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1. Мета 
Вирішити задачі, пов‘язані з комплексним використанням 

персонального комп’ютера, включаючи створення баз даних, 
написання програм однією з мов програмування, розробку 
мультимедійної презентації. 

 
2. Програма роботи 
1. Завдання 3: Створення бази даних засобами Microsoft Access. 
2. Завдання 4: Розробка програми для роботи зі структурами та 
файлами даних засобами мови програмування С++. 

3. Завдання 5: Створення презентації звіту до завдань 1-4 
засобами Microsoft PowerPoint. 

 
3. Теоретичні відомості 

 
До завдання 3: Створення баз даних засобами Мicrosoft 

Access 
Згідно з вимогами виданого варіанту завдання необхідно 

створити базу даних МS Access, яка повинна: містити інформацію 
про основні технічні характеристики заданої групи компонентів, 
забезпечувати зручний інтерфейс введення, редагування, пошуку, 
сортування, фільтрації та виведення інформації. 
Для пошуку технічної інформації в мережі Internet зручно 

скористатися послугами пошукових серверів і порталів. Адреси 
деяких з них наведені нижче: 

� google.com.ua 
� aport.ru 
� yandex.ru 
� yahoo.com 
� rambler.ru та ін. 

База даних Мicrosoft Access повинна містити чотири основні 
об’єкти: таблиці, запити, форми (фільтри для форм), звіти. 
Перед тим як перейти до створення таблиць, форм і звітів 

необхідно спроектувати реляційну базу даних, користуючись 
наступними рекомендаціями: 

• переглянути задачі, які будуть вирішуватися за допомогою 
бази даних і продумати ті, які можуть виникнути в 
майбутньому; 
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• ідентифікувавши дані і задачі, які необхідно вирішити, 
розділити їх на групи (наприклад, розділити інформацію про 
основні характеристики типів пристроїв та інформацію про 
виробників цих пристроїв). Ці групи в подальшому зручно 
організовувати як окремі таблиці; 

• визначити типи даних, які будуть зберігатися в кожній 
таблиці (таблиця виробників, наприклад, може містити їх 
адреси, номери телефонів, адреси веб-сайтів та ін.); 

• визначити спільні елементи таблиць (тип пристрою може 
бути спільним елементом таблиці характеристик і таблиці 
виробників), що необхідно для встановлення зв’язків між 
таблицями; 

• продумати оформлення форм і звітів; 
• визначити умови вибору для запитів. 
Для зручності навігації і роботи з об’єктами бази даних потрібно 

створити кнопочну форму. 
Кнопочна форма – це форма (як об’єкт бази даних), яка містить 

лише командні кнопки. Командні кнопки використовуються для 
автоматизації та зручного керування базою даних. Командні кнопки 
можуть бути створені також і у звіті. 
Для програмування командних кнопок (тобто призначення 

кнопці певних можливостей для керування базою даних) може бути 
використаний майстер командних кнопок, який пропонує наступні 
категорії (що містять набір дій) командних кнопок: 

1) перехід між записами. Для даної категорії кнопки можна 
задати наступні дії: перехід до запису, створення нового запису, 
пошук записів; 

2) обробка записів – збереження, відміна останньої дії, 
проведеної із записом, знищення, друк або створення копії 
поточного запису; 

3) робота з формою – відкривання, закривання, друк, фільтрація, 
редагування фільтра, поновлення форми; 

4) робота із звітом – друк звітів, попередній перегляд звітів 
перед друком, пересилання звітів у файл, відправлення звітів по 
електронній пошті; 

5) різне – друк таблиць, виконання запитів, виконання макросів, 
набір номеру телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Для створення командної кнопки, необхідно виконати таку 
послідовність дій: 

1) відкрити форму або запит в режимі конструктора. Якщо 
створюється кнопочна форма, то необхідно створити пусту форму, 
вибравши спосіб створення форм Конструктор; 

2) відкрити вікно панелі елементів – вибрати пункт меню 
Вид/Панель элементов; 

3) на панелі елементів натиснути клавішу Мастер элементов, а 
потім клавішу Кнопка. Вказівка маніпулятора перетвориться в 
хрестик з піктограмою кнопки під ним; 

4) встановити хрестик в тому місці форми або звіту, де буде 
розміщена кнопка та виділити необхідний розмір кнопки. Далі 
Access завантажить Майстра командних кнопок; 

5) вибрати потрібну категорію кнопки із списку; 
6) вибрати потрібну дію та натиснути кнопку Далее; 
7) ввести надпис або малюнок, які будуть знаходитись на кнопці. 

Можна використати малюнки, які пропонує Access, або через 
клавішу Обзор використати файл, що створений графічним 
редактором; 

8) натиснувши кнопку Далее змінити назву (або залишити ту, яку 
пропонує система) для підпису кнопки. Даною назвою Access 
однозначно ідентифікує кнопку. Підпис кнопки не відображається 
на екрані. Натиснути клавішу Готово. 
 

До завдання 4: Розробка програми для роботи зі структурами 

та файлами даних засобами мови програмування С++ 

4.1 Структури 
Структура - це спеціальний тип даних, який створює 

користувач для опрацювання інформації про об'єкти з деякої 
предметної області. Така інформація може складатися з даних 
різних типів. Структура складається з набору полів - даних різних 
типів, і її тип описується так: 

struct <назва типу структури> 
{ 
<тип поля 1> <назва поля 1>; 
… 
<тип поля n> <назва поля n>; 
}; 
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Опис структури обов'язково закінчується символом ";". 
Приклад 1. Структуру, яка містить анкетні дані студентів 

(прізвище, ім'я та середній бал), можна описати так: 
struct grupa 
{ 
char name[20], surname[20]; 
float serball; 
}; 

Зауваження 1. Під час оголошення структури можна задавати 
обсяг пам'яті, який займатимуть змінні певного поля. Для цього 
після назви поля ставиться знак двокрапки та зазначається ціле 
число або стала - кількість байтів. Такі поля називають бітовими. 

Визначити обсяг, який займає ціла структура, можна так: 
sizeof(<назва типу структури>). 
Коли у програмі описана структура, то оголосити змінні або 

вказівники цього типу можна так: 
<назва типу структури>   <список змінних і вказівників>; 

Наприклад,  оголосимо змінні gr1  і gr2, вказівник p для 
структури з прикладу 1 

grupa gr1, gr2; 
grupa *p; 

Оголосити змінні типу структура можна ще й так: 
struct <назва типу структури> 
{ 
<тип поля 1> <назва поля 1>; 
… 
<тип поля n> <назва поля n>; 
} <список змінних і вказівників>; 

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

Приклад 2. Структуру та змінні з прикладу 1 оголосимо так: 
struct grupa 
{char name[20], surname[20]; 
float serball;} gr1, gr2, *p; 
Оголосити лише змінні можна так: 
struct 
{ 
char name[20], sumame[20]; 
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float serball; 
}gr1,gr2,*p; 

Структура може містити поля типу структура. 
Приклад 3. Оголосимо структуру grupa1 та дві змінні grA, grB 

цього типу. Нехай структура grupa1 містить поля прізвище, ім'я, 
середній бал і структуру дату народження (birthday), яка 
складається з полів: рік, місяць, число. 

struct grupa1 
{ 
char name[20], surname[20]; 
struct 
{ 
int year, month, day; 
} birthday; 
float serball; 
} grA, grB; 

Змінні типу структура можна ініціалізувати відразу під час 
оголошення. 

Приклад 4. Оголосимо та проініціалізуємо змінну gr 
struct grupa 
{ 
char name[20], surname[20]; 
float serball; 
} gr = {"Ярмолюк", "Олександра", 4.9}; 
 

Тут поле name змінної gr має значення Ярмолюк, поле surname - 
значення Олександра, а поле serball - 4,9. 
Доступ до конкретного поля змінної типу структура дає складене 

ім'я вигляду 
<назва змінної>.<назва поля> 

Приклад 5.   Змінним  grA  та  grB  з  прикладу  3  можна 
надати значення 
strcpy(grA.name, "Чайковський"); 
grB.birthday.day = 28; 
 

Можна також створювати вказівники на структури (див. приклад 
2). Доступ до полів вказівника на структуру здійснюється дещо 
інакше, ніж до полів відповідної змінної, а саме: 
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<назва вказівника>.<назва поля> 

 
Приклад 6. Оголосимо вказівник p на структуру grupa1 з 

прикладу 3 та проініціалізуємо його. 
 

grupa1*p;                                   //Вказівник р вказує 
p = &grA;                                    // на адресу змінної А 
II Заповнюємо значення полів serball 
p->serbail = 4.7; 
p->birthday.year = 1986;            // та birthday.year 
 

Масив змінних типу структура можна оголосити так: 
 

<назва типу структури> <назва масиву>[кількість елементів]; 
 

Доступ до полів окремих елементів масиву здійснюється так: 
 

<назва елемента>[індекс].<назва поля> 

 
Змінні типу структура можуть бути аргументами функцій. Для 

них діють ті ж самі правила, що і для змінних стандартних типів. 
Задача 1 (про автомобілі). Використовуючи масив типу 

структура, скласти програму, за допомогою якої можна ввести у 
пам'ять комп'ютера дані про наявність на складі автомашин і 
отримати інформацію про марки та рік випуску машин, ціна яких 
менша, ніж $3000. 
Нехай структура містить такі поля: марка, рік випуску та 
ціна машини. Вивести на екран інформацію про всі машини і 
додатково про ті, ціна яких менша, ніж $3000. 

// Програма Автомобілі 
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
#include <string.h> 
#define n 3 
// Оголосимо тип Avtoprice 
struct Avtoprice 
{ 
charmarka[15]; 
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int year, price; 
}; 
/*Оголосимо функцію, аргументом якоїє вказівник на 

структуру 7 
void Auto_desh(struct Avtoprice *p); 
void main() 
{ 
clrscr(); 
Avtoprice a1 [n];       // Оголосимо масив a1 типу Avtoprice 
for (int і = 0; і < n; і++) 
{ 
cout <<"Уведіть марку машини, рік випуску та ціну\n"; 
cin >>a1[i].marka >> a1[i].year>>a1[i].price; 
} 
cout<<"\n Фірма пропонує такі машини\n"; 
cout<<назва\t рік випуску \t ціна\n"; 
for (і = 0; і < n; і++) 
cout<<a1[i].marka << "\t\t" << a1[i].year<< "\t" << a1[i].price << 

"\n"; 
Atrto_desh(a1); 
} 
void Auto_desh(struct Avtoprice *p) 
{ 
cout<< "\n Машини дешевші, ніж $3000\n"; 
cout << "назва\t рік випуску\n"; 
for (int і = 0; і < n; і++) 
if (p[i].price < 3000) 
cout<< p[i].marka << "\l\t" << 
p[i].year<<"\n"; 
} 
 

Поняття про список. Розглянемо структуру даних - од-

нонаправлений (однозв'язаний) список. Список - це скінчений набір 
даних одного типу, між якими налагоджено зв'язок. Елемент 
однонаправленого списку складається з двох частин: самого даного 
(часто складеного) та вказівника на наступний елемент списку. Для 
опису списку використовують тип даних структура і вказівник, а 
саме: 
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struct <назва типу списку> 
{ 
<тип поля 1 > <назва поля 1 >; 
…; 
<тип поля n> <назва поля n>; 
<тип вказівника> *<назва типу списку>; 
}; 
<назва типу списку> *<назва вказівника 1>,..., 
*<назва вказівника n>; 

Приклад 7. Створимо структуру про річку (rika), яка містить 
поля: назва, довжина річки у кілометрах та площа басейну у 
квадратних кілометрах, і поставимо їй у відповідність елементи 
списку: 

struct rika                     // Створюємо тип rika 
{ 
charnazva[12]; 
int dov; 
long int pl; 
rika *dali;           // Створюємо поле вказівник на тип rika 
}; 
rika *element, *pershij, *poperednij, *novyj; 
 

Тут element - вказівник (тип структура rika) на поточний елемент 
списку, element-> dov - динамічна змінна цілого типу (int), яка 
містить значення довжини річки, a element -> daii - вказівник на 
наступний елемент списку. Звідси випливає, що element -> dali -> 
dov - це довжина наступної річки, a element -> dali -> dali -вказівник 
на ще наступну річку і т.д. 
Задача 2 (про річки). Утворити список, який містить інформацію 

про річки. Вивести цей список на екран. Додати на початок списку 
новий запис. Вивести список зі змінами. 
Щоб увести дані про всі річки, можна використати тип даних - 

масив структур. Вважатимемо, що кількість річок, про які 
необхідно ввести інформацію, невідома, тому звичайний масив 
використати не можна. Навіть якщо кількість даних відома, то 
працювати з таким масивом не раціонально. Адже щоб вставити в 
середину масиву новий елемент, потрібно зміщувати "хвіст масиву" 
праворуч. Щоб уникнути цього, застосовують список. 
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Програма Список рік розв'язує поставлену задачу і демонструє 
основні прийоми опрацювання списку. Елементи списку 
опрацьовують один за одним за допомогою команд циклу. Спочатку 
створюють список і вводять із клавіатури в нього дані. Щоб 
завершити введення даних, домовимося ввести нулі для значень 
назви, довжини та площі басейну річки. Після завершення введення 
буде створено зайвий (останній) елемент списку (з нулями). Його 
слід пізніше ліквідувати, заздалегідь оголосивши ще один вказівник 
(на попередній елемент списку) і прийнявши poperednij -> daii = 
NULL. Суттєва перевага списків у тому, що вилучити зафіксований 
(тобто вибраний відповідно до деякої умови) елемент можна за 
допомогою одної команди переадресації вигляду poperednij -> dali = 
zafix -> dali. 
Виводимо список на екран. Створюємо новий елемент списку і 

вводимо в його поля дані. Новий елемент зробимо першим у 
списку. Суттєва перевага списку над масивом і в цьому разі: щоб 
вставити новий елемент після зафіксованого, потрібно лише дві 
команди переадресації і жодної "брудної роботи з хвостом". 
Вказівник нового елемента переадресовуємо туди, куди вказував 
вказівник зафіксовано елемента, а вказівник зафіксованого елемента 
"втикаємо" в новий елемент: 

novyj->dali = zafix->dali; 
zafix->dali = novyj; 

Знайдіть у програмі місце, де новий елемент записується у 
список першим. Саме так вносять зміни у список і знову 
переглядають його на екрані. 
Виконаємо програму та поекспериментуємо з нею. 

// Список рік 
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
struct rika                             // Створюємо тип rika 
{ 
charnazva[12]; 
int dov; 
long int pl; 
rika *dali;       // Створюємо поле вказівник типу rika 
}; 
rika *element, *pershij, *poperednij, *novyj; 
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void StvorytySpysok(void);                // Функція створення 

списку 
void VyvestyNaEkran(void); // Функція виведення списку на 

екран 
void StvorytyNjvyjElement(void); // Функція створення нового 

елемента 
 
void main() 
{ 
cout<<"Створення списку\n" 
cout << "Для закінчення введіть усі нул\n"; 
StvorytySpysok(); 
VyvestyNaEkran(); 
StvorytyNjvyjElement(); 
// Додаємо до початку списку новий елемент 
element = pershij; 
novyj -> dali = element; 
pershij = novyj; 
cout << "Новий список \n"; 
VyvestyNaEkran(); 
} 
//------------------------------------------------------ 
void StvorytySpysok(void) 
{ 
element = new (rika); 
pershij = element; 
do 
{ 
poperednij = element; 
cout << "Уведіть назву, довжину та площу річки\n"; 
cin >> element -> nazva; 
cin >> element -> dov; 
cin >> element -> pl; 
element -> dali = new (rika); 
element = element -> dali; 
} 
while (poperednij -> dov != 0 II poperednij -> pl != 0); 
poperednij -> dali = NULL; 
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} 
//------------------------------------------------------------------- 
void VyvestyNaEkran(void) 
{ 
cout<<"Створено такий список\n"; 
element = pershij; 
while (element != NULL) 
{ 
cout<< element -> nazva << "\t" << 
element -> dov << "\t" << element -> pl << "\n"; 
element = element -> dali; 
} 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
void StvorytyNjvyjElement(void) 
{ 
novyj = new (rika); 
cout << "Уведіть назву, довжину та площу нової річки\n"; 
cin >> novyj -> nazva >> novyj -> dov >> novyj -> pl; 
} 

 

4.2 Файли даних 
Бібліотеки введення/виводу і робота з файлами мовою С. 

Операції введення/виводу в мові С організовані за допомогою 
бібліотечних функцій. Потрібно сказати, що система Borland C++ 
наслідує стандарт ANSI, названий також буферизованим (buffered), 
або форматованим (formated) введенням/виведенням. 
У той же час, система Borland C++ підтримує й інший метод 

вводу/виводу, так званий UNIX-подібний, або неформатований 
(небуферизований) ввід/вивід. Ми приділимо головну увагу 
першому методу - стандарту ANSI. Мова C++ підтримує ще і 
власний об’єктно-орієнтований ввід/вивід. 
Важливо зрозуміти, що таке файл (file) і потік (stream) і яке 

розходження між цими поняттями. Система введення/виведення 
мови С підтримує  інтерфейс, що не залежить від того, який  в 
дійсності використовується фізичний пристрій вводу/виводу, тобто 
є абстрактний рівень між програмістом і фізичним пристроєм. Ця 
абстракція і називається потоком. Спосіб же збереження інформації 
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на фізичному пристрої називається файлом. 
Незважаючи на те, що пристрої дуже різні (термінал, дисковод, 

магнітна стрічка тощо), стандарт ANSI мови С зв'язує кожен з 
пристроїв із логічним пристроєм, названим потоком. Оскільки, 
потоки не залежать від фізичних пристроїв, то та сама функція 
може записувати інформацію на диск, на магнітну стрічку або 
виводити її на екран. 
У мові С існує два типи потоків: текстовий (text) і двійковий 

(binary). 
Текстовий потік – це послідовність символів. Однак 

взаємооднозначної відповідності між символами, що подаються в 
потоці і виводяться на екран, може не існувати. 
Двійковий потік – це послідовність байтів, що взаємооднозначно  

відповідають тому, що знаходиться на зовнішньому пристрої. 
Файл у мові С - це поняття, що може бути застосоване до усього: 

від файла на диску до термінала. Потік може бути зв'язаний із 
файлом за допомогою оператора відкриття файла. Як тільки файл 
відкритий, то інформація може передаватися між ним і вашою 
програмою. 
Не всі файли однакові. Для прикладу з файла на диску ви можете 

вибрати 5-ий запис або замінити 10-ий запис. У той же час, у файл, 
зв'язаний із друкувальним пристроєм, інформація може 
передаватися тільки послідовно у тому ж порядку. Це ілюструє саме 
головне розходження між потоками і файлами: усі потоки однакові, 
що не можна сказати про файли. 
Операція відкриття файла зв'язує потік із визначеним файлом. 

Операція закриття файла розриває цей зв'язок. Якщо потік був 
відкритий для виводу, то при виконанні операції закриття файла 
відповідний буфер записується на зовнішній пристрій. Якщо 
програма закінчила роботу нормальним способом, усі файли 
автоматично закриваються. 
Кожний потік, зв'язаний із файлом, має керуючу структуру, 

названу FILE. Вона описана у заголовному файлі STDIO. H. 
 

Ввід/вивід на консоль. До цих операцій відносяться операції 
введення з клавіатури і виводу на екран. Технічні функції, що 
здійснюють ці операції, зв'язують консоль із стандартними 
потоками введення/виведення. У багатьох системах стандартне 
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введення/виведення може бути перенаправлене (у тому числі й у 
MS DOS). Однак ми будемо для простоти припускати, що 
стандартне введення - це введення з клавіатури, а стандартний вивід 
- це вивід на екран. 

Найпростіша функція введення getche( ), що читає символи з 
клавіатури. Функція очікує, поки не буде натиснута клавіша, і 
повертає код, що відповідає символу. Одночасно відбувається 
відображення введеного символу на екран. Її прототип 

int getche(void); знаходиться у файлі CONIO.H. 
Найпростіша функція виводу - putchar. Вона виводить символ, 

що є її аргументом, на екран у поточну позицію курсору. Прототип 
цієї функції 

int putchar(int с); знаходиться в STDIO.H. 
Двома найбільше важливими аналогами функції getche( ) є 

getchar() і getch( ). Функція getchar( ) робить буферизований ввід, 
тобто вимагає натискання клавіші Enter. Прототипи цих функцій 
описані у файлі STDIO.H. Функція getch( ) діє так само, як getche( ), 
але не виводить cимвол на екран, її прототип знаходиться в CONIO. 
H. Функцію getch( ) часто використовують для припинення дії 
програми до натискання якоїсь клавіши саме тому, що вона не 
видає його на екран. 
 Функції gets( ) і puts( ) здійснюють відповідно введення і вивід 
на консоль рядка символів, прототип gets( ) має вигляд 

char &gets(char *s); 
тут s - вказівник на масив символів, що заповнюється введеними з  
клавіатури символами. Закінчення введення здійснюється 
натисканням клавіші Enter. Символ повернення каретки в масив не 
записується, зате заноситься символ '\0', що завершує рядок. 
Функція puts( ) виводить на екран рядок. Її прототип - 

int puts(char *); 
Ця функція, так само як і printf( ), розпізнає спеціальні cимволи, 

наприклад символ табуляції \t. Функція puts( ) на відміну від 
printf() може виводити тільки рядок, зате працює швидше і її запис 
коротший, чим у printf ( ). У результаті дії функції puts( ) завжди 
відбувається перехід на новий рядок. Якщо вивід успішно 
завершений, то функція повертає нульове значення, у противному 
випадку повертає символ EOF. Прототипи функцій puts( ) і gets( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

знаходяться у файлі STDIO.H. 
 

Вказівник на файлову змінну. Сполучною ланкою між файлом 
і потоком у системі введення/виведення стандарту ANSI мови С є 
вказівник на файл (file pointer). Вказівник на файл - це вказівник на 
інформацію, що визначає різні сторони файла: ім'я, статус, поточну 
позицію. Вказівник файла визначає ім'я файла на диску і його 
використання у потоці, асоційованим з ним. Вказівник файла - це 
вказівник на структуру типу FILE, яка  визначена у файлі STDIO.H. 
У файлі STDIO.H визначені також наступні функції: 
Функція    Дія функції 

fopen( )        Відкрити файл 
fclose( )        Закрити файл 
putc( )           Записати символ у потік 
getc( )           Прочитати символ із потоку 
fseek( )         Змінити вказівник позиції файла на зазначене місце 
fprintf( )       Форматний запис у файл 
fscanf( )        Форматне читання з файла 
feof( )            Повертає значення "істинно", якщо досягнутий кінець   
                      файла 
ferror            Повертає значення "хибно", якщо виявлена помилка 
fread( )          Читає блок даних із потоку 
fwrite( )         Пише блок даних у потік 
rewind( )       Встановлює вказівник позиції файла на початок 
remove( )       Знищує файл 

Щоб оголосити вказівник на файл, використовується оператор 
FILE *fput; 

Розглянемо більш докладно перераховані вище функції. 
Функція fopen( ) виконує дві дії: по-перше, відкриває потік і зв'язує 
файл на диску з цим потоком; по-друге, повертає вказівник, 
асоційований із цим файлом. Прототип функції 

FILE *fopen(char filename, char mode); 
де mode - це рядок, що містить режим що відкриває файл. Можливі 
режими відкриття файлів перераховані нижче: 

 

Режим    Дія 

"r"          Відкрити для читання 
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"w"        Створити для запису 
"а"          Відкрити для додавання в існуючий файл 
"rb"        Відкрити двійковий файл для читання 
"wb"       Відкрити двійковий файл для запису 
"ab"        Відкрити двійковий файл для додавання 
"r+"        Відкрити файл для читання і запису 
"w+"       Створити файл для читання і запису 
"а+"        Відкрити файл для додавання або створити для  
                читання і запису 
"r+b"       Відкрити текстовий файл для читання і запису 
"w+b"      Створити двійковий файл для читання і запису 
"а+b"    Відкрити двійковий  файл для додавання або  
                 створити для читання і запису  
"rt"           Відкрити текстовий файл для читання 
"wt"          Створити текстовий файл для запису 
"at"           Відкрити текстовий файл для додавання 
"r+t"         Відкрити текстовий файл для читання і запису 
"w+t"        Створити текстовий файл для читання і запису 
"a+t"         Відкрити текстовий файл для додавання або  
      створити для читання і запису 
 

Якщо ви збираєтеся відкрити файл з ім'ям test для запису, то 
досить написати 

FILE* fp; 

fp=fopen("test","w"); 
Однак рекомендується використовувати наступний спосіб 

відкриття файла: 

FILE *fp; 

If((fp=fopen("test", “w”))==NULL)        

 { 

 puts("He можу відкрити файл \n"); 

     exit(1);  

} 
Цей метод визначає помилку при відкритті файла. Константа 

NULL визначена в STDIO.H. Функція exit(), яку ми 
використовували, має прототип у файлі STDLIB.H 

void exit(int val); 
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і припиняє виконання програми, а розмір val повертає в oпераційну 
систему (програму, що викликає). При цьому перед припиненням 
роботи програма закриває усі відкриті файли, звільняє буфери, 
зокрема  виводячи всі необхідні повідомлення на екран. Kpiм цього, 
існує функція abort() із прототипом void abort(int val); 
Ця функція негайно припиняє виконання програми без закриття 

файлів і звільнення буферів. У потік stderr вона направляє 
повідомлення "abnormal program termination". 
Якщо файл відкритий для запису, то існуючий файл знищується і 

створюється новий файл. При відкритті файла для читання 
потрібно, щоб він існував. У випадку відкриття для читання і запису 
існуючий файл не знищується, однак створюється, якщо його не 
існує. 
Запис символа у потік виконується функцією putc() із 

прототипом: 

int putc(int ch, FILE *fptr); 

Якщо операція була успішною, то повертається записаний 
символ. У випадку виникнення помилки повертається EOF. 
Функція getc( ) зчитує символ із потоку, відкритого для читання 

функцією fopen( ).Прототип функції getc( )   

int getc(FILE *fptr); 

Історично склалося так, що getc( ) повертає значення int. Tе ж 
саме можна сказати про аргумент ch в описі функції 
putc().Використовується ж в обох випадках тільки молодший байт. 
Функція повертає символ EOF, якщо досягнутий кінець файла або 
відбулася помилка при читанні файла. Щоб прочитати текстовий 
файл, можна використовувати конструкцію 

ch=getc(fptr); 

while(ch! =EOF) { ch=gelc(fptr) }; 

Коли зчитується двійковий файл, то визначити наявність кінця 
файла, так само як при читанні текстового файла, не вдасться. Для 
визначення кінця текстового файла служить функція feof( ) із 
прототипом 

int feof(FILE *fptr). 
Функція повертає значення "істинно", якщо кінець файла 

досягнутий, і "нуль" - якщо ні. Наступна конструкція читає 
двійковий файл до кінця файла: 

while(! feof(fptr)) { ch=getc(fptr); } 
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Для текстових файлів ця конструкція також може бути  
застосована. Функція fclose( ), оголошена у виді 

int fclose(FILE * fptr); 
повертає "нуль", якщо операція закриття файла була успішно. Інше 
значення означає помилку. При успішній операції закриття файла 
відповідні дані з буфера зчитуються у файл, відбувається звільнення 
блока керування файлом, асоційованого з потоком, і файл стає 
доступним для подальшого використання. 
Якщо відбулася помилка читання або запису текстового файла, 

то відповідна функція повертає EOF. Щоб визначити, що ж у 
дійсності відбулося, служить функція ferror( ) із прототипом 

int ferror(FlLE *fptr); 
який повертає значення "істинно" при виконанні останньої операції 
з файлами і значення "хибно" у противному випадку. Функція 
ferror( ) повинна бути виконана безпосередньо після кожної 
операції з файлами, інакше її повідомлення про помилку може бути 
втрачено. 
Функція rewind( ) встановлює індикатор позиції файла на 

початок файла, визначеного як аргумент функції, прототип цієї 
функції має вид 

void rewind(FILE *fptr); 
Borland C++ визначає ще дві функції буферизованого введення 

/виводу: putw( ) і getw( ). Ці функції не входять у стандарт ANSI 
мови С. Вони використовуються для читання і запису цілих чисел. 
Ці функції працюють точно так само, як putc(  ) і getc(  ). 
Стандарт ANSI мови С включає також функції fread( ) і fwrite( ), 

що використовуються для читання і запису блоків даних: 
unsigned fread(void *buf,int bytes, int с, FILE *fptr); 

unsigned fwrite(void *buf,int bytes, int c, FILE *fptr); 
де buf - вказівник на область пам'яті, звідки буде відбуватися обмін 
інформацією; с - кількість одиниць запису, кожна довжиною bytes 
байтів буде зчитано (записано); bytes - довжина кожної одиниці 
запису в байтах; fptr - вказівник на відповідний файл. 
Читання і запис у файл необов’язково робити послідовно, можна 

це робити безпосередньо доступом до потрібного елемента файла за 
допомогою функції fseek( ), що встановлює вказівник позиції файла 
в потрібне місце. Прототип цієї функції - 

int fseek(FILE *fptr,long numbytes, int origin); 
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Тут fptr - вказівник на відповідний файл; numbytes - кількість 
байтів від точки відліку для встановлення поточної позиції 
вказівника файла, origin - один із макросів, визначених у STDIO. H: 

 
Таблиця 4.1 

 

Точка відліку Макрос Значення 

Початок файла 
Поточна позиція 
Кінець файла 

SEEK SET 

SEEK CUR 

SEEK END 

0 

1 

2 

 
Коли починається виконання програми, автоматично 

відкривається 5 визначених потоків. Перші три з них - стандартний 
(stdin), стандартний вивід (stdout) і стандартний потік помилок 
(stder). У звичайній ситуації вони зв'язані з консоллю, однак можуть 
бути перенаправлені на інший потік. Можна використовувати stdin, 
stdout і stder як вказівники файлів в усіх функціях, що застосовують 
тип FILE. 
Крім того, Borland C++ відкриває потоки stdprn і stdaux, 

асоційовані відповідно з принтером і послідовним портом 
комп'ютера. Ці потоки відкриваються і закриваються автоматично. 
Стандарт ANSI включає також функції fprintf( ) і fscanf( ), що 

працюють аналогічно функціям printf( ) і scanf( ), за тим 
винятком,що зв'язані з файлами на диску. Прототипи цих функцій 
відповідно 

int fprintf(FILE *fptr, const char*string,...); 

int fscanf(FILE *fptr, const char*string,...); 
тут fptr - вказівник на файл, що повертається функцією fopen( ). 
Функція remove( ) знищує зазначений файл. Прототип цієї 

функції : 
int remove(char *filename); 

Функція повертає значення 0 при успішній операції і ненульове 
значення в іншому випадку. 
Оскільки мова С пов'язана з операційною системою UNIX, то в 

системі Borland C++ створена друга система введення/виводу. Ця 
система відповідає стандарту UNIX. Прототипи функцій 
знаходяться у файлі IO.H. Цими функціями є: 

read( ) - читає буфер даних, 
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write( ) - пише в буфер даних, 
open( ) - відкриває файл, 
close( ) - закриває файл, 
fseek( )  - пошук визначеного байта у файлі, 
unlink( ) - знищує файл. 

Опис цих функцій можна знайти в документації пoсібників Borland 
C++. 
 
Програма 1. Демонстрація основних функцій роботи з файлами. 

#include <stdio.h> 
void main( ) 
{ 
 int n; 
 char str[50], strl[50], ch; 
 FILE *fp;      // заповнюємр файл 
 fp = fopen ("ex.txt","w"); 
 pufs ("Введіть ціле число"); scanf("%d",&n); 
 fprintf (fp, "%d\n", n) ; 
 puts ("Введіть символ"); ch=getchar(); 
 putc (ch, fp) ; 
 puts ("Введіть рядок"); gets (str) ; 
 fputs (str, fp) ; 
 fclose (fp) ; 
 // читаємо з файла 
 if ((fp = fopen("ex.txt" ,"r")) != NULL) 
 {  
  scanf (fp, "%d", &n); printf ("n=%d\n", n) ; 
  ch = getc (fp); putchar (ch); 
  fgets (str1, 50, fp) ; puts (str1) ; 
  fclose (fp) ; 
 } 
 else printf ("\n Помилка при відкриванні файла для 

читання"); 
} 

Другий параметр функції fgets( ) - кількість N символів, що 
зчитуються, включаючи '\0'. Ця функція припиняє роботу після 
читання N-1 символу, або після читання '\0'. У будь-якому випадку 
в кінець рядка додається '\0'. Функція fgets( ) повертає або адресу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

прочитаного рядка, або NULL при закінченні файла, або у випадку 
помилки. 
У випадку вичерпання файлу чи помилки функція gefc( ) 

повертає EOF. 
Функція рuts( ) повертає записану літеру або (у випадку 

помилки) - EOF. 
Функція fputs( ) повертає код останнього прочитаного символу, 

або EOF у випадку помилки. Ця функція не переводить рядок 
автоматично. 
 

Поради: 
Складаючи програми для роботи з файлами слід пам’ятати, що: 
� в програмі, яка виконує операції читання з файла, або запису 
в файл повинен бути оголошений вказівник на тип FILE; 

� для того, щоб файл був доступним, його необхідно відкрити, 
вказавши, для виконання якої дії відкривається файл: читання, 
запису чи поновлення даних, а також тип файла (двійковий чи 
текстовий); 

� при роботі з файлами можливі помилки, тому рекомендується 
перевіряти результат виконання операцій з файлами (ferror()); 

� читання даних з текстового файла можна виконувати з 
допомогою функції fscanf(), запис – fprintf(); 

� після завершення роботи з файлом потрібно його обов’язково 
закрити (функція fclose()). 

 
До завдання 5: Створення презентації засобами Microsoft 

PowerPoint 
Комп’ютерна презентація – це набір слайдів із розташованими 

на них текстами, графічними об’єктами, малюнками, кнопками та 
ін. Презентація може містити звук, відео та анімацію – три 
основних компоненти мультимедіа. Її демонструють на екрані 
монітора комп’ютера чи на великому екрані у залі за допомогою 
проекційної панелі і проектора. Створюють презентації для того, 
щоб ілюструвати доповіді, матеріали рекламних акцій, 
демонструвати проекти тощо. Для створення і демонстрації 
презентацій призначена програма MS PowerPoint, яка дає змогу, 
зокрема, використати в презентації мультимедійні ефекти. 
Процес розробки презентації включає наступні етапи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

1) формування мети презентації;   
2) створення порожньої презентації або на основі заготовлених у 

MS PowerPoint зразків (за допомогою майстра автозмісту) та 
шаблонів;  

3) розробка структури презентації;  
4) вибір загального оформлення презентації: застосування 

шаблону оформлення;  
5) доповнення слайдів текстами, малюнками, таблицями та 

діаграмами;  
6) застосування ефектів анімації;  
7) створення гіперпосилань і підсумкового слайда; 
8) створення довільної демонстрації;  
9) демонстрація презентації перед аудиторією або її публікація в  

Інтернеті. 
 

Завантаження MS PowerPoint та створення презентації 
Для завантаження MS PowerPoint необхідно вибрати в 

головному меню команду Пуск→ Программы→ MS PowerPoint. На 
рис.5.1. подано основні елементи вікна програми. 
Для організації зручної та швидкої роботи з презентаціями у 

вікні MS PowerPoint доцільно відобразити область задач. Область 
задач – це панель у вікні MS PowerPoint, що містить перелік 
команд, які часто використовуються. Для відображення  області 
задач на екрані потрібно вибрати в меню Вид команду Область 
задач і відзначити її прапорцем. Область задач також дозволяє 
вибрати способи створення нової презентації. Для зміни змісту 
області задач необхідно клацнути значок із стрілкою вниз, 
розташований у правому верхньому куті поточної області задач і в 
списку, що розкрився, вибрати потрібний пункт. 

 
Режими роботи зі слайдом 
В MS PowerPoint є три основні режими роботи зі слайдом: 

звичайний, сортувальника слайдів і перегляду слайдів. Звичайний 

режим є основним режимом редагування презентації. У режимі 
сортувальника слайдів на екрані відображаються всі слайди 
презентації у вигляді ескізів. Режим перегляду призначено для 
показу презентації в тому вигляді, як вона буде демонструватися 
перед аудиторією. Для переходу між режимами можна 
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користуватися командами меню Вид або кнопками (рис. 5.1, пункт 
5). 

 

 
Рис.5.1. Вікно MS PowerPoint: 

1 – рядок заголовку; 2 – рядок меню; 3 – область «Структура презентації»; 4 – 

область приміток; 5 – кнопки перемикання режимів; 6 – робоча область 

(зображення слайда); 7 – область задач. 

 
Створення презентації. Презентацію можна створити трьома 

способами: 
1) Новая презентация – створення презентації з «чистого 

аркуша», тобто розробка кожного слайду виконується самостійно 
(Файл→Создать→Новая презентация);  

2) Из шаблона оформления – надаються професійно вибрані 
параметри, які використовуються при оформлені слайдів 
(Файл→Создать→ Из шаблона оформления);   

3) Из мастера автосодержания – майстер надає допомогу на 
всіх етапах створення презентації. На завершені роботи буде 
створена стандартна група слайдів, об’єднаних загальною темою, 
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яку вибирає користувач (Файл→Создать→ Из мастера 

автосодержания);  
4) Из имеющейся – створення нової презентації із внесенням 

змін до вже існуючої (Файл→Создать→ Из имеющейся 

презентации). 
Розглянемо порядок створення презентації за допомогою 

майстра автозмісту. 
Крок 1. Вибрати команду Файл→Создать. В області задач 

Создание презентации у розділі Создание вибрати пункт Из 
мастера автосодержания.  

Крок 2. У вступному вікні майстра автозмісту натиснути на 
кнопку  Далее.  

Крок 3. У вікні Вид презентації вибрати потрібну категорію або 
натиснути на кнопку Все, щоб переглянути всі запропоновані 
шаблони (рис. 5.2).  

Крок 4. В списку шаблонів вибрати презентацію відповідного 
типу і натиснути кнопку Далее.  

Крок 5. У наступному вікні майстра вибрати стиль презентації та 
натиснути кнопку Далее. Тут пропонується п'ять варіантів: 
презентація на екрані; презентація в Інтернеті; чорно-білі прозірки; 
кольорові прозірки; слайди 35 мм. 

Крок 6. У вікні параметрів презентації, в полі Заголовок 

презентации ввести заголовок презентації та натиснути кнопку 
Далее. 

Крок 7. В останньому вікні майстра автозмісту натиснути на 
кнопку Готово. В результаті з’явиться нова презентація. Зверніть 
увагу, що слайди створеної презентації забезпечені не тільки 
заголовками, але і текстовим змістом. 
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Рис.5.2. Вибір типу презентації за допомогою майстра автозмісту 

 

Структура слайда 
Кожний слайд MS PowerPoint складається з трьох основних 

шарів:  
1) Шар оформлення (рівень основи слайда). Визначає фонове 

графічне зображення, схему кольорів слайда, шрифти тексту і 
розташування елементів на слайдах. Шар оформлення єдиний для 
всіх слайдів презентації.  

2) Шар розмітки. Визначається типом слайда, що створюється 
(заголовок, маркірований список, діаграма, таблиця або порожній 
слайд). Розмітка визначає розташування різних елементів на слайді.  

3) Шар слайда. Призначений для розміщення змісту слайда. 
Зміст кожного слайда унікальний, тому текст або графічне 
зображення, що включаються в слайд, з’являються тільки в цьому 
шарі.  
Область задач Разметка слайда (Формат→Разметка слайда) 

містить різноманітні макети слайдів. Макетом слайда у MS 
PowerPoint називають умовну схему слайда, яка визначає 
розташування на ньому об’єктів, тобто його розмітку. Макет 
містить умовні позначення текстових фрагментів, а також 
різноманітних графічних об’єктів — малюнків, таблиць, діаграм 
тощо. Існує чотири категорії макетів, і кожній із них відповідає 
окрема ділянка в області задач Розмітка слайду (рис. 5.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

 
Рис.5.3. Область задач Розмітка слайду 

─ макети тексту – для титульного слайда і слайдів, що містять 
лише текст;  
─ макети вмісту — для слайдів із графічними та 

мультимедійними об’єктами;  
─ макети тексту та вмісту — для слайдів із текстовими, 

графічними та мультимедійними об’єктами;  
─ інші макети — для слайдів із різними наборами об’єктів.  
Для того, щоб до поточного слайда застосувати певний макет, 

достатньо вибрати цей макет мишею. Слід зазначити, що розмітку 
слайда завжди можна змінити, вибравши новий макет в області 
задач Розмітка слайду. 

 
Вставка нового слайду. Для вставки нового слайда до 

презентації необхідно виконати команду Вставка→Новый слайд і 
застосувати до цього слайду потрібний макет. 

 
Форматування слайду. Оформлення слайда виконується за 

командою Формат→Оформление слайда.  Форматуючи слайд, 
можна змінити шаблон оформлення, колірну схему оформлення або 
вибрати оформлення фону. Щоб змінити шаблон оформлення 
слайда, необхідно в області Дизайн слайда – Шаблоны 

оформления вибрати потрібний шаблон і застосувати його для 
виділеного слайда. Щоб змінити колірну схему оформлення слайда, 
необхідно в області Дизайн слайда – Цветовые схемы вибрати 
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стандартну чи спеціальну схему. Для оформлення фону слайда 
необхідно виконати такі дії: Формат→Фон. Після вибору 
оформлення фону або способу заливки, необхідно вказати: цей 
вибір стосується одного слайда чи всіх слайдів презентації. Для 
цього у діалоговому вікні Фон (рис.4) вибрати Применить або 
Применить ко всем. 

 
Рис.5.4. Вибір фону слайду 

 

Створення презентації на основі шаблону оформлення 
Виконати команду Файл→Создать та в області задач Создать 

презентацию вибрати Из шаблона оформления. Відобразиться 
область задач Конструктор слайдов з відкритою підобластю 
Шаблоны оформления, де можна побачити ескізи наявних у 
програмі шаблонів слайдів, а в області слайдів з’явиться порожній 
титульний слайд без оформлення (точніше, оформлений 
стандартно). Для завершення оформлення титульного слайда 
потрібно почергово клацнути рядки Заголовок слайда та 
Подзаголовок слайда, ввести текст заголовка і підзаголовка 
презентації. Далі необхідно самостійно створити нові слайди, 
використовуючи команду Вставка→ Создать слайд та розмістити 
на них текстові, графічні та інші об’єкти.  

 

Застосування шаблону до відкритої презентації 
Для цього достатньо клацнути мишею його ескіз – вигляд усіх 

слайдів зміниться відповідно до обраного шаблону. Застосований 
шаблон відображується у ділянці Використовується в цій 

презентації. Аналогічні дії можна виконати у випадку зміни 
шаблону оформлення: відкрити область задач Конструктор 

слайдов (командою Формат→Конструктор слайдов або кнопкою 
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панелі інструментів Форматування) і вибрати потрібний ескіз 
шаблону.  

 

Застосування шаблону до поточного або кількох попередньо 

виділених слайдів 
Вибрати значок розкриття списку, який відображується праворуч 

від ескіза шаблону після наведення на нього вказівника миші, та 
виконати команду Применить к выделенным слайдам. 

 

Вставка об’єктів до слайдів презентації 
На слайди можна вставити текст WordArt. Для цього необхідно 

виконати такі дії: Вставка→Рисунок→Объект WordArt (або на 
панелі інструментів Рисование вибрати кнопку Добавить объект  

WordArt). У вікні Коллекция WordArt вибрати необхідний стиль 
тексту, після чого ввести необхідний текст. За бажанням можна 
змінити тип, розмір та накреслення шрифту. Вставити текст можна 
за командою Вставка→Надпись (або на панелі інструментів 
Рисование вибрати кнопку Надпись      ). Після цього можна 
вибрати місце розміщення тексту на слайді та ввести текст. 
Щоб вставити графічний об’єкт (рисунок із бібліотеки рисунків 

ClipArt Gallery чи файлу, автофігуру, організаційну діаграму, об’єкт 
WordArt, рисунок зі сканера чи цифрової камери), необхідно 
виконати такі дії: Вставка→Рисунок і вибрати необхідний тип 
графічного об’єкта. Наприклад, для вставки та форматування 
рисунка із бібліотеки ClipArt необхідно виконати такі дії: 
Вставка→ Рисунок→Картинки. Після цього на панелі в правому 
нижньому куті програми  треба вибрати Коллекция картинок. 

З’явиться діалогове вікно Коллекция картинок. Вставлений  
малюнок можна вилучати, переміщувати по слайду, змінювати його 
розмір. Для того, щоб вилучити об’єкт, необхідно: виділити  його 
(вказати на нього курсором і натиснути ліву кнопку миші) та 
натиснути клавішу Delete. Щоб змінити розміри виділеного об’єкта, 
необхідно: курсор миші встановити на один із маркерів, натиснути 
ліву кнопку миші і методом перетягування зменшити (чи 
збільшити) об’єкт. 
Щоб вставити організаційну діаграму (схему), необхідно 

виконати такі дії: Вставка→Рисунок→Организационная 

диаграмма. Щоб вставити таблицю, необхідно виконати команду: 
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Вставка→Таблица. На екрані з’явиться діалогове вікно Вставка 

таблицы, в якому необхідно встановити кількість стовпчиків та 
кількість рядків у таблиці. Після цього повинна з’явитись таблиця 
та панель інструментів Таблицы и границы. За допомогою кнопок 
панелі інструментів можна виконати необхідне форматування: тип, 
товщину та колір ліній, тип та колір меж, заливку, об’єднати або 
поділити комірки, вставити або вилучити стовпчики і рядки тощо. 

 
Робота з ефектами анімації 
Особливістю комп’ютерної презентації є можливість додавання 

анімаційних ефектів до об’єктів, що розміщуються на слайдах. Це 
забезпечує кращу наочність та динамічність показу і в результаті – 
більшу ефективність презентації. У презентаціях застосовуються 
анімаційні ефекти до об’єктів при їх появі або зникненні, при зміні 
слайдів тощо.  
Анімаційні ефекти можуть супроводжувати:  
• зміну слайдів, 
• появу та відображення об’єктів слайда. 
До розташованих на слайді об’єктів можна застосовувати чотири 

основні типи анімаційних ефектів: 
1. Вхід. Ефект визначає спосіб появи об’єкта на слайді. 
2. Виділення. Ефект, що дає можливість зосередити увагу на 

певному об’єкті, виділяючи його серед решти розташованих на 
слайді об’єктів.  

3. Вихід. Ефект визначає, яким чином об’єкт буде зникати із 
слайда. 

4. Шляхи переміщення. Ефект дає можливість створити шлях, 
уздовж якого буде рухатись об’єкт. 
Для настройки анімації необхідно: 
1. Перейти в режим Слайди;  
2. Виділити графічний об’єкт або поле введення, в яке необхідно 

додати анімаційний ефект;  
3. Вибрати в меню Показ слайдов команду Настройка 

анимации. При цьому з’явиться список вбудованих ефектів;  
4. Натиснути лівою клавішею мишки на потрібному ефекті.  
Для того, щоб передивитися як працює додана вами анімація, 

оберіть команду Просмотр. Для видалення ефекту  оберіть 
потрібний ефект та натисніть кнопку Удалить. 
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Для застосування ефекту зміни слайдів (зникнення 
попереднього, поява наступного) необхідно виконати команди 
Показ слайдов→Смена слайдов. В області задач Смена слайдов 
можна вибрати ефект зміни, встановити параметри та переглянути 
результат. 
Для встановлення часу показу слайдів, в області задач Смена 

слайдов необхідно встановити прапорець біля опції Автоматически 
после та зазначити інтервал показу слайда на екрані в секундах 
(00:20). 

 
Вставка звуку та відеокліпів 
Звукові ефекти, такі як запис музики і мовного супроводу, 

допоможуть презентації вийти на якісно високий рівень. Звукові 
файли можуть мати такі формати: wav або midi. Для цього можна:  
виконати команду Вставка→Фильмы и звук→Звук из 

коллекции, щоб додати наявні в колекції звуки;  
якщо файл звуку є на диску, можна виконати команду 

Вставка→Фильмы и звук→Звук из файла та вказати шлях до 
файла з діалогового вікна Вставка звука;  
записати мовний супровід: Показ слайдов→Звукозапись. 
До будь-якого слайда можна вставити один або декілька 

відеокліпів. Для цього потрібно перейти на потрібний слайд та 
виконати команди: 

Вставка→Фильмы и звук→Фильм из коллекции. Відкриється 
вікно Вставка картинок, в якому слід натиснути кнопку 
Коллекция картинок для пошуку відеокліпів. Після цього можна 
виділити фільм, який необхідно додати до слайда (значна частина їх 
є анімованими, мають формат gif);  
якщо треба вставити фільм із наявного файла на диску, 

необхідно вибрати Вставка→Фильмы и звук→Фильм из файла 
(більшість таких файлів мають розширення avi), відкрити потрібний 
диск, папку, знайти файл;  
щоб настроїти показ відеокліпу, необхідно виділити об’єкт відео 

на слайді, вибрати Показ слайдов→Настройка 

анимации→Добавить эффект для зміни способу відтворення. 
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Збереження презентації 
Для збереження презентації необхідно виконати таку 

послідовність дій: Файл→Сохранить (Сохранить как) – вибрати 
шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім’я файла, де 
зберігатиметься презентація. Стандартне розширення презентації – 
*.ppt. 

 

Демонстрація презентації 
Розпочати показ презентації можна одним із способів: 1) вибрати 

команду Показ слайдов→Начать показ;  2) вибрати команду Вид→ 

Показ; 3) натиснути лівою клавішею мишки на кнопку Показ 

слайдов (рис.1 п. 5); 4) натиснути клавішу F5.  Припинити 
демонстрацію презентації можна натисквнням клавішу Esc. 

 
4. Обладнання та програмне забезпечення 

Обладнання: 
1. Персональний компьютер; 
Програмне забезпечення: 
1. Borland C++; 
2. Borland Builder; 
3. Microsoft Office 2003. 
 
5. Порядок виконання роботи 

 
5.1 Створити базу даних засобами Microsoft Access 
5.1.1 Провести пошук даних, необхідних для створення бази 

даних згідно свого варіанту, в мережі Internet. 
5.1.2 Створити базу даних засобами Microsoft Access. 
Вимоги до бази даних: 

• містити інформацію про 15-20 різних моделей пристроїв із 
визначеного варіантом виду; 

• містити дані про наведені у варіантах параметри пристроїв а 
також може містити інші важливі характеристики; 

• складатися принаймні з 2-ох зв’язаних між собою таблиць; 
• забезпечувати зручне введення та редагування даних на 
основі форм; 

• містити 3-4 запити різних типів з відбором по одному і 
кільком критеріям; 
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• містити 3-4 звіти з інформацією, відібраною для друку по 
різних критеріях; 

• забезпечувати зручне керування всією системою засобами 
кнопкової форми; 

• забезпечувати цілісність посилань в базі даних.  
5.1.3 Зробити висновки. 
5.1.4 Оформити результати роботи у редакторі Microsoft Word. 

 
5.2 Розробити програми для роботи зі структурами та 

файлами даних засобами мови програмування С++ 
5.2.1 Скласти алгоритм та написати програму засобами мови 

С++ для створення бази даних згідно свого варіанту до завдання ІІІ. 
Вимоги до програми: 

• вихідні дані до завдання оформити, використовуючи тип 
struct (структура); 

• записати вихідні дані у файл data_base.dat (data_base.txt); 

• виконати запити за різними критеріями (мінімум за трьома) 
до бази даних; результати запитів записати у файли та 
вивести на екран монітора; 

• розробити інтерфейс користувача у вигляді меню (запис 
даних у базу даних, запит 1, запит 2, запит 3 тощо). 

5.2.2 Оформити результати роботи у редакторі Microsoft Word: 
завдання, текст програми, меню користувача, вміст файлів, 
висновки. 

 
5.3 Створити презентацію звіту до завдань 1-4 засобами 

Microsoft PowerPoint  
5.3.1 Створити презентацію звіту до завдань 1-4, розробивши 

власний макет. 
5.3.2 Оформити результати роботи у редакторі Microsoft Word. 
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Додаток 1 

Варіанти завдань 
 

Завдання 3, 4 
1. Давачі вологості. Основні характеристики: діапазон робочих 

температур, напруга живлення, діапазон відносної вологості, час 
відповіді, струм споживання, точність, струм вихідного сигналу, 
чутливість, діапазон вихідних напруг, середовище вимірювання. 

2. Давачі тиску. Основні характеристики: максимальний робочий 
тиск, максимальний допустимий тиск, напруга живлення, вихідна 
напруга, чутливість, наявність компенсації та калібрування, 
точність, середовище вимірювання, діапазон робочих температур. 

3. Давачі магнітного поля (давачі Холла). Основні 
характеристики: діапазон робочих величин магнітного потоку, 
полярність давача, напруга живлення, максимальна вихідна 
напруга, чутливість, струм споживання, максимальна робоча 
частота, діапазон робочих температур. 

4. Давачі витрати газу. Основні характеристики: діапазон 
витрати газу, діапазон тисків, вихідна напруга, точність, діапазон 
робочих температур, середовище вимірювання. 

5. Давачі температури з цифровим виходом. Основні 
характеристики: робочий діапазон вимірювання, точність, напруга 
живлення, розрядність, інтерфейс, тип корпуса, вид програмованого 
термостата. 

6. Давачі температури з аналоговим виходом. Основні 
характеристики: діапазон робочих температур, час відгуку, напруга 
живлення, точність, струм споживання, чутливість, тип корпуса, 
середовище вимірювання. 

7. Давачі струму. Основні характеристики: діапазон чутливості, 
тип струму, тип вихідного сигналу, напруга живлення, 
максимальний вихідний струм, час відгуку, струм споживання. 

8. Давачі кута повороту (оптичні енкодери). Основні 
характеристики: роздільна здатність, максимальна швидкість 
обертання, електричні характеристики, механічні характеристики. 

9. Давачі зусилля. Основні характеристики: вимірюване зусилля, 
максимальне допустиме зусилля, напруга живлення, діапазон 
робочих температур, вхідний опір, струм споживання, чутливість, 
діапазон вихідних напруг, лінійність. 
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10. Давачі прискорення (аселерометри). Основні характеристики: 
вимірюване прискорення, осі чутливості, чутливість, частота, 
напруга живлення, вихідний сигнал. 

11. Ультразвукові давачі (ультразвукові приймачі та передавачі). 
Основні характеристики: функція, чутливість, рівень звукового 
тиску, робоча частота, роздільна здатність, робоча відстань, кут 
розсіювання, напруга живлення, діапазон робочих температур. 

12. Операційні підсилювачі. Основні характеристики: параметри 
живлення, струм споживання, коефіцієнт підсилення по напрузі, 
коефіцієнт операційного підсилення струму, вхідна напруга зсуву, 
дрейф нуля напруги, вихідний струм, смуга пропускання, швидкість 
наростання вихідної напруги, опис, область застосування. 

13. Восьмирозрядні однокристальні RISC-мікроконтролери. 
Основні характеристики: робоча частота, об’єм пам’яті програм, 
об’єм пам’яті даних, кількість ліній вводу-виводу, наявність 
додаткових периферійних пристроїв, напруга живлення, струм 
споживання, тип корпуса.  

14. Восьмирозрядні однокристальні CISC-мікроконтролери. 
Основні характеристики: робоча частота, об’єм пам’яті програм, 
об’єм пам’яті даних, кількість ліній вводу-виводу, наявність 
додаткових периферійних пристроїв, напруга живлення, струм 
споживання, тип корпуса.  

15. Мікросхеми годинник реального часу. Основні 
характеристики: напруга живлення, формат часу, формат дати, 
інтерфейс, внутрішня пам’ять, діапазон робочих температур, тип 
корпуса. 

16. Мікросхеми EEPROM-пам’яті. Основні характеристики: 
об’єм пам’яті, інтерфейс, час доступу, тип мікросхеми, діапазон 
робочих температур, тип корпуса. 

17. Мікросхеми аналогово-цифрових перетворювачів. Основні 
характеристики: тип перетворювача, розрядність, кількість вхідних 
каналів, вхідний діапазон, інтерфейс, час перетворення, 
продуктивність, напруга живлення. 

18. IGBT транзистори. Основні характеристики: структура, 
максимальна напруга колектор-емітер, максимальний струм 
колектор-емітер, напруга насичення, напруга керування, 
потужність, максимальний час наростання, максимальна частота 
переключення, тип корпуса, діапазон робочих температур. 
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19. Польові транзистори. Основні характеристики: структура, 
максимальна напруга стік-витік, максимальний струм стік-витік, 
максимальна напруга затвор-витік, опір каналу у відкритому стані, 
максимальна потужність розсіювання, крутизна характеристики, 
тип корпуса. 

20. Біполярні транзистори. Основні характеристики: структура, 
максимальна напруга колектор-база, максимальна напруга 
колектор-емітер, максимальний допустимий струм колектора, 
статичний коефіцієнт передачі струму, гранична частота 
коефіцієнта передачі струму, максимальна потужність розсіювання, 
тип корпуса. 

21. Симетричні тиристори. Основні характеристики: 
максимальна напруга в закритому стані, струм у відкритому стані, 
максимальний імпульсний струм, діапазон робочих температур, 
струм відкриття, напруга на затворі для переключення, струм 
відсічки, тип корпуса. 

22. Випрямні діоди. Основні характеристики: максимальна 
зворотна пікова напруга, максимальний випрямний струм, піковий 
прямий імпульсний струм, максимальний зворотний струм, 
максимальна пряма напруга, час відновлення, тип корпуса. 

23. Діодні мости. Основні характеристики: робоча напруга, 
зворотна пікова напруга, максимальний випрямний струм, спад 
напруги, прямий імпульсний струм, тип корпуса. 

24. Транзисторні оптопари. Основні характеристики: 
максимальна вихідна напруга колектор-емітер, максимальна 
потужність розсіювання, напруга ізоляції, максимальний вихідний 
темновий струм колектора, коефіцієнт передачі струму, час 
наростання, час спадання, тип корпуса. 

25. Фотодіоди і фото транзистори. Основні характеристики: тип 
пристрою, кут випромінювання, довжина хвилі, діапазон хвиль, 
максимальний темновий струм колектора, матеріал, максимальна 
робоча частота, діапазон робочих температур, площа чутливого 
елемента. 

26. Яскраві світлодіоди. Основні характеристики: колір свічення, 
домінантна довжина хвилі, матеріал, кут випромінювання, сила 
світла, номінальний робочий струм, пряма напруга, зворотна 
напруга. 
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27. Семисегментні світлодіодні індикатори. Основні 
характеристики: колір свічення, висота знака, кількість розрядів, 
довжина хвилі, сила світла, прямий струм, максимальна пряма 
напруга, максимальна зворотна напруга, максимальний прямий 
струм, потужність розсіювання, тип корпуса. 

28. Твердотільні реле. Основні характеристики: напруга 
керування, струм керування, напруга розмикання, комутована 
напруга, максимальний струм навантаження, граничний струм 1 
цикл. 

29. Електромагнітні реле. Основні характеристики: номінальна 
напруга, тип контактів, матеріал контактів, максимальний 
комутований струм, комутована напруга, номінальна потужність, 
затримка включення-вимкнення, максимальна комутована 
потужність, тип виконання. 

30. Самовідновні запобіжники (multifuse). Основні 
характеристики: максимальний струм, що не змінює характеристик, 
мінімальний струм, що приводить до стрибка опору, початковий 
опір, максимальний час спрацювання, потужність розсіювання, 
максимальна допустима напруга, максимальний допустимий струм, 
розміри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


