовище 

розробки бере на себе більшу частину рутини, а програміст виконує роботи по конструюванню 

діалогових вікон і створенню функцій обробки подій. 

С++ Builder – одна з найпотужніших систем, яка дозволяє на сучасному рівні створювати як 

окремі прикладні програми Windows, так і розгалужені комплекси, призначені для роботи в 

корпоративних мережах і Інтернет.  
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Комп’ютерний практикум 1 

 

Програма мовою С++ в оболонці Builder 

 

1.Мета. Розробити програму мовою C++ в оболонці Builder. 

 

2. Задачі:  

1) розробити псевдокод до завдання; 

2) розробити блок-схему;  

3) ознайомитися з основними принципами  роботи  інтерфейсу C++ Builder 6;  

4) розробити програму за варіантом з використанням: 

– основних типів даних; 

– функцій введення/виведення та математичних; 

– запрограмувати обчислення виразу (лінійна програма); 

– запрограмувати обчислення виразу, який включає умовний оператор; 

– запрограмувати обчислення виразу, який включає оператор циклу; 

– запрограмувати обчислення функції на проміжку з побудовою графіку; 

– запрограмувати знаходження коренів квадратного рівняння. 

5) проаналізувати отримані результати; 

6) оформити звіт. 

 

3.Теоретичні відомості 

Програма мовою С++ складається з проекту до складу якого входять: 

- файл проекту Project1.bpr,  

- файл форми Unit1.dfm,  

- головного файлу проекту Project1.cpp, записаного мовою С++, який підключає всі форми 

проекту, ресурси і основну функцію обробки проекту WinMain(), 

- файл програми записаної мовою С++ Unit1.cpp,  

- заготовочний файл Unit1.h,  

- об‟єктний файл Project1.obj, 

- об‟єктний файл Unit1.obj,  

- файл ресурсів Project1.res,  

- файл  додатку Project1.exe (виконуючий файл в середовищі Windows).  

Як правило, програми будуються за принципом модульності і складаються з множини модулів. 

Принцип модульності надає можливість: 

1) створення надійних додатків, 

2) відносно легко коректувати тексти програм. 

Чітке дотримання принципу модульності в поєднанні з принципом приховування інформації 

дозволяє всередині модуля проводити будь-які модифікації, при цьому не втручатися в інші модулі і 

головну програму.  

Всі об‟єкти компонентів розміщуються на об‟єктах  - формах. Для кожної форми, яка 

проектується, С++ Builder створює окремий модуль. Саме в модулях і відбувається програмування 

задачі. В обробниках подій об‟єктів розміщаються алгоритми.   

  До складу файлу реалізації входять: опис даних (табл.1.1), операції (табл.1.2), оператори, 

стандартні функції (табл.1.3) та функції користувача, тобто лексичні одиниці. 

Для виконання програми слід підготувати її текст, який зберігається у файлі з розширенням 

.срр. Цей файл передається на компілювання та усунення синтаксичних помилок, виявлених 

компілятором. Якщо у файлі після компіляції немає помилок, то створюється об‟єктний файл з 

розширенням .obj, який доповнюється бібліотечними функціями – процес компонування. У 

результаті цього створюється виконуючий файл програми з розширенням .exe. Схему створення 

виконуючого модуля наведено на рис.1.1. 

Основні функції, які потрібні для роботи у С++ зведені в бібліотеку, затверджену ANSI як 

стандарт. Бібліотека ділиться на групи функції, наприклад, функції введення-виведення, математичні 
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функції (табл.1.3) і т. ін. Виклик потрібної для використання в конкретній програмі групи функцій 

виконується завдяки директиві препроцесора #include за існуючим форматом: #include 

<ім‟я_файла.розширення>, де ім‟я_файла. розширення – ім‟я файла для групи функцій. Директива 

#include розміщується на початку програми і записується з першої позиції рядка. 

 

Таблиця 1.1 - Основні типи даних 

 

Формат Біт Діапазон значень Назва типу 

Цілі числа 

int 16 -32 768…32 767 Ціле 

short int 16 -32 768…32 767 Коротке ціле 

unsigned int 16 0…65 535 Ціле додатне 

long 32 -2 147 483 648…2 147 483 647 Довге ціле 

unsigned long 32 0…4 294 967 295 Довге ціле додатне 

Дробові числа 

float 32 3.4Е-38...3,4Е+38 Дробове 

double 64 1.7Е-308...1.7Е+308 Дробове з подвійною точністю 

long double 80 3.4Е-4932...3.4Е+4932 Довге дробове з подвійною точністю 

Символи 

unsigned char 8 0…255 Символ 

char 8 -127…127 Символ 

Рядки символів 

char * Залежить від кількості символів у рядку (масив символів) 

AnsiString Залежить від кількості символів у рядку (масив символів) 
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Рисунок 1.1 - Схема підготовки виконуючої програми (.exe - файлу) 
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Таблиця 1.2 - Операції мови С++ 

 

Операція Назва Приклад Особливості 

1 2 3 4 

Арифметичні 

+ Додавання a+b  

- Віднімання a-b  

* Множення a*b  

/ Ділення a/b Ділення цілих – результат ціле, дробова частина 

відкидається. Ділення дробових – результат дробовий 

% Залишок від 

ділення цілих чисел 

a%b Знак залишку співпадає зі знаком чисельника 

++ Інкремент 

(збільшення  на 1) 

++a або 

а++ 

Перший випадок – a збільшити на 1, а потім виконати 

дії. Другий – виконати дії, а потім збільшити на 1 

-- Декремент 

(зменшення на 1) 

--a або 

 а-- 

Перший випадок – a зменшити на 1, а потім виконати 

дії. Другий – виконати дії, а потім зменшити на 1 

Логічні 

&& І (логічне 

множення) 

a&&b Результат типу int, якщо дорівнює 0 – хибно, 1 – 

істина (таблиці істинності) 

|| АБО (логічне 

додавання) 

a||b - „‟- 

! НЕ (логічне 

заперечення) 

!a - „‟- 

Відношення (порівняльні) 

= = Дорівнює a= =b Результат типу int, якщо дорівнює 0 – умова не 

виконується, інакше 1 

!= Не дорівнює a!=b - „‟- 

> Більше a>b - „‟- 

< Менше a<b - „‟- 

>= Не менше a>=b - „‟- 

<= Не більше a<=b - „‟- 

Бітові 

& I (кон‟юнкція) 7&5=5 Результат отримується за таблицями істинності 

| АБО (диз‟юнкція) 7|5=7 - „‟- 

^ Подвійне АБО 7^5=2 - „‟- 

~ Заперечення ~6=1 - „‟- 

Присвоєння 

= Присвоєння a=b Перетворення даних до одного типу відбувається 

автоматично 

+= Присвоєння суми a+=b a=a+b. Тип short перетворюється в long із 

збереженням значення. Тип long у short з втратою 

старших бітів. Тип float y int з відкиданням дробової 

частини 

- = Присвоєння різниці a-=b a=a-b.                  – „‟ - 

* = Присвоєння 

добутку 

a*=b a=a*b.                  – „‟ - 

/= Присвоєння частки a/=b a=a/b.                    – „‟ - 

%= Присвоєння 

залишку від ділення 

a%=b a=a%b.                  – „‟ - 
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Оператори мови С++ 

1. Порожній оператор. 

Синтаксис:      ; 

 

2. Складовий оператор (блок). 

Синтаксис: 

{                                                  

[<оператор 1>]                   [ ] – дії вказані в квадратних дужках не обов‟язкові; 

 ...                                        < >– дії вказані в кутових дужках виконуються обов‟язково. 

[<оператор N>]  } 

 

3. Оператор вираз. 

Синтаксис:    <вираз>; 

 

4. Умовний оператор if. 

Синтаксис:     if(<вираз>) 

                            <оператор 1> 

                        [ else 

                             <оператор 2>] 

 

5. Оператор покрокового циклу for. 

Синтаксис:   

for([<початковий вираз>]; [<умовний вираз>]; [<вираз збільшення чи зменшення>]) 

<оператор> 

 

6. Оператор циклу з передумовою while. 

Синтаксис:  while (<вираз>) 

                                 <оператор> 

 

7. Оператор цикла з постумовою do. 

Синтаксис: do 

                    <оператор> 

                    while (<вираз>); 

 

8. Оператор продовження continue. 

Синтаксис:   continue 

9. Оператор-перемикач switch. 

Синтаксис:   switch(<вираз>) 

                                 {[case <константний вираз>:] 

                                            [<оператор>] 

                                    . . . 

                                  [case <константний вираз>:] 

                                            [<оператор>] 

                                  [ default: 

                                            <оператор>]                                    } 

 

10. Оператор розриву break. 

Синтаксис:    break; 

 

11. Оператор переходу goto. 

Синтаксис:    goto <мітка>; 

                        . . . 

         <мітка>:<оператор> 
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12. Оператор повернення return. 

Синтаксис:    return [<вираз>] 

 

Таблиця 1.3 - Математичні функції 

 

Назва 

функції 
Призначення 

Прототип 

 (тип, який повертає функція, 

назва, аргументи) 

1 2 3 

abs Модуль цілого числа x int abs (int x) 

acos Арккосинус кута x double acos (double x) 

asin Арксинус кута x double asin  (double x) 

atan Арктангенс кута x double atan  (double x) 

atan2 Арктангенс кута y/x double atan2 (double y, double x) 

ceil 
Знаходження найменшого цілого, яке більше чи 

дорівнює х 
double ceil  (double x) 

cos Косинус кута x double cos (double x) 

cosh Гіперболічний косинус  double cosh (double x) 

exp Експонента (число е в степені х) double exp (double x) 

fabs Абсолютне значення аргумента типу double double fabs (double x) 

fmod Знаходження залишку від ділення x/y double fmod (double x, double y) 

log Обчислення натурального логарифма double log (double x) 

log10 Обчислення логарифма за основою 10 double log10(double x) 

pow Обчислення x в  степені y double  pow (double x, double y) 

rand 
Повертає випадкове ціле число в діапазоні від 0 

до деякого максимального значення 
int rand (void) 

sin Синус кута х double sin (double x) 

sinh Гіперболічний синус double sinh (double x) 

sqrt Квадратний корінь х double sqrt (double x) 

tan Тангенс кута х double  tan (double x) 

tanh Гіперболічний тангенс double tanh (double x) 

 

4. Завдання до виконання комп’ютерного практикума 

 

Завдання 1. Обчислення арифметичного виразу 

 

№ Формула для обчислення Значення констант 

А В С D 

1. 

),CD(

BA
X

54sin

2 2

 5,27 1,03 6,28 13 

2. 
Ae

DB)(

A)C(
X

cos1

1
 –3,78 4,25 0,01 2 

3. 

DCe,

AB,
X

40

32 2

 15 3,48 -2,5 –1 

4. 
A

)DC(

)BA(
X cos

1

1
2

3

 0,9 0,5 2,67 5 

5. 

DB

BC)A(A
X

2
 0,75 3,48 5,63 3 
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6. 

A))(DB(C

A
X

ln1  0,75 –3,23 –1,05 5 

7. 2

2
sin2 CD

B
    AX  3,45 1,54 6,24 7 

8. 
CBA X sintg2arctg  0,5 –4,25 5,75 - 

9. 

D

C)AB(
X

-

1

sin10 236

 3,75 4,03 0,01 38 

10. 

DC

B)A(
X

lnln

sincos 2

 1,5 0,75 2,5 4 

11. 

DA

C

B
A

X
2sin

 
3,5 –2 1 84 

12. 

B

C
DAX

ln
1cos2

 0,05 0,38 4,25 –7 

13. 

A)D(

CBA
X

tg1

2

2  1,25 6,27 2,5 3 

14. 
1

4
arctg

2CB

A
X  2,75 0,01 3,14 - 

15. 
2

3 cossin
10

DC

B)A(
X  2,14 1,05 6,03 –4 

16. 

DC

B
eX A sin2

 2,36 1,48 5,14 1 

17. 
3

2

1

1

C

DB

A

A
X  3,45 4,09 3,28 5 

18. 

CD

BA
X

2

 
3 6 7,01 1 

19. 

A

C

D

B

B

A
X

ln11

222

 3,45 4 5,28 2 

20. 

C)C)((

B)(A
X

cos1sin11

4 2

 3,75 4,05 –2,75 3 

 

Завдання 2. Обчислення з використання умовного оператору 

 

№ Формула Значення 1 Значення 2 

1.  

m

n
m

3 2
2 2

3  
8

gt
5

14 π
, nm  

1,3

1
1022 2 , n,m  

2.  
α

α
l cos

2
sin

3

4 23  03 181071 , α,l  
521

16 π
,  αl  

3.  

3 gt α

ba
 0618051 , α,, b,a  π, α,, ba

7

3
710103 2  
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4.  

3

2

4

8,63

b)(a

b)(aa
 

261

1
10134 1 , b,a  012tg

8

5
sin , b

π
a  

5.  
α

αc
sin

2
cos

6

3

 
5

382lg
π

, α,c  03,0 65, αec  

6.  

aa  ,

n

2sinsin316

3

 02 51015163 , a,n  
13

253 π
, aen .  

7.  

απ

S

gt

36cos
35sin5

3

03
0  0443ln , αS  

12

7

25

18 π
, αS  

8.  
b)(a)( sin1lnsin1lg  083

7

3
, b

π
a  016

3

2
, b

π
a  

9.  
3 22 sinsin β)(αβ)(α  π,, β

π
α 30

7

5
 00 22012 , βα  

10.  

4

3

41log

-

)),(b
a

(  
3160563 ,e, b,a  

210164922 ,, ba  

11.  
32

1

3

2

3 pq)q(p

--

 
3lg3ln , qp  210410130 ,, q,p  

12.  3 4

3

2
mmmm  21064853,m  

37

24
m  

13.  

2
sin

3

8 6 α

π

S
S  π, αeS ,

11

7111  0284035 , α,S  

14.  

2
tg2
α

π

F
 

7

5

030

1 π
, α

,
F  03417ln ,, αF  

15.  

3

3

cossin

cos

12

1

a)a(

am
 020120 , a,m  481613lg ,, a,m  

16.  
)(α

α

h 0

2

3

30sin
cos

3
 041280 , α,h  04150 237, αeh ,  

17.  2tg2lg
3

α)(d(
α

 0201786 , α,d  14611024612 2 ,, α,d  

18.  
αααd 443 cossinctg  050610 , α,d  132 , αed ,  

19.  
4

2

cosecsec
4

3
b)b(

a
 025085 , b,a  

25

12
371ln

π
, b,a  

20.  

2ctgctg

1

3 B)A(

π
 00 3951 , BA  

7
6430

π
, B,A  

 

Завдання 3. Обчислення з використання оператору циклу 

 

1. 
i

i
ii )b(aR

10

1

.                                  У завданні не використовувати масиви даних! 

2. 
10

1

10

1

i
ix

M . 

3. 
10

1

2
2509

1

i
i .x

D . 
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4. 
10

1

33

i
ii baR . 

5. 
10

1

1
k

kk
k

baR . 

6.  Обчислити добуток за формулою 
10

1

1
1

i

)
i

(y
i

  

7.  Обчислити добуток за формулою 
10

1

sin
1

i

)
i!

ix
(y , x – деяке дійсне число. 

8. Сформувати послідовність 1021 ,...,x,xx  , де:
k!

a
ex

k
a

k  k = 1,2,…,10, а – дійсне число. 

9. Сформувати послідовність чисел 1021 ,...,x,xx , де: knk
k ppx 1  , k = 1,2,…,10,   

p – деяке число. 

10. Сформувати послідовність 1021 ,...,xxx , , де:
2k

k
xk , k = 1,2,…,10. 

11. Обчислити добуток за формулою  
20

1
2

2

32i ii

i
y  

12. Сформувати послідовність чисел:
i

x
V

i
i

i , де i = 1,2,…,10., 1021 ,...,x,xx –  послідовність чисел, яка 

вводиться. 

13. Сформувати послідовність 1021 ,...,x,xx , де:
i!

a
x

i
i

i 1 , i = 1,2,…,10, а – деяке число. 

14. Обчислити величину 
10

1i

i
ii baR , де ai і bi  – послідовність чисел. 

15. Обчислити величину 
10

1k
k

b
k

k!aV , де ai і bi  – послідовність чисел. 

16. Обчислити величину 
9

1
2)2(

1

i i
V . 

17. Сформувати послідовність чисел 
i!

a
X i

i  , де i = 1,2,…,10 , ai – послідовність чисел, яка 

вводиться. 

18.  Визначити факторіал заданого числа. 

19. 
20

1 1

1

i i
y . 

20. Сформувати послідовність: 
20

1
2)12(

1

k k
S  , де i = 1,2,…,10, Ai і Bi – послідовності чисел. 

 

Завдання 4. Обчислення значення функції на вказаному відрізку з певним кроком 

 

№ Функція Інтервал Крок № Функція Інтервал Крок 

1. xY 2
2

1
 [-5;5] 1 11. xxY sin2

 [- ; ] 
10

π
 

2. 
22 xxY  [2;20] 2 

12. 42 2 xxY
 

[-5;5] 0,5 

3. 210xY  [-2;2] 0,4 13. 22xY  [-5;5] 0,5 

4. xeY x sin  [0;2 ] 
0,314 

14. 31)(xY  [0;10] 1 
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5. 
3xY  [-5;5] 0,5 15. 

1

2

x
Y  [-10;10] 1 

6. xxY sin  [0;2 ] 
10

π
 16. 1

2

3

x
Y  [-20;20] 2,5 

7. 
x

x
Y

sin
 [ ;2 ] 

10

π
 

17. 

x

x
Y

cos
 [ ;2 ] 

10

π
 

8. 5xY  [-10;10] 1 18. xeY  [0;10] 1 

9. xxY cos  [0;2 ] 
10

π
 19. xxY cos2

 [- ; ] 
5

π
 

10. xxY 42
 [-5;5] 0,5 20. 22xY  [-10;10] 2 

 

Завдання 5. Знаходження коренів квадратного рівняння 

 

1. x
2 

+ 2x – 3 = 0 11. x
2 

- 5x + 6 = 0 

2. x
2 

+ 2x + 5 = 0 12. x
2 

+ 2x – 3 = 0 

3. –2x
2 

+ x + 4 = 0 13. x
2 

 -2x + 3 = 0 

4. x
2 

– 3x + 1 = 0 14. x
2 

 – 3x + 2 = 0 

5. x
2 

+ x + 1 = 0 15. –3x
2 

+ 4x + 5 = 0 

6. –x
2 

– x + 2 = 0 16. 3x
2 

+ 2x + 1 = 0 

7. –3x
2 

+ 6x + 7 = 0 17. x
2 

+ 2x + 1 = 0 

8. 2x
2 

+ x – 1 = 0 18. x
2 

+ 2x – 3 = 0 

9. –x
2 

+ x + 2 = 0 19. –5x
2 

+ 2x - 1 = 0 

10. –x
2 

+ x + 3 = 0 20. 3x
2 _

 2x + 1 = 0 

 

5.Інформаційне та технічне забезпечення: 

- конспект лекцій, 

- методичні вказівки, 

- ПК типу IBM PC, 

- програма – аналог виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

6.Заходи безпеки при виконанні комп’ютерного практикуму 

 Комп‟ютерний практикум виконується в комп'ютерному класі. Інструктаж щодо виконання 

комп‟ютерних практикумів проводиться на першому занятті і фіксується в журналі техніки безпеки.  

 

7. Порядок  виконання комп’ютерного практикума  

 
1. На жорсткому диску створити каталог з назвою групи та підкаталог з назвою практикуму, 

наприклад, D:\OM-33\KP_1, бажано назви каталогів записувати англійськими літерами. 

2. Завантажити С++ Builder. 

3. Виконати послідовність операцій: File->New->Application, тобто створити новий проект (Project1.). 

На екрані з‟являється форма (Form1). 

В інспекторі об‟єктів (Object Inspector) властивість (Properties) заголовок (Caption) замінити на 

“Комп‟ютерний практикум  № 6” (Form1->Caption= Комп‟ютерний практикум  № 1). 

4. Умовно форму розділити на шість частин: в перших п‟яти будуть розміщені задачі за варіантами, 

шоста – загальна для всього проекту, наприклад, рисунок 6.1, можна розробити власний варіант, 

розміщення, головне щоб були включені всі необхідні варіанти обробки даних. 

5. Рекомендується завдання виконувати послідовно. Після відпрацювання одного переходити до 

наступного. 

6. Компоненти: панель (Panel), мітка (Label), поле редагування (Edit) та кнопка (Button) розмістити на 

формі за зразком або подібно.  
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7. Вказати властивості компонентів (Object Inspector -> Properties): 

Label1->Caption=A,  

Label2->Caption=B, 

Label3->Caption=Результат.  

Edit1->Text=  (пробіл),  

Edit2->Text=  ,  

Button1->Caption=Розрахунок, 

Button1->Caption=Вихід 

Color= вибрати колір фону, за бажанням, 

Font->Color= вказати колір букв, за бажанням, 

Font->Name= вказати назву шрифту, за бажанням, 

Font->Size= вказати розмір літер, за бажанням, 

Font->Style->fsItalic=true (наприклад) і так далі. 

Таким чином, оформити на формі завдання 1 і вивести “Варіант завдання” та кнопки – “Розрахунок” 

і “Вихід”. 

8. Обов’язково. Зберегти проект. File->Save Project As в створеній папці. А після внесення змін у 

проект виконувати тільки File->Save. 

9. Щоб запрограмувати функцію, яка виконується при натисканні клавіші “Розрахунок”, наприклад 

для Завдання 1 слід натиснути на клавіші “Розрахунок”, після чого з‟явиться файл Unit1.cpp з 

таким текстом: 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

 

} 

В якому слід вписати текст розв‟язку завдання 1, наприклад так: 

// використовуються для однорядкових коментарів 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

N=StrToInt(Edit13->Text);           // N – змінна, яка дорівнює номеру завдання,  

     // і вводиться в Edit полі “Варіант завдання”  

switch(N)    // switch(N) – оператор перемикач, за вказаним N  

     // вибирає варіант розв‟язку 

  {     // початок виконання оператора switch() 

    case 1:    // “Варіант завдання” дорівнює 1  

             float a,b,c,d,x;  // опис змінних 

             a=StrToFloat(Edit1->Text);// перетворення текстової інформації в числову (дробову) 

             b=StrToFloat(Edit2->Text); 

             c=-3.4; 

             d=0.5; 

         x=(a+b)*exp(sin(c))/sqrt(sin(d)); // розрахунок за вказаною  формулою 

        Edit3->Text=FloatToStrF(x,ffFixed,8,4);// виведення числової інформації в текстове поле з  

      // фіксованою кількістю цілих і дробових цифр в числі 

                break;      // переривання роботи з оператором switch() 

     }// вихід з оператора switch() 

 } // вихід з функції обчислення 

 

Так як, в формулу розрахунку входять стандартні математичні функції, такі як exp(), sin(), 

sqrt(), то слід в заголовочний файл Unit1.h. підключити рядок #include <math.h>. В файлі math.h 

знаходяться, в основному,  всі математичні функції. 

 Зберегти проект File->Save. 

10.Запрограмувати кнопку “Вихід”, тобто натиснути на кнопку, після чого відкриється знову файл 

Unit1.cpp, з таким текстом: 
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void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

 

} 

Слід вписати 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Сlose();    // Закрити форму 

} 

 

Зберегти проект File->Save. 

11.Виконати завдання, тобто створити додаток Windows (.exe - файл). Для цього слід виконати таку 

послідовність операцій: Run->Run або F9. Якщо помилок немає, то створиться  .exe – файл. На 

екрані висвітиться форма з завданням №1, в якому слід ввести необхідні данні, а програма видасть 

результат. 

12.Після виконання завдання №1 перейти до завдання №2 і так послідовно виконати всі п‟ять  

завдань. 

Кожен case оператора switch – це розв‟язок відповідного завдання за варіантом. 

13.Так як інформація, яка вводиться в компонент Edit є текстовою, то для перетворення текстової 

інформації на числову використовуються функції перетворення даних:  

StrToInt, StrToFloat 

 і навпаки для виведення в це поле числової інформації використовуються функції:  

     IntToStr, FloatToStr. Наприклад, А=StrToFloat(Edit1->Text) чи Edit2->Text=IntToStr(D). 

10. Для обробки компоненту Memo поле, слід його розмістити на панелі, а в властивостях 

вибрати ScrollBars->ssBoth для розміщення смуг прокрутки. 

11. Для розміщення графіку на панелі слід вибрати набір компонент Additional і в ньому  Chart. 

Розмістити поле графіка на панелі, натиснути праву кнопку миші і вказати послідовність Chart-> 

Series->Add, далі вибрати тип графіку і підтвердити вибір (Ok). 

10. Виконати розрахунки, проаналізувати результати, захистити комп‟ютерний практикум. 

11. В Додатку наведено приклад програми виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

8.Оформлення звіту та порядок його подання 

 

Якщо комп‟ютерний практикум виконаний на комп‟ютері і перевірений викладачем, наступний 

етап - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів. 

Захист комп‟ютерного практикуму відбувається на наступному занятті. 

Звіт складається з таких розділів: 

1. Назва комп‟ютерного практикуму. 

2. Мета комп‟ютерного практикуму. 

3. Задачі комп‟ютерного практикуму. 

4. Теоретичні відомості до виконання комп‟ютерного практикуму 

5. Інформаційне та технічне забезпечення 

6. Завдання на виконання  комп‟ютерного практикуму (5 завдань) 

7. Псевдокод до кожного завдання 

8. Блок-схема загальна 

9. Програма (можна роздрукувати) 

10. Результат роботи програми (інтерфейс - форма з завданнями, можна роздрукувати або 

замалювати) 

11. Висновки 

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму : 

1. Які існують типи даних в мові С++? Навести приклади. 

2. Які оператори є в мові С++? Навести приклади. 
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3. Які функції використовуються для введення/виведення інформації? 

4. Які математичні функції записані в файлі math.h? 

5. Прокоментувати текст програми. 

6. Як створити проект завдання в Builder C++? 

7. Які файли входять в проект завдання? 

8. Як змінити властивості стандартних компонентів? 
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Додаток 

 

 
 

Рисунок 1.2. – інтерфейс комп‟ютерного практикума №1. 

 

 Файл Unit1.cpp 

 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

N=StrToInt(Edit13->Text); 

switch(N) 

        { 

         case 1: 

                float a,b,c,d,x; 

                a=StrToFloat(Edit1->Text); 

                b=StrToFloat(Edit2->Text); 

                c=-3.4; 

                d=0.5; 

                x=(a+b)*exp(sin(c))/sqrt(sin(d)); 

                Edit3->Text=FloatToStrF(x,ffFixed,8,4); 

                break; 

         case 2: 

                int n; 

                float A,C,X,R; 

                n=StrToInt(Edit4->Text); 

                if(n==1) 

                   { 

                    A=15.28; 

                    C=12.5*M_PI/180; 

                    } 

                else 

                   { 

                    A=log10(1.3); 

                    C=2*M_PI/3; 

                    } 

                R=cos(A)+sin(C); 

                X=sqrt(3)/4*pow(R,4); 

                Edit5->Text=FloatToStrF(X,ffFixed,8,4); 

                break; 

          case 3: 

                float A3; 

                if(n3==0) 

                   Memo2->Clear(); 

                A3=StrToFloat(Edit14->Text); 

                n3++; 
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                Memo2->Lines->Append(FloatToStr(A3)); 

                if(n3<6) 

                   if(A3<0) 

                      k3++; 

                   else ; 

                else       

                Edit15->Text=IntToStr(k3); 

                break; 

           case 4: 

                float A4,B4,X4,Y4,T4; 

                A4=StrToFloat(Edit6->Text); 

                B4=StrToFloat(Edit7->Text); 

                T4=StrToFloat(Edit8->Text); 

                X4=A4; 

                while(X4<=B4) 

                      { 

                       Y4=exp(X4+1); 

                       Memo1->Lines->Append(FloatToStrF(X4,ffFixed,2,2)+"  "+FloatToStrF(Y4,ffFixed,2,2)); 

                       Series1->Add(Y4,FloatToStrF(X4,ffFixed,2,2),clRed); 

                       X4=X4+T4; 

                      } 

                break; 

            case 5: 

                 float A5,B5,C5,D5,X5_1,X5_2; 

                 A5=StrToFloat(Edit9->Text); 

                 B5=StrToFloat(Edit10->Text); 

                 C5=StrToFloat(Edit11->Text); 

                 D5=B5*B5-4*A5*C5; 

                 if(D5<0) 

                    { 

                     Application->MessageBox("Рівняння немає розв'язку","Повідомлення",MB_OK); 

                     Edit12->Text=""; 

                     Edit16->Text=""; 

                     } 

                 else 

                     { 

                      X5_1=(-B5+sqrt(D5))/(2*A5); 

                      X5_2=(-B5-sqrt(D5))/(2*A5); 

                      Edit12->Text=FloatToStrF(X5_1,ffFixed,8,4); 

                      Edit16->Text=FloatToStrF(X5_2,ffFixed,8,4); 

                     } 

                 break; 

         } 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

exit(1);         

} 

 

Файл Unit1.h 

 
#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <ExtCtrls.hpp> 

#include <Chart.hpp> 

#include <Series.hpp> 

#include <TeEngine.hpp> 

#include <TeeProcs.hpp> 

#include <math.h> 
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class TForm1 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TPanel *Panel1; 

        TLabel *Label1; 

        TLabel *Label2; 

        TLabel *Label3; 

        TEdit *Edit2; 

        TLabel *Label4; 

        TEdit *Edit3; 

        TPanel *Panel2; 

        TEdit *Edit1; 

        TLabel *Label5; 

        TLabel *Label6; 

        TEdit *Edit4; 

        TLabel *Label7; 

        TEdit *Edit5; 

        TPanel *Panel3; 

        TLabel *Label8; 

        TPanel *Panel4; 

        TLabel *Label9; 

        TLabel *Label10; 

        TEdit *Edit6; 

        TLabel *Label11; 

        TEdit *Edit7; 

        TLabel *Label12; 

        TEdit *Edit8; 

        TLabel *Label13; 

        TLabel *Label14; 

        TMemo *Memo1; 

        TChart *Chart1; 

        TLineSeries *Series1; 

        TPanel *Panel5; 

        TLabel *Label15; 

        TLabel *Label16; 

        TLabel *Label17; 

        TLabel *Label18; 

        TLabel *Label19; 

        TEdit *Edit9; 

        TEdit *Edit10; 

        TEdit *Edit11; 

        TLabel *Label20; 

        TEdit *Edit12; 

        TLabel *Label21; 

        TEdit *Edit13; 

        TButton *Button1; 

        TButton *Button2; 

        TLabel *Label22; 

        TEdit *Edit14; 

        TMemo *Memo2; 

        TLabel *Label23; 

        TEdit *Edit15; 

        TEdit *Edit16; 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); 

         

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 

}; 

extern PACKAGE TForm1 *Form1; 

#endif 

int N; 

int k3=0,n3=0; 
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Комп’ютерний практикум 2 

 

Масиви 

 

1.Мета. Навчитися створювати масиви та виконувати перетворення в них.  

 

2.Задачі:  

1) вміти створювати масиви (вектор, матриця); 

2) вміти знаходити найменший та найбільший елементи масиву; 

3) вміти виконувати перетворення з масивами; 

4) розробити псевдокод до кожного завдання; 

5) розробити блок-схему до кожного завдання; 

6) розробити програму за варіантом; 

7) проаналізувати отримані результати; 

8) оформити звіт. 

 

3. Теоретичні відомості 

 

3.1. Масиви – це упорядкована послідовність елементів одного типу. Окремі змінні в масиві 

називаються елементами масиву. Кожний елемент масиву має свій номер (індекс), за яким можна 

звертатися до значення елемента. Індекс - це число чи арифметичний вираз цілого типу. Перший 

індекс масиву дорівнює нулю. Максимальний індекс плюс один дорівнює розмірності масиву.  

Масив в С++ визначається як: 

 

тип_даних ім‟я_масиву [конст_вираз-1] [конст_вираз-2] ... [конст_вираз-n],  

 

наприклад, int F[10], float c1[12][12], char array[7]. 

Індексація елементів масиву починається з нуля, тобто останній елемент масиву має індекс на 

1 менший, ніж кількість елементів масиву.  

Елементи масиву можуть бути ініціалізовані. Для цього слід після опису масиву написати 

символ «=» і задати у фігурних дужках список значень елементів масиву. Константний вираз у 

квадратних дужках може бути опущено, якщо в об‟явленні масиву його елементи задаються. 

Елементи списку відокремлюються один від одного комами. Список не повинен вміщувати порожні 

елементи, однак можуть бути задані не всі елементи масиву (кінцеві), наприклад, char 

M[]={„a‟,‟r‟,‟r‟,‟a‟,‟y‟}, або int s[6]={0,2,4,6}. Для двомірних масивів (матриць) заповнення значень 

відбувається по рядкам, наприклад,  

float d[2][2]={1.02,1.12, 

                       1.14,1.2}. 

Під час звернення до елементів масиву вказується ім‟я масиву та індекс. Кожний індекс 

записується в квадратних дужках. Елементи багатомірних масивів зберігаються в пам‟яті в порядку 

збільшення самого правого індекса. Наприклад, 

 

 int mas[10], 

 

mas[0] mas[1] mas[2] mas[3] mas[4] mas[5] mas[6] mas[7] mas[8] mas[9] 

 

char  str[5][4] 

 

str[0][0] str[0][1] str[0][2] str[0][3] str[0][4] 

str[1][0] str[1][1] str[1][2] str[1][3] str[1][4] 

str[2][0] str[2][1] str[2][2] str[2][3] str[2][4] 

str[3][0] str[3][1] str[3][2] str[3][3] str[3][4] 

str[4][0] str[4][1] str[4][2] str[4][3] str[4][4] 
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Приклади використання масивів. 

 

3.1.1.Знайти суму елементів вектора. 

{ 

int i,n=10; 

float a[10]={1.23,2.34,3.45,4.56,5.67,6.78,7.89,8.90,9.01,1.97},S=0; 

 

 for(i=0;i<n;i++) 

   S=S+a[i]; 

 

   Edit1->Text=FloatToStr(S); 

} 

 

3.1.2.Знайти добуток елементів матриці 

{ 

int i,j,n=3; 

float a[3][3]={1.23,2.34,3.45,4.56,5.67,6.78,7.89,8.90,9.01},P=1; 

 

 for(i=0;i<n;i++) 

     for(j=0;j<n;j++) 

   P=P*a[i][j]; 

 

   Edit1->Text=FloatToStr(P); 

} 

3.1.3.Знайти найбільший елемент вектора 

{ 

int i,j,n=3; 

float a[9]={1.23,2.34,9.01,6.78,3.45,4.56,5.67,7.89,8.90},P; 

 

 P=a[0]; 

 for(i=1;i<n;i++) 

   if(P<a[i]) 

   P=a[i]; 

 

   Edit1->Text=FloatToStr(P); 

} 

3.1.4.Знайти найменший елемент матриці. 

{ 

int i,j,n=3; 

float a[3][3]={1.23,2.34,9.01,6.78,3.45,4.56,5.67,7.89,8.90},P; 

 

 P=a[0][0]; 

 for(i=0;i<n;i++) 

   for(j=0;j<n;j++) 

   if(P>a[i][j]) 

   P=a[i][j]; 

 

   Edit1->Text=FloatToStr(P); 

} 
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3.1.5.Скільки елементів масиву належать заданому проміжку? 

{ 

int i,j,n=3,k=0; 

float x[3][3]={1.23,2.34,9.01,6.78,3.45,4.56,5.67,7.89,8.90},a=1,b=5.8; 

 

 

 for(i=0;i<n;i++) 

   for(j=0;j<n;j++) 

   if(x[i][j]>=a&&x[i][j]<=b) 

   k++; 

 

   Edit1->Text=FloatToStr(k); 

}  

 

3.2. Робота з декількома формами. 

Для того щоб підключити декілька форм слід виконати послідовність дій: File-> New->Form. 

Після чого в кожному з  .h файлі в рядку 

 

extern PACKAGE TForm1 *Form1,*Form2,*Form3;  

 

вписати відповідні форми. 

 

Для переходу на форму в .cpp файлі необхідно записати такі команди 

 

Form2->Visible=true;     //2 форма видима і перехід на неї 

Form1->Visible=false;   // 1 форма невидима 

 

3.3. Робота з компонентом StringGrid 
Компонента розміщується в вкладці Additional. 

Для того щоб зняти фіксовані поля слід властивостям FixedCols і FixedRows присвоїти 0. А у 

властивостях ColCount і RowCount задати відповідно кількість стовпчиків і рядків, наприклад, 4 

(стовпчики) і 3 (рядки), або програмно. 

 

4. Завдання до виконання комп’ютерного практикума 

 

Завдання 1. Введення значень масиву в програмі 

 

1. Дано вектор дійсних чисел. Знайти максимальний елемент  за абсолютною величиною та його 

номер. 

2. Дано вектор дійсних чисел. Знайти середнє арифметичне значення масиву. 

3. Дано масив розміром 10. Сформувати два масиви. У перший записати всі парні елементи 

початкового масиву, у другий – непарні. 

4. Дано вектор дійсних чисел. Знайти суму елементів, які належать відрізку [-1;1] та кількість таких 

елементів. 

5. Дано вектор дійсних чисел. Елемент з номером k замінити його абсолютною величиною, k – 

задано. 

6. Отримати вектор zl,  який дорівнює сумі двох векторів дійсних чисел xi та yi. 

7. Дано ціле число k (k>0), дійсне х і масив дійсних чисел аk. Обчислити y за схемою Горнера: 

0ax1a...1kx1kakxka(x)kPy . 

8. Дано вектор чисел. Замінити від‟ємні елементи їх квадратами. 

9. Дано вектор дійсних чисел. Помножити на 2 всі елементи з непарними номерами. 
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10. Дано вектор цілих чисел 1...7.,kk,...,x2,x1x  Потрібно виконати циклічний зсув елементів 

цього вектора ліворуч на одну позицію, тобто отримати вектор .,,,...,, 132 1...7kxxxx k  

11. Дано два вектори цілих чисел xi та yi, i=1…5. Створити вектор ii yxyxyxz ,,...,,,[] 2211
. 

12. Усі елементи вектора дійсних чисел зменшити на 0.5, починаючи з першого за порядком 

додатного числа. 

13. На основі заданого вектора цілих чисел сформувати новий вектор, де спочатку будуть розміщені 

від‟ємні елементи, а потім додатні. 

14. Відомо, що у заданого вектора дійсних чисел є хоча б одне від‟ємне число. Знайти кількість 

елементів, які знаходяться перед першим від‟ємним елементом. 

15. Заданий вектор дійсних чисел записати у зворотному напрямі. 

16. Дано вектор дійсних чисел. Знайти максимальний елемент та його номер. 

17. З вектора дійсних чисел 1...7,kk,...,x2,x1x  отримати вектор 1...7.,k2,x4,...,x3,x1x  

18. Дано вектор дійсних чисел. Слід помножити цей вектор на квадрат його найменшого елемента, 

якщо xi 0, і на квадрат його найбільшого елемента, якщо xi 0. 

19. Дано вектор дійсних чисел. Усі елементи вектора з непарними номерами замінити квадратами, а з 

парними – помножити на 10. 

20. Дано вектор дійсних чисел xi i=1..5, поміняти місцями k і l елементи 5  k,l 1. 

 

Завдання 2. Введення значень масиву з клавіатури. 

 

1. Створити матрицю розміром nхm. Знайти середнє арифметичне значення кожного стовпчика. 

2. Створити матрицю розміром nхm. Знайти середнє арифметичне значення стовпчиків, які мають 

парні індекси. 

3. Створити матрицю розміром nхm. Отримати нову матрицю шляхом ділення всіх 

елементів матриці на її найбільший елемент.  

4. Створити матрицю розміром nхn. Отримати нову матрицю шляхом заміни нулями всіх її 

елементів, які розміщені на головній діагоналі і вище неї. 

5. Створити матрицю розміром nхm. Визначити суми елементів кожного рядка  (в результаті 

отримаємо вектор). 

6. Створити матрицю розміром nхm. Визначити добутки елементів кожного рядка (в 

результаті отримаємо вектор) . 

7. Створити матрицю розміром nхm. Визначити найбільше значення кожного рядка (в 

результаті отримаємо вектор) . 

8. Створити матрицю розміром nхm. У кожному рядку знайти елемент з найменьшим значенням (в 

результаті отримаємо вектор), потім серед цих чисел вибрати найбільше. 

9. Створити матрицю розміром nхm. Знайти номери рядків, у яких є нулі. 

10. Створити матрицю розміром nхn. У рядках з від‟ємним елементом на головній діагоналі 

знайти суму всіх елементів.  

11. Створити матрицю розміром nхn. У рядках з від‟ємним елементом на головній діагоналі 

знайти найбільший  елемент (в результаті отримаємо вектор). 

12. Створити матрицю розміром nхm. У кожному рядку знайти найбільший елемент (в результаті 

отримаємо вектор), а також їхню суму. 

13. Створити матрицю розміром nхm. У кожному рядку знайти найменший елемент (в результаті 

отримаємо вектор), а серед них найбільший. 

14. Створити матрицю розміром nхn.Знайти суму елементів, які знаходяться нижче головної 

діагоналі.  

15. Створити матрицю розміром nхn. Знайти найменший та найбільший елемент серед 

елементів, які знаходяться вище головної діагоналі.  

16. Створити дві матриці А і В розміром nхn. Побудувати третю матрицю С за правилом 

cij=aij+bij,  
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17. Створити матрицю розміром nхm. Побудувати масив, який дорівнює сумі елементів 

матриці по рядкам.  

18. Створити матрицю розміром nхn. Замінити одиницями елементи, які знаходяться на 

головній діагоналі та нижче неї.  

19. Створити матрицю розміром nхn. Знайти суму основної та побічної діагоналі.  

20. Створити матрицю розміром nхn. Всі елементи матриці розділити на суму діагональних 

елементів.  

 

5.Інформаційне та технічне забезпечення: 

- конспект лекцій, 

- методичні вказівки, 

- ПК типу IBM PC. 

- програма – аналог виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

6.Заходи безпеки при виконанні комп’ютерного практикуму 

 Комп‟ютерний практикум виконується в комп'ютерному класі. Інструктаж щодо виконання 

комп‟ютерних практикумів проводиться на першому занятті і фіксується в журналі техніки безпеки.  

 

7. Порядок  виконання комп’ютерного практикума  

1. На жорсткому диску створити каталог з назвою групи та підкаталог з назвою практикуму, 

наприклад, D:\OM-33\KP_2, бажано назви каталогів записувати англійськими літерами. 

2. Завантажити С++ Builder. 

3. Виконати послідовність операцій: File->New->Application, тобто створити новий проект (Project1.). 

На екрані з‟являється форма (Form1). 

В інспекторі об‟єктів (Object Inspector) властивість (Properties) заголовок (Caption) замінити на 

“Комп‟ютерний практикум  № 2” (Form1->Caption= Комп‟ютерний практикум  № 2). 

4. Перенести компоненту MainMenu на форму і заповнити її згідно з рис.2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Основна форма для комп‟ютерного практикуму №2 

 

5. Обов’язково.Зберегти проект. File->Save Project As в створеній папці. А після внесення змін у 

проект виконувати тільки File->Save. 

6. Для вектора і матриці будуть створені окремі форми, для цього слід виконати послідовність дій 

File-> New->Form. 
7. Після чого в кожному з  .h файлі в рядку 

extern PACKAGE TForm1 *Form1; 
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дописати  

extern PACKAGE TForm1 *Form1,*Form2,*Form3;  

8. На клік “Вектор” в Unit1.cpp прописати 

Form2->Visible=true;    - друга форма видима  

Form1->Visible=false;   -  перша форма невидима  

Аналогічні дії виконати для опції “Матриця”. 

9. Для другої форми використовуються компоненти уже відомі з комп‟ютерного практикуму №1. 

10.Для третьої форми введення та виведення матриці слід застосувати компоненту StringGrid з 

вкладки Additional. 

11. Виконати спочатку необхідні дії на другій формі. 

12. Запустити програму на виконання, перевірити результат. 

13.  Виконати необхідні дії на третій формі. Запустити програму на виконання, перевірити результат. 

14. Проаналізувати результати, захистити комп‟ютерний практикум. 

15. В Додатку наведено приклад програми виконання комп‟ютерного практикуму з інтерфейсами. 

 

8.Оформлення звіту та порядок його подання 

 

Якщо комп‟ютерний практикум виконаний на комп‟ютері і перевірений викладачем, наступний 

етап  - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів. 

Захист комп‟ютерного практикуму відбувається на наступному занятті. 

Звіт складається з таких розділів: 

1. Назва комп‟ютерного практикуму. 

2. Мета комп‟ютерного практикуму. 

3. Задачі комп‟ютерного практикуму. 

4. Теоретичні відомості до виконання комп‟ютерного практикуму 

5. Інформаційне та технічне забезпечення 

6. Завдання на виконання  комп‟ютерного практикуму (2 завдання) 

7. Псевдокод до кожного завдання 

8. Блок-схема кожного завдання 

9. Програма (можна роздрукувати) 

10. Результат роботи програми (інтерфейс - форма з завданнями, можна роздрукувати або 

замалювати) 

11. Висновки 

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму : 

 

1. Що таке масив? 

2. Що таке індекс масиву? 

3. Що таке значення масиву? 

4. Якого типу можуть бути масиви? 

5. Якого типу можуть бути індекси? 

6. Чому дорівнює перший індекс масиву? 

7. Чи можуть бути значення масиву різного типу? 

8. Варіанти завдання масивів. 

9. Знайти найменший та найбільший елементи масиву. 

10. Знайти суми діагональних елементів квадратної матриці. 

11. Як підключити декілька форм ? 

12. Де розміщується StringGrid і, які властивості у цієї компоненти ? 

13. Як слід працювати з декількома формами? 
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Додаток 

 

 
Рисунок 2.2 – Перша форма до комп‟ютерного практикуму №2 

 

Файл Unit1.cpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

//---------------------------------------------------------------------------  

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender) 

{ 

Form2->Visible=true; 

Form1->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::N3Click(TObject *Sender) 

{ 

Form3->Visible=true; 

Form1->Visible=false; 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender) 

{ 

Close();         

} 

Файл Unit1.h 

 
#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <Menus.hpp> 

class TForm1 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TMainMenu *MainMenu1; 

        TMenuItem *N1; 

        TMenuItem *N2; 

        TMenuItem *N3; 

        TMenuItem *N4; 
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        void __fastcall N2Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall N3Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall N4Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 

}; 

//---------------------------------------------------------------------------  

extern PACKAGE TForm1 *Form1,*Form2,*Form3; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif 

 
Рисунок 2.3 – Друга форма до комп‟ютерного практикуму №2 

 

Файл Unit2.cpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit2.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm2 *Form2; 

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm2::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

int i, k=0, Amin, A[10]={10,5,0,-1,8,1,5,7,-5,45}; 

// Знаходження мінімального елементу вектора і його номеру 

 Amin=A[0]; 

 for(i=1; i<10; i++) 

     if(Amin>A[i]) 

       { 

        Amin=A[i]; 

        k=i; 

        } 

 // виведення вектора в МЕМО поле 

  Memo1->Clear(); 

  for(i=0; i<10; i++) 

  Memo1->Lines->Add("A[" + IntToStr(i) + "]=" + IntToStr(A[i])); 

 // виведення результату 

 Edit1->Text=IntToStr(Amin); 

 Edit2->Text=IntToStr(k); 

} 
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//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm2::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Form2->Visible=false; 

Form1->Visible=true; 

} 

Файл Unit2.h 
#ifndef Unit2H 

#define Unit2H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

class TForm2 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TLabel *Label1; 

        TMemo *Memo1; 

        TLabel *Label2; 

        TEdit *Edit1; 

        TButton *Button1; 

        TButton *Button2; 

        TLabel *Label3; 

        TLabel *Label4; 

        TEdit *Edit2; 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TForm2(TComponent* Owner); 

}; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

extern PACKAGE TForm2 *Form2,*Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif   
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Рисунок 2.4 – Третя форма до комп‟ютерного практикуму №2 

 

 

Файл Unit3.cpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit3.h" 

//---------------------------------------------------------------------------  

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm3 *Form3; 

//---------------------------------------------------------------------------  

__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm3::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Form3->Visible=false; 

Form1->Visible=true; 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

int i,j, M[4][3],A[4]; 

for(i=0;i<R;i++) 

 for(j=0;j<C;j++) 

   M[i][j]=StrToInt(StringGrid1->Cells[j][i]); 

for(j=0;j<C;j++) 

 {A[j]=0; 
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   for(i=0;i<R;i++) 

     A[j]=A[j]+M[i][j]; 

  } 

 

 Memo1->Clear(); 

  for(i=0; i<C; i++) 

  Memo1->Lines->Add("A[" + IntToStr(i) + "]=" + IntToStr(A[i])); 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm3::Button3Click(TObject *Sender) 

{ 

 

if(Edit1->Text=="" || Edit2->Text=="") 

   { 

     ShowMessage("Не задана розмірність матриці"); 

       return; 

     } 

R=StrToInt(Edit1->Text); 

C=StrToInt(Edit2->Text); 

StringGrid1->RowCount=R; 

StringGrid1->ColCount=C; 

StringGrid1->FixedCols=0; 

StringGrid1->FixedRows=0; 

} 

 

 

Файл Unit3.h 
#ifndef Unit3H 

#define Unit3H 

//---------------------------------------------------------------------------  

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <Grids.hpp> 

//---------------------------------------------------------------------------  

class TForm3 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TLabel *Label1; 

        TLabel *Label2; 

        TLabel *Label3; 

        TLabel *Label4; 

        TEdit *Edit1; 

        TEdit *Edit2; 

        TStringGrid *StringGrid1; 

        TLabel *Label5; 

        TMemo *Memo1; 

        TButton *Button1; 

        TButton *Button2; 

        TButton *Button3; 

        void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button3Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TForm3(TComponent* Owner); 

}; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

extern PACKAGE TForm3 *Form3,*Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif 

int C, R; 
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Комп’ютерний практикум 3 

 

Функції  

 
1.Мета. Навчитися розробляти та використовувати функції користувача. 

 

2.Задачі:  

1) навчитись використовувати стандартні функції;  

2) створювати функції користувача та передавати дані між ними; 

3) навчитись використовувати класи пам‟яті; 

4) розробити програму за варіантом;  

5) проаналізувати отримані результати;  

6) оформити звіт. 

 
3.Теоретичні відомості 

 

Програма на C++ складається з однієї чи декількох функций. Функція - це самостійно-

незалежна частина програми. Коли під час виконання програми зустрічається ім‟я функції, то 

відбувається звернення до цієї функції (вона викликається), тобто керування програмою передаєтся 

функції. Після того, як функція виконала свою работу, керування повертається туди, звідки функція 

викликалася. 

Якщо користувачу потрібно створити власну функцію, то перед тим як викликати її має бути 

опис цієї функції, або сама функція має бути розміщена перед функцією, яка її викликає. Мова  C++ 

дозволяє використовувати прототипи функцій. Прототип функції – це опис функції. Прототип 

функції має таку форму:  

 тип_функції ім‟я_функції(список_опису_аргументів); 

список_опису_аргументів може бути порожнім, вміщувати один опис чи декілька описів, які 

розділені комами. Якщо у функції відсутні параметри, допускається використання ключового слова 

void. Це ключове слово також використовується, якщо функція не повертає ніякого значення. 

Параметри, які вказані в описі функції і прототипі є формальними, а під час виклику функції 

вказуються фактичні параметри. 

Змінні, які описані всередині функції є локальними,  а ззовні – глобальними. Існує чотири 

класи пам‟яті, які визначають розміщення об‟єктів у пам‟яті і термін їх існування: 

 зовнішній (extern) - зовнішній тип компановки і статичний термін існування. Об‟єкти цього класу ٭

глобальні і доступні в усіх модулях програм. 

 статичний (static) - внутрішній тип компановки і статичний термін існування. Об‟єкти цього ٭

класу будуть існувати тільки в межах того файла, де він визначений. 

 автоматичний (auto) – локальна пам‟ять, яка автоматично виділяється. Така спеціфікація може ٭

бути задана тільки в межах блоку чи в тілі функції. Пам‟ять виділяється під час входження в блок і 

звільняється під час виходу з нього. Ззовні блоку об‟єкти класу auto не існують. 

 регістровий (registеr) – регістрова пам‟ять, яка автоматично виділяється. Спеціфікатор registеr ٭

працює аналогічно auto, але для розміщення значень об‟єктів використовуються регістри, а не 

ділянки основної пам‟яті. Така можливість існує не завжди у випадку відсутності регістрової пам‟яті 

об‟єкти класу registеr компілятор обробляє як auto. 

 
4. Завдання до виконання комп’ютерного практикума 
 

Завдання 1. Створення функції користувача для розрахунку арифметичного виразу 

1. Дано дійсні числа s, t. Обчислити  t,t,s,f,s,t,fv 221712 , де 
|c|

cba
a,b,cf

5

sin2
. 
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2. Дано дійсні числа s, t. Обчислити  ,stsgt,sg,s,gv 1221 , де 
432 22

22

baba

ba
a,bg . 

3. Дано дійсні числа a, b, с. Розробити функцію знаходження максимального значення серед чисел 

та розрахувати 
151max1

maxmax

,bc,a

ca,bba,a
v . 

4. Дано дійсні числа а, b. Розробити функцію знаходження мінімального значення серед чисел та 

розрахувати 143minminmin 2 .,,vu,zbab,a,va,bu . 

5. Ввести значення a і b. Обчислити b)b,af(a,a).f(U 50 , де  

21 22

222

yx

yx

yx

yxyx
f(x,y) . 

6.  Ввести дійсні числа a, b, c і d. Обчислити:
4

P(d)P(c)P(b)P(a)
y , де 

5,02sin34 24 .xxxP(x)  

7. Ввести дійсні числа x і y. Обчислити ),f()yf(xy,xy)f(xf(x,y)Z 1.01.022 , де 

22 11 x

y

y

x

yxyx

yx
f(x,y) . 

8. Ввести дійсні числа a і b. Обчислити 
2

ba
fy , де 

42

2

1

321

xx

xx
f(x) . 

9. Ввести дійсні числа u,v,w. Обчислити 
3

222 )f(w)f(v)f(u
Z , де 

3

2

1

35,0

x

x
f(x)  

10. Ввести цілі числа n і m. Обчислити 
!nm

n!m!
l , розробити функцію розрахунку факторіалу. 

11. Ввести  числа а і с. Обчислити  f(a)
f(a)f(c)

z sin
2

cos
6

, де 
2a aef(a) , 

2lg ccf(c) . 

12. Ввести число х. Обчислити 
20

1i
i(x)fz , де 

(x)

e
f(x)

(x)

cos

sin

. 

13. Ввести  числа а і b, такі що ab>0. Обчислити 

1

1

2

2

xfxf

(x)f
z , за умови що 

a

b

b

a
xf

2

1
. 

14. Ввести дійсні числа a і b. Обчислити 
2

5,0
1,0

ab
fb)f(a)f(T , де 

2

2

1

1

x

x
f(x)  

15. Ввести дійсні числа a і b. Обчислити 
2

5,0
1,0

ab

ba
gg(ab))g(S , де 

25,0 x

x
g(x) . 

16. Ввести дійсні числа a і b. Обчислити  ,a,ab)f()b,f(a,u 1,05,32 , де 
432

2

1 zyx

zyx
f(x,y,z) . 

17. Ввести дійсні числа a і b. Обчислити bb,aaff(a,b),a)f(u 5,0 , де 
2

22

1 yx

yxyx
f(x,y) . 
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18. Ввести дійсні числа a і b. Обчислити )f(ab,b,ab)f(aZ 1,0 , де 

4

32

2

x

yx
f(x,y) . 

19. Ввести дійсні числа u і v. Створити програму обчислення 1.025.0 ,fvv,uufu,vfz , 

де 
vu

vu
u,vf . 

20. Ввести цілі числа n і m. Отримати 
n!m!

m!n!
l , розробити функцію розрахунку факторіалу. 

Завдання 2. Створення функції користувача для обробки масивів 

 

1. Ввести  дві матриці розміром nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Необхідно знайти найбільший 

елемент кожної матриці. Отримані значення  порівняти, більший з них роздрукувати. 

2. Ввести  дві матриці nxn {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,n. Знайти суму діагональних елементів 

кожної матриці. 

3. Ввести  дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти добуток елементів кожної матриці. 

4. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти найменший елемент кожної 

матриці. 

5. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти найбільший елемент кожної 

матриці. 

6. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти суми найбільшого і найменшого 

елементів кожної матриці. 

7. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти кількість додатніх і від‟ємних 

елементів кожної матриці. 

8. Ввести дві матриці nxn {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,n. Елементи кожної матриці розділити на суму 

діагональних елементів кожної матриці. 

9. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Визначити кількість елементів, які 

знаходяться в проміжку від –1 до 0 в кожній матриці.  

10. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти суму елементів непарних рядків 

кожної матриці. 

11. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти суму елементів парних рядків 

кожної матриці. 

12. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти суму елементів непарних 

стовпчиків кожної матриці. 

13. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти суму елементiв парних стовпчиків 

кожної матриці. 

14. Ввести дві матриці nxn {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,n. Знайти суму елементів вище головної 

діагоналі в кожній матриці. 

15. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Визначити кількість елементів, які 

знаходяться в проміжку від 0 до 1 в кожній матриці. 

16. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти найменший елемент в кожному 

стовпчику кожної матриці. 

17. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти найбільший елемент в кожному 

стовпчику кожної матриці. 

18. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти середнє арифметичне 

найбільшого та найменшого елементів кожної матриці. 

19. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти найбільший елемент в кожній 

матриці та присвоїти йому значення 1. 

20. Ввести дві матриці nxm {аij } та {bij }, i=1,…,n; j=1,…,m. Знайти суму непарних елементів кожної 

матриці. 
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5.Інформаційне та технічне забезпечення: 

- конспект лекцій, 

- методичні вказівки, 

- ПК типу IBM PC. 

- програма – аналог виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

6.Заходи безпеки при виконанні комп’ютерного практикуму 

 Комп‟ютерний практикум виконується в комп'ютерному класі. Інструктаж щодо виконання 

комп‟ютерних практикумів проводиться на першому занятті і фіксується в журналі техніки безпеки.  

 

7. Порядок  виконання комп’ютерного практикума  

1. На жорсткому диску створити каталог з назвою групи та підкаталог з назвою практикуму, 

наприклад, D:\OM-33\KP_3, бажано назви каталогів записувати англійськими літерами. 

2. Завантажити С++ Builder. 

3. Виконати послідовність операцій: File->New->Application, тобто створити новий проект (Project1.). 

На екрані з‟являється форма (Form1). 

В інспекторі об‟єктів (Object Inspector) властивість (Properties) заголовок (Caption) замінити на 

“Комп‟ютерний практикум  № 3” (Form1->Caption= Комп‟ютерний практикум  № 3). 

4. Розміщення компонент на формі виконується самостійно. Компоненти застосовуються, як ті що 

вже використовувалися, так можна використовувати і нові з Standart вкладки. Комп‟ютерний 

практикум може бути виконаний як на одній формі та і на декількох, це несуттєво. 

5. Оформити інтерфейс, записати програмний код. 

6.  Запустити програму на виконання, перевірити результат. 

7.  Проаналізувати результати, захистити комп‟ютерний практикум. 

8.  В Додатку наведено приклад програми виконання комп‟ютерного практикуму з інтерфейсом. 

 

8.Оформлення звіту та порядок його подання 

 

Якщо комп‟ютерний практикум виконаний на комп‟ютері і перевірений викладачем, наступний 

етап  - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів. 

Захист комп‟ютерного практикуму відбувається на наступному занятті. 

Звіт складається з таких розділів: 

1. Назва комп‟ютерного практикуму. 

2. Мета комп‟ютерного практикуму. 

3. Задачі комп‟ютерного практикуму. 

4. Теоретичні відомості до виконання комп‟ютерного практикуму 

5. Інформаційне та технічне забезпечення 

6. Завдання на виконання  комп‟ютерного практикуму (2 завдання) 

7. Псевдокод до кожного завдання 

8. Блок-схема кожного завдання 

9. Програма (можна роздрукувати) 

10. Результат роботи програми (інтерфейс можна роздрукувати або замалювати) 

11. Висновки 

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму : 

 

1. Що таке функція? 

2. Які існують функції? 

3. Навіщо використовується прототип функції і що в ньому прописується? 

4. Що таке формальні параметри функції? 

5. Що таке фактичні параметри функції? 

6. Якого типу існують функції? 

7. Якщо функція об‟явлена як void, що це значить? 
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8. Якщо формальні параметри функції описані як void, що це значить? 

9. Алгоритм виконання функції. 

10. Які існують змінні за терміном існування? 

11. Які існують класи пам‟яті? 

12. Які класи пам‟яті – глобальні, як – локальні? 
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Додаток 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Інтерфейс до комп‟ютерного практикуму №3 

 

 

Файл Unit1.сpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

//---------------------------------------------------------------------------  

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

float s,t; 

float v; 

s=StrToFloat(Edit1->Text); 

t=StrToFloat(Edit2->Text); 

v=ff(t,2*s,1.17)+ff(2.2,t,s-t); 

Edit3->Text=FloatToStr(v); 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

float ff(float a,float b,float c) 

{ 

return((2*a-b-sin(c))/(5+fabs(c))); 

} 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

Close();         

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) 

{ 

int i,j,F,A[5][5]={1,-2,5,-4,3, 

                   4,2,13,7,-1, 

                   7,8,-11,14,45, 

                   -7,4,5,6,-7, 

                   -2,0,3,7,7}; 

  F=sum_matrix(A); 

  Edit4->Text=IntToStr(F); 

} 
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//---------------------------------------------------------------------------  

 

void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender) 

{ 

int i,j,F,B[5][5]={1,-2,-7,-4,3, 

                   0,2,13,7,-1, 

                   7,8,-11,14,-9, 

                   4,7,-8,-12,9, 

                   -7,12,7,6,45}; 

  F=sum_matrix(B); 

  Edit4->Text=IntToStr(F); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

int sum_matrix(int D[5][5]) 

{ 

int i,j,S=0; 

for(i=0; i<5;i++) 

for(j=0;j<i;j++) 

S=S+D[i][j]; 

return(S); 

} 

Файл Unit1.h 
#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <ExtCtrls.hpp> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <Menus.hpp> 

class TForm1 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TPanel *Panel1; 

        TPanel *Panel2; 

        TButton *Button1; 

        TLabel *Label4; 

        TLabel *Label5; 

        TEdit *Edit1; 

        TEdit *Edit2; 

        TLabel *Label6; 

        TEdit *Edit3; 

        TButton *Button2; 

        TButton *Button4; 

        TButton *Button5; 

        TEdit *Edit4; 

        TLabel *Label1; 

        TLabel *Label2; 

        void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button4Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button5Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 

}; 

//---------------------------------------------------------------------------  

extern PACKAGE TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif 

float ff(float,float,float); 

int sum_matrix(int D[5][5]); 
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Комп’ютерний практикум 4 

 

Файли  

 
1.Мета. Навчитися вводити і виводити інформацію в файли. 

 

2.Задачі:  

1) навчитись використовувати директиви препроцесора; 

2) навчитись створювати файл; 

3) навчитись записувати інформацію у файл; 

4) навчитися читати інформацію з файлу; 

5) розробити програму за варіантом; 

6) проаналізувати отримані результати;  

7) оформити звіт. 

 

3.Теоретичні відомості 

 

В інтегроване середовище підготовки програм мовою С++ входить препроцесор. Призначення 

препроцесора – обробка вхідного тексту програми до її компіляції. Для керування препроцесором 

використовуються директиви препроцесора, кожна з яких розміщується в окремому рядку і 

починається символом «#». Визначені наступні препроцесорні директиви: #include, #define, #undef, 

#if, #ifdef, #ifundef, #else, #endif, #elif і т. ін.  

Директива #include дозволяє включати в текст програми як тексти стандартних файлів, так і 

тексти з файлів створених користувачем. Наприклад: 

#include <conio.h>  // підключається стандартний файл 

#include “my,cpp”  // підключається файл користувача 

Директива #define має декілька модифікацій. Вона передбачає визначення макросів чи 

препроцесорних ідентифікаторів, кожному з яких ставиться у відповідність деяка символьна 

послідовність. Наприклад: 

#define K 40    // задається константа К дорівнює 40 

#define MAX(x,y) ((x)>(y))?(x):(y) // макрос для визначення максимального зна //чення серед 

двох чисел 

Директива #undef відміняє дію директива #define. 

Директива #if  і її модифікації #ifdef, #ifundef разом з директивами #else, #endif, #elif 

дозволяють організувати умовну обробку тексту програми, тобто можна компілювати не весь текст 

програми, а тільки вказані частини. 

Файл – це послідовність байтів. Функції введення та виведення інформації в стандартній 

бібліотеці С++ дозволяють читати дані з файлів і записувати їх у файли. Стандартні функції обробки 

файлів знаходяться в заголовочному файлі stdio.h. Відкривши файл, з ним пов‟язується потік 

(stream), з яким потім працюють усі функції обробки файлів. Вміст файла перевантажується в потік. 

Під час закриття файлу вся інформація з потоку вивантажується у файл і потік звільняється, а файл 

стає доступним для операційної системи. 

 

Таблиця 4.1 - Функції обробки файлів 

Назва 

функції 

Призначення Прототип 

fopen() Відкриває файл та пов‟язує потік з 

іменем файлу, повертає вказівник на 

відкритий файл або NULL 

FILE fopen(char * pathname, char *type) 

fclose() Закрити потік. Повертає 0 або EOF 

(кінець файлу). 

int fclose(FILE *stream) 

fscanf() Форматоване виведення (читання).  int fscanf(FILE *stream, char 
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*format,[argument…]) 

fprintf() Форматоване введення (запис). int fprintf(FILE *stream, char 

*format,[argument…]) 

ftell() Поточне положення вказівника файлу. 

У разі помилки повертає –1L. 

long int ftell(FILE *stream) 

fseek() Переміщує вказівник файлу. Повертає 

ціле число. 

int fseek(FILE *stream,long offset,int origin) 

feol() Кінець файлу. Повертає 0 або 1. int feol(FILE *stream) 

 

 

4. Завдання до виконання комп’ютерного практикума 

 

1 завдання. Запис інформації у файл 

 

Використати будь-яке завдання з комп‟ютерного практикуму  №1. Результат розрахунків записати  у 

файл. 

2 завдання. Читання та запис масиву з/у файл 

 

1. Прочитати інформацію з текстового файлу А. Знайти суму та добуток парних чисел. Результати 

записати в текстовий файл В. Роздрукувати  вміст файлів. 

2. Прочитати інформацію з текстового файлу А. Парні числа записати в текстовий файл В, непарні в 

файл С. Роздрукувати  вміст файлів. 

3. Записати таблицю множення на 5 у файл та роздрукувати  його вміст.  

4. Прочитати інформацію з текстового файлу А. Додатні числа записати в файл В, від‟ємні в файл С. 

Роздрукувати  вміст файлів. 

5. Прочитати інформацію з текстового файлу А. У файл С переписати цю послідовність у 

зворотному напрямі. Роздрукувати  вміст файлів. 

6. Прочитати інформацію з текстового файлу А. У файл С переписати всі ті числа, які діляться на 10 

без залишку. Роздрукувати  вміст файлів. 

7. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці. Перетворити масив таким 

чином, щоб на  діагоналях були розміщені нулі. Записати в файл С. Роздрукувати вміст файлів. 

8. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці. Перетворити масив таким 

чином, щоб нижче головної діагоналі були розміщені нулі. Записати в файл С. Роздрукувати  вміст 

файлів. 

9. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці. Перетворити масив таким 

чином, щоб вище головної діагоналі були розміщені нулi та записати в файл С. Роздрукувати  вміст 

файлів. 

10. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.  Перетворити масив таким 

чином, щоб нижче побічної діагоналі були розміщені нулі та записати в файл С. Роздрукувати  вміст 

файлів. 

11. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці. Перетворити масив таким 

чином, щоб вище побічної діагоналі були розміщені нулі та записати в файл С. Роздрукувати  вміст 

файлів. 

12. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці. Перетворити масив таким 

чином, щоб елементи з парними індексами були нулями та записати в файл С. Роздрукувати  вміст 

файлів. 

13. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.  Перетворити масив таким 

чином, щоб елементи стовпчиків з парними індексами були нулями та записати в файл С. 

Роздрукувати вміст файлів. 

14. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.   Перетворити масив таким 

чином, щоб елементи рядків з парними індексами були нулями та записати в файл С. Роздрукувати  

вміст файлів. 
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15. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.   Перетворити масив таким 

чином, щоб кожний елемент масиву, який менше 1 був би нулем та записати в файл С. Роздрукувати  

вміст файлів. 

16. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.  Перетворити масив таким 

чином, щоб кожний елемент масиву, який більше 10 був би одиницею та записати в файл С. 

Роздрукувати  вміст файлів. 

17. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.   Перетворити масив таким 

чином, щоб на перетині парного рядка з парним стовпчиком розміщувалася одиниця та записати в 

файл С. Роздрукувати вміст файлів. 

18. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.  Перетворити масив таким 

чином, щоб на перетині парного рядка з непарним стовпчиком розміщувався нуль та записати в файл 

С. Роздрукувати вмісти файлів. 

19. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.  Знайти суми по рядкам 

матриці та записати в файл С. Роздрукувати  вміст файлів. 

20. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці.  Знайти добутки по рядкам 

матриці та записати в файл С. Роздрукувати  вміст файлів. 

21. Прочитати інформацію з текстового файлу А і розмістити її в матриці. Елементи головної та 

побічної діагоналі переписати в файл С. Роздрукувати  вміст файлів. 

 

5.Інформаційне та технічне забезпечення: 

- конспект лекцій, 

- методичні вказівки, 

- ПК типу IBM PC. 

- програма – аналог виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

6.Заходи безпеки при виконанні комп’ютерного практикуму 

 Комп‟ютерний практикум виконується в комп'ютерному класі. Інструктаж щодо виконання 

комп‟ютерних практикумів проводиться на першому занятті і фіксується в журналі техніки безпеки.  

 

7. Порядок  виконання комп’ютерного практикума  

1.На жорсткому диску створити каталог з назвою групи та підкаталог з назвою практикуму, 

наприклад, D:\OM-33\KP_4, бажано назви каталогів записувати англійськими літерами. 

2.Завантажити С++ Builder. 

3.Виконати послідовність операцій: File->New->Application, тобто створити новий проект (Project1.). 

На екрані з‟являється форма (Form1). 

В інспекторі об‟єктів (Object Inspector) властивість (Properties) заголовок (Caption) замінити на 

“Комп‟ютерний практикум  № 4” (Form1->Caption= Комп‟ютерний практикум  № 4). 

4.Розміщення компонент на формі виконується самостійно. Компоненти застосовуються, як ті що 

вже використовувалися, так можна використовувати і нові з Standart вкладки. Комп‟ютерний 

практикум може бути виконаний як на одній формі та і на декількох, це несуттєво. 

5. Виконати перше завдання, перевірити запис у файл. 

6. Для другого завдання створити відповідні файли для читання. 

7. Виконати друге завдання перевірити результат. 

8.Проаналізувати результати, захистити комп‟ютерний практикум. 

9.В Додатку наведено приклад програми виконання комп‟ютерного практикуму з інтерфейсом, який 

включає два завдання з комп‟ютерного практикуму №1 та два завдання (обробка вектора і матриці) 

до комп‟ютерного практикуму №4. 

 

8.Оформлення звіту та порядок його подання 

 

Якщо комп‟ютерний практикум виконаний на комп‟ютері і перевірений викладачем, наступний 

етап  - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів. 

Захист комп‟ютерного практикуму відбувається на наступному занятті. 
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Звіт складається з таких розділів: 

1. Назва комп‟ютерного практикуму. 

2. Мета комп‟ютерного практикуму. 

3. Задачі комп‟ютерного практикуму. 

4. Теоретичні відомості до виконання комп‟ютерного практикуму 

5. Інформаційне та технічне забезпечення 

6. Завдання на виконання  комп‟ютерного практикуму (2 завдання) 

7. Псевдокод до кожного завдання 

8. Блок-схема кожного завдання 

9. Програма (можна роздрукувати) 

10. Результат роботи програми (інтерфейс можна роздрукувати або замалювати) 

11. Висновки 

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму : 

 

1. Призначення препроцесора. 

2. Які існують директиви препроцесора та їх призначення? 

3. Що таке файл? 

4. Що таке потік? 

5. Які функції використовуються для обробки файлів? 

6. Які параметри задаються у функції fopen() ? 

7. Які параметри задаються у функції fprintf() ? 

8. Які параметри задаються у функції fscanf() ? 

9. Які варіанти переміщення по файлу існують ? 
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Додаток 

 

 
 

Рисунок 4.1. – Інтерфейс до комп‟ютерного практикуму №4 

 

Файл Unit1.сpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::RadioButton1Click(TObject *Sender) 

{ 

float a,b,c,d,x; 

FILE *Text1; 

a=StrToFloat(Edit1->Text); 

b=StrToFloat(Edit2->Text); 

c=-3.4; 

d=0.2; 

x=(pow(a+b,2)*exp(sin(c)))/((a+b)*sqrt(sin(d))); 

Edit3->Text=FloatToStrF(x,ffFixed,6,2); 

Text1=fopen("D:\\build\\Lab4\\task1.txt","w+"); 

fprintf(Text1,"%f",x); 

fclose(Text1); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::RadioButton2Click(TObject *Sender) 

{ 

 float A4,B4,X4,Y4,T4; 

 FILE *Text2; 

                A4=StrToFloat(Edit4->Text); 

                B4=StrToFloat(Edit5->Text); 

                T4=StrToFloat(Edit6->Text); 

                X4=A4; 

  Memo1->Clear(); 
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                Text2=fopen("D:\\build\\Lab4\\task2.txt","w+"); 

                while(X4<=B4) 

                      { 

                       Y4=exp(X4+1); 

                       Memo1->Lines->Append(FloatToStrF(X4,ffFixed,4,2)+"    "+FloatToStrF(Y4,ffFixed,6,2)); 

                       fprintf(Text2,"%f    %f\n",X4,Y4); 

                       X4=X4+T4; 

                      } 

 fclose(Text2); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::RadioButton3Click(TObject *Sender) 

{ 

int i; 

float v[10]; 

FILE *Text3_r,*Text3_w; 

Text3_r=fopen("D:\\build\\Lab4\\task3_r.txt","r+"); 

Memo2->Clear(); 

for(i=0; i<10; i++) 

{ 

 fscanf(Text3_r,"%f\n",&v[i]); 

 Memo2->Lines->Append(FloatToStrF(v[i],ffFixed,5,2)); 

 } 

 fclose(Text3_r); 

for(i=0; i<10; i++) 

  if(v[i]>1) 

     v[i]=1.05; 

Memo4->Clear(); 

Text3_w=fopen("D:\\build\\Lab4\\task3_w.txt","w+"); 

for(i=0; i<10; i++) 

{ 

 fprintf(Text3_w,"%5.2f\n",v[i]); 

 Memo4->Lines->Append(FloatToStrF(v[i],ffFixed,5,2)); 

 } 

 fclose(Text3_w); 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

 

void __fastcall TForm1::RadioButton4Click(TObject *Sender) 

{ 

int i,j; 

float A[3][3]; 

FILE *Text4_r,*Text4_w; 

Text4_r=fopen("D:\\build\\Lab4\\task4_r.txt","r+"); 

for(i=0; i<3; i++) 

 for(j=0; j<3; j++) 

    { 

     fscanf(Text4_r,"%f",&A[i][j]); 

     StringGrid2->Cells[j][i]=FloatToStrF(A[i][j],ffFixed,5,2); 

     } 

fclose(Text4_r); 

for(i=0; i<3; i++) 

       A[i][i]=1; 

Text4_w=fopen("D:\\build\\Lab9\\task4_w.txt","w+"); 

for(i=0; i<3; i++) 

{ 

 for(j=0; j<3; j++) 

   { 

     fprintf(Text4_w,"%5.2f  ",A[i][j]); 

     StringGrid1->Cells[j][i]=FloatToStrF(A[i][j],ffFixed,5,2); 

  } 

 fprintf(Text4_w,"\n"); 

} 

 fclose(Text4_w); 
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} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{  Close(); } 

 

Файл Unit1.h 
#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <ExtCtrls.hpp> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <Menus.hpp> 

#include <Grids.hpp> 

class TForm1 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TButton *Button1; 

        TLabel *Label3; 

        TLabel *Label1; 

        TLabel *Label2; 

        TLabel *Label4; 

        TLabel *Label5; 

        TLabel *Label6; 

        TLabel *Label7; 

        TLabel *Label8; 

        TRadioButton *RadioButton1; 

        TRadioButton *RadioButton2; 

        TRadioButton *RadioButton3; 

        TRadioButton *RadioButton4; 

        TLabel *Label9; 

        TLabel *Label10; 

        TEdit *Edit1; 

        TEdit *Edit2; 

        TLabel *Label11; 

        TEdit *Edit3; 

        TLabel *Label12; 

        TEdit *Edit4; 

        TLabel *Label13; 

        TEdit *Edit5; 

        TLabel *Label14; 

        TEdit *Edit6; 

        TMemo *Memo1; 

        TLabel *Label15; 

        TMemo *Memo2; 

        TMemo *Memo4; 

        TLabel *Label17; 

        TLabel *Label18; 

        TLabel *Label19; 

        TLabel *Label20; 

        TStringGrid *StringGrid1; 

        TStringGrid *StringGrid2; 

        void __fastcall RadioButton1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall RadioButton2Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall RadioButton3Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall RadioButton4Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 

}; 
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//---------------------------------------------------------------------------  

extern PACKAGE TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif 

Зміст файлу task1.txt 

 

 
 

Зміст файлу task2.txt 

 

 
 

Зміст файлу task3_r.txt 
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Зміст файлу task3_w.txt 

 

 
 

Зміст файлу task4_r.txt 

 

 
 

Зміст файлу task4_w.txt 
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Комп’ютерний практикум 5 

 

Рядки символів 

 

1.Мета. Навчитися обробляти рядки символів стандартними функціями. 

 

2. Задачі:  

1) навчитись застосовувати функції обробки рядків символів типу char*; 

2) навчитись застосовувати функції обробки рядків символів типу AnsiString; 

3) навчитись записувати рядки символів у файл; 

4) розробити програму за варіантом; 

5) проаналізувати отримані результати; 

6) оформити звіт. 

3.Теоретичні відомості 

 

Символьний рядок (char *) – це послідовність символів, яка знаходиться в подвійний лапках. 

Символьний рядок є масивом символів, кожен символ – елемент масиву. Кожен рядок символів 

закінчується символом «\0», який вказує на кінець рядка. Прототипи стандартних функцій обробки 

символьних рядкiв знаходяться в заголовному файлі string.h. Стандартнi функції працюють тiльки з 

рядками символiв, а не з масивами символiв. 

В С++ Builder тип рядка AnsiString реалізований, як клас, який об‟явлено у файлі vcl/dstring.h. 

Це рядки з нульовим символом в кінці. При об‟яві змінні типу AnsiString заповнюються порожніми 

рядками. 

Для AnsiString визначені операції відношення: ==, !=,  >, <, =, >=, <=. Порівняння відбувається 

з урахуванням регістру. Порівнюються коди символів., починаючи з першого, і якщо чергові 

символи не однакові, рядок, який вміщує символ з меншим кодом вважається меншим. Якщо всі 

символи співпали, але один рядок довший, то він вважається більшим. 

Для AnsiString визначені операції присвоєння =, += і операція конкатенації (+). Визначена 

також операція індексації []. Індекси починається з одиниці,  наприклад, якщо s1=”Четвер”, то 

s1[1]=‟Ч‟, s1[2]=‟е‟,… 

Тип AnsiString використовується для ряду властивостей компонентів С++ Builder. Наприклад, 

для таких як властивість Сaption в мітках, розділів меню та ін. 

Приклад 1. 

Label->Caption=Edit1->Text+” “ + Edit2->Text; 

Таблиця 5.1 - Деякі функції обробки символьних рядків типу *char 

 

Назва 

функції 

Призначення 

strlen() Визначає довжину рядка str. 

strcat() До рядка str1 дописується рядок str2 (конкатенація рядків). 

strncat() Дописує kol символів рядка str2 до рядка str1 (конкатенація рядків). 

strchr() Шукає в рядку str перше розміщення вказаного символу. 

strrchr() Шукає в рядку str останнє розміщення вказаного символу. 

strcmp() Порівнює рядки str1 та str2. Результат від‟ємний, якщо str1<str2; дорівнює 

нулю, якщо str1==str2 і більше нуля, якщо str1>str2. Порівнюються коди 

символiв. 

strcnmp() Порівнює перших kol символів в рядках str1 та str2. Аналогiчно strcmp. 

strcpy() Копіює байти рядка str2 в рядок str1. 

strncpy() Копіює kol символів рядка str2 в рядок str1. 

strlwr() Перетворює літери верхнього регістра в рядку на відповідні літери нижнього 

регістра. 
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strupr() Перетворює літери нижнього регістра в рядку на відповідні літери верхнього 

регістра. 

strstr() Шукає в рядку str1 підрядки str2. Повертає вказівник на цей елемент в рядку 

str1, з якого починається підрядок str2. 

 

Таблиця 5.2. - Деякі функції обробки символьних рядків типу AnsiString 

 

Назва функції Призначення 

Length() Визначає довжину рядка 

Pos() Шукає перше входження підрядка. Якщо пошук успішний функція 

повертає індекс першого символу знайденого входження. Якщо 

підрядок не знайдено повертає нуль. 

SubString() Визначає підрядки, параметри: початковий і кінцевий індекс. 

Delete() Видаляє підрядок, параметри: початковий індекс і кількість символів, 

які слід видалити. 

Insert() Вставляє в рядок підрядок, початковий і заданий індекс. 

AnsiUpperCase() Перетворює рядок символів у верхній регістр. 

AnsiLowerCase() Перетворює рядок символів у нижній регістр. 

 

4. Завдання до виконання комп’ютерного практикума 

 

1. Ввести речення та записати його в файл. Підрахувати кількість слів у реченні.  

2. Ввести речення та записати його в файл. Знайти останнє входження літери «a» в реченні.  

3. Ввести речення та записати його в файл. Дізнатися чи є в ньому символи «,» та «–». 

4. Ввести речення та записати його в файл. Дізнатися чи є в ньому літери, які складають слово 

«бaйт» . 

5. Ввести рядок символів, який є фрагментом програми записаної мовою С++ та записати в файл. 

Підрахувати скільки разів серед символів зустрічається символ «+». 

6. Ввести речення та записати його в файл. Дізнатися чи є в ньому послідовність літер «нa».  

7. Ввести речення та записати його в файл. Дізнатися чи є в ньому кома. Роздрукувати всі символи, 

які знаходяться до коми. 

8. Ввести речення та записати його в файл. Визначити кількість входжень групи символів «про».  

9. Ввести речення та записати його в файл. Замінити в даному реченні слово «світ» на «всесвіт».  

10. Ввести два речення та записати в файл. У перше речення після коми вписати друге.  

11. Ввести речення та записати його в файл. Замінити в даному реченні всі коми на пробіли.  

12. Ввести речення та записати його в файл. Підрахувати кількість літер в останньому слові.  

13. Ввести речення та записати його в файл. Дізнатися чи є кома в даному реченні. Роздрукувати всі 

символи, які знаходяться після. 

14. Ввести речення та записати його в файл. Підрахувати скільки слів, які починаються з літери «с».  

15. Ввести речення та записати його в файл. Знайти слово, що починається літерою «м»та визначити 

його довжину.  

16. Ввести речення та записати його в файл. Дізнатися чи є в ньому коми. Роздрукувати всі символи, 

які знаходяться між першою та другою комами. 

17. Ввести два речення, об‟єднати в одне та записати в файл. Роздрукувати його в зворотному 

напрямі. 

18. Ввести рядок символів, який є фрагментом програми записаної мовою С++ та записати в файл. 

Підрахувати скільки разів серед символів зустрічаються символи «(» та «)». 

19. Ввести речення та записати його в файл. Пробіли замінити на знак «_». Роздрукувати 

перетворене речення великими літерами. 

20. Ввести речення та записати його в файл. Знайти перше входження літери «a» в реченні.  

 

5.Інформаційне та технічне забезпечення: 

- конспект лекцій, 
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- методичні вказівки, 

- ПК типу IBM PC. 

- програма – аналог виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

6.Заходи безпеки при виконанні комп’ютерного практикуму 

 Комп‟ютерний практикум виконується в комп'ютерному класі. Інструктаж щодо виконання 

комп‟ютерних практикумів проводиться на першому занятті і фіксується в журналі техніки безпеки.  

 

7. Порядок  виконання комп’ютерного практикума  

1.На жорсткому диску створити каталог з назвою групи та підкаталог з назвою практикуму, 

наприклад, D:\OM-33\KP_5, бажано назви каталогів записувати англійськими літерами. 

2.Завантажити С++ Builder. 

3.Виконати послідовність операцій: File->New->Application, тобто створити новий проект (Project1.). 

На екрані з‟являється форма (Form1). 

В інспекторі об‟єктів (Object Inspector) властивість (Properties) заголовок (Caption) замінити на 

“Комп‟ютерний практикум  № 5” (Form1->Caption= Комп‟ютерний практикум  № 5). 

4.Розміщення компонент на формі виконується самостійно. Компоненти застосовуються, як ті що 

вже використовувалися, так можна використовувати і нові з Standart вкладки.  

5. Ввести речення. 

6. Записати речення у файл. 

7. Виконати необхідні перетворення з реченням. 

8.Проаналізувати результати, захистити комп‟ютерний практикум. 

9.В Додатку наведено приклад програми виконання комп‟ютерного практикуму з інтерфейсом. 

 

8.Оформлення звіту та порядок його подання 

 

Якщо комп‟ютерний практикум виконаний на комп‟ютері і перевірений викладачем, наступний 

етап  - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів. 

Захист комп‟ютерного практикуму відбувається на наступному занятті. 

Звіт складається з таких розділів: 

1. Назва комп‟ютерного практикуму. 

2. Мета комп‟ютерного практикуму. 

3. Задачі комп‟ютерного практикуму. 

4. Теоретичні відомості до виконання комп‟ютерного практикуму 

5. Інформаційне та технічне забезпечення 

6. Завдання на виконання  комп‟ютерного практикуму  

7. Псевдокод до завдання 

8. Блок-схема завдання 

9. Програма (можна роздрукувати) 

10. Результат роботи програми (інтерфейс можна роздрукувати або замалювати) 

11. Висновки 

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму : 

 

1. Що таке рядок символів? 

2. Які описи рядків символів існують в С++ Builder? 

3. Яка різниця між числовим масивом і рядковим? 

4. Які існують функції обробки рядків символів типу char*? 

5. Які існують функції обробки рядків символів типу AnsiString? 

6. Запис/читання рядків символів у файл в стилі С. 
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Додаток 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Інтерфейс до комп‟ютерного практикуму №5 

 

Файл Unit1.cpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) 

{ 

Close();         

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

 S1=Edit1->Text; 

 S2=Edit2->Text; 

 S3=S1+"   "+S2; 

 ListBox1->Items->Add(S3); 

 if (SaveDialog1->Execute()) 

  ListBox1->Items->SaveToFile(SaveDialog1->FileName); 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

  int a1,a2; 

  ListBox1->Clear(); 

   if(S1.Length()>S2.Length()) 

     ListBox1->Items->Add(AnsiUpperCase(S1)); 

     else 

     ListBox1->Items->Add(AnsiUpperCase(S2)); 

} 

 Файл Unit1.h 
#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <Dialogs.hpp> 

class TForm1 : public TForm 

{ 
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__published: // IDE-managed Components 

        TLabel *Label1; 

        TEdit *Edit1; 

        TLabel *Label2; 

        TEdit *Edit2; 

        TButton *Button1; 

        TButton *Button2; 

        TListBox *ListBox1; 

        TButton *Button3; 

        TButton *Button4; 

        TOpenDialog *OpenDialog1; 

        TSaveDialog *SaveDialog1; 

        void __fastcall Button4Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button3Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public: // User declarations 

        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 

}; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

extern PACKAGE TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif 

AnsiString S1,S2,S3; 

 

Зміст файлу str_w.txt 
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Комп’ютерний практикум 6 

 

Структури даних 
 

1.Мета. Навчитися створювати структури даних та вводити/виводити інформацію в файли. 

  

2.Задачі:  

1) навчитись створювати структури даних; 

2) навчитися записувати дані у структури; 

3) навчитись записувати дані з структур в файли стилі С; 

4) навчитись записувати дані з структур в файли стилі Builder C++; 

5) розробити програму за варіантом; 

6) проаналізувати отримані результати; 

7) оформити звіт. 

3.Теоретичні відомості 

 

Структура – це об‟єднана в одне ціле множина поіменованих елементів у загальному 

випадку різних типів. Порівнюючи структурою з масивом, слід зазначити, що масив – це 

упорядкована послідовність елементів одного типу. Кожна структура включає в себе один чи 

декілька об‟єктів (змінні, масиви, структури і т.ін.), які називаються елементами структури. 

Відповідно до синтаксису мови визначення структурного типу починається з службового слова 

struct. Опис елементів, які входять в структуру, розміщується в фігурних дужках, за якими ставиться 

крапка з комою. Наприклад, відомості про дані, які входять в бібліографічну картку, за допомогою 

структури можна представити таким чином: 

 

struct card { char *author;  // ПІБ автора книги 

    char *title;  // заголовок книги 

    char *city;  // місто видання 

    char *firm;  // видавництво 

    int year;  // рік видання 

    int pages;  // кількість сторінок 

}; 

 

Звернення до елементів структури для наведеного прикладу буде таким: card.author, card.title, 

card.city  і т.д. 

За заданим шаблоном структури можна описувати масиви структурних змінних. Опис такого 

масиву нічим не відрізняється від опису звичайних масивів. Так, наприклад, описується масив з 25 

елементів: 

 

typedef struct  {char *author; // ПІБ автора книги 

    char *title;  // заголовок книги 

    char *city;  // місто видання 

    char *firm;  // видавництво 

    int year;  // рік видання 

    int pages;  // кількість сторінок 

} BOOKS; 

  BOOKS library[25]; 

 

Доступ до елементів масиву виконується з використанням назви масиву та індексу. 

Наприклад, так можна виконати доступ до поля year і-го елемента: library[і]. year. 
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4. Завдання до виконання комп’ютерного практикума 
 

1. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвища абонента, 

номера телефону, адреси, заборгованості по оплаті. Результат записати в файл в стилі С і в стилі 

Builder C++. 

2. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: марка автомобіля, тип 

(вантажний чи легковий), номерний знак, дата випуску, пробіг. Результат записати в файл в стилі С і 

в стилі Builder C++. 

3. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище, ім‟я, по-

батькові студента, дисципліна та оцінка на іспиті. Результат записати в файл в стилі С і в стилі 

Builder C++. 

4. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: факультет, 

спеціальність, кількість студентів на кожному курсі. Результат записати в файл в стилі С і в стилі 

Builder C++. 

5. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище, ім‟я, по-

батькові, номер телефону, погодинна оплата. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder 

C++. 

6. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: ім‟я, по-батькові, 

місто, вулиця, будинок, квартира. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

7. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище, ім‟я, по-

батькові викладача, дисципліна та кількість годин, яку викладає. Результат записати в файл в стилі С 

і в стилі Builder C++. 

8. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: назва фірми, 

найменування товару, вартість товару, кількість одиниць товару. Результат записати в файл в стилі С 

і в стилі Builder C++. 

9. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: номер авіарейсу, тип 

літака, дата вильоту, кількість місць, вартість квитка. Результат записати в файл в стилі С і в стилі 

Builder C++. 

10. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: номер авіарейсу, тип 

літака, дата вильоту, кількість місць, вартість квитка. Результат записати в файл в стилі С і в стилі 

Builder C++. 

11. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище, ім‟я, по-

батькові, посада, оклад. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

12. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище, ім‟я, по-

батькові автора, назва книги, рік видання, вартість примірника. Результат записати в файл в стилі С і 

в стилі Builder C++. 

13. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: фірма, програмне 

забезпечення, операційна система, вартість. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

14. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: назва кінофільму, 

прізвище режисера, країна, вартість фільму, рік створення. Результат записати в файл в стилі С і в 

стилі Builder C++. 

15. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: фірма, комплектуючі 

ПК, характеристика, вартість. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

16. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: країна, столиця, 

кількість населення, середній прибуток. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

17. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: країна, кількість 

учасників в чемпіонаті, 1 місце (прізвище, призовий фонд), 2 місце (прізвище, призовий фонд), 3 

місце (прізвище, призовий фонд). Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

18. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище, ім‟я, по-

батькові студента, номер групи, номер блоку в гуртожитку, з якого часу проживає. Результат 

записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 
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19. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: прізвище засновника 

факультету, день заснування факультету, кількість студентів на факультеті та кількість викладачів на 

факультеті. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

20. Створити масив структур, кожна з яких складається з наступних елементів: назва канцтовару, 

виробник, кількість, вартість за одиницю. Результат записати в файл в стилі С і в стилі Builder C++. 

 

5.Інформаційне та технічне забезпечення: 

- конспект лекцій, 

- методичні вказівки, 

- ПК типу IBM PC. 

- програма – аналог виконання комп‟ютерного практикуму. 

 

6.Заходи безпеки при виконанні комп’ютерного практикуму 

 Комп‟ютерний практикум виконується в комп'ютерному класі. Інструктаж щодо виконання 

комп‟ютерних практикумів проводиться на першому занятті і фіксується в журналі техніки безпеки.  

 

7. Порядок  виконання комп’ютерного практикума  

1.На жорсткому диску створити каталог з назвою групи та підкаталог з назвою практикуму, 

наприклад, D:\OM-33\KP_6, бажано назви каталогів записувати англійськими літерами. 

2.Завантажити С++ Builder. 

3.Виконати послідовність операцій: File->New->Application, тобто створити новий проект (Project1.). 

На екрані з‟являється форма (Form1). 

В інспекторі об‟єктів (Object Inspector) властивість (Properties) заголовок (Caption) замінити на 

“Комп‟ютерний практикум  № 6” (Form1->Caption= Комп‟ютерний практикум  № 6). 

4.Розміщення компонент на формі виконується самостійно. Компоненти застосовуються, як ті що 

вже використовувалися, так можна використовувати і нові з Standart вкладки.  

5. Для запмсу даних в стилі Builder C++., слід з вкладки Dialogs вибрати піктограму запису у файл. 

5. Розробити структуру і записати у заголовочному .h файлі. 

6. Ввести дані у структуру.. 

7. Проаналізувати результати, захистити комп‟ютерний практикум. 

9. В Додатку наведено приклад програми виконання комп‟ютерного практикуму з інтерфейсом. 

 

8.Оформлення звіту та порядок його подання 

 

Якщо комп‟ютерний практикум виконаний на комп‟ютері і перевірений викладачем, наступний 

етап  - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів. 

Захист комп‟ютерного практикуму відбувається на наступному занятті. 

Звіт складається з таких розділів: 

1. Назва комп‟ютерного практикуму. 

2. Мета комп‟ютерного практикуму. 

3. Задачі комп‟ютерного практикуму. 

4. Теоретичні відомості до виконання комп‟ютерного практикуму 

5. Інформаційне та технічне забезпечення 

6. Завдання на виконання  комп‟ютерного практикуму  

7. Псевдокод до завдання 

8. Блок-схема завдання 

9. Програма (можна роздрукувати) 

10. Результат роботи програми (інтерфейс можна роздрукувати або замалювати) 

11. Висновки 

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму : 

 

1. Що таке структура? 
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2. Як організовується робота зі структурами? 

3. Як організовується робота з масивами структур? 

4. Як звернутися до елементу структури? 

5. Як записати дані структури в файл в стилі С? 

6. Як записати дані структури в файл в стилі Builder C++? 
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Додаток 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Інтерфейс до комп‟ютерного практикуму №6 

 

Файл Unit1.cpp 
#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

  AnsiString S; 

      if(i>2) 

      Application->MessageBox("Все введено",MB_OK) ; 

      else 

  { 

       avtobus[i].marshryt=StrToInt(Edit1->Text); 

       avtobus[i].mesto=StrToInt(Edit2->Text); 

       avtobus[i].vartist=StrToFloat(Edit3->Text); 

       strcpy(avtobus[i].priz,Edit4->Text.c_str()); 

       S= Edit1->Text+" "+Edit2->Text+" "+Edit3->Text+" "+Edit4->Text; 

        ListBox1->Items->Add(S); 

    } 

    i++; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{ 

exit(1);         

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) 

{ 

if (SaveDialog1->Execute()) 

  ListBox1->Items->SaveToFile(SaveDialog1->FileName); 

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

FILE *Text; 

 Text=fopen("D:\\build\\lab5_anketa\\anketa.txt","w+"); 

 for(i=0; i<3;i++) 
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 fprintf(Text,"%d  %d  %f  %s \n",avtobus[i].marshryt,avtobus[i].mesto, 

              avtobus[i].vartist,avtobus[i].priz); 

 

 fclose(Text);         

} 

//---------------------------------------------------------------------------  

 

Файл Unit1.h 

 
#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <Dialogs.hpp> 

class TForm1 : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TEdit *Edit1; 

        TEdit *Edit2; 

        TEdit *Edit3; 

        TEdit *Edit4; 

        TButton *Button1; 

        TButton *Button2; 

        TButton *Button3; 

        TLabel *Label1; 

        TLabel *Label2; 

        TLabel *Label3; 

        TLabel *Label4; 

        TListBox *ListBox1; 

        TButton *Button4; 

        TSaveDialog *SaveDialog1; 

        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button3Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button4Click(TObject *Sender); 

        void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public: // User declarations 

        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 

}; 

//---------------------------------------------------------------------------  

extern PACKAGE TForm1 *Form1; 

//---------------------------------------------------------------------------  

#endif 

int i=0; 

typedef struct 

        { 

          int marshryt; 

          int mesto; 

          float vartist; 

          char priz[15]; 

         }   anketa; 

 anketa avtobus[5]; 
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Зміст файлу anketa.txt в стилі С++ 

 

 
 

Зміст файлу struct1.txt в стилі Builder C++ 
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