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Лабораторна робота 1 

2D-графіка в C# .NET з використанням System.Drawing.  
 

1. Як розпочати роботу з графікою. Запустіть 
Microsoft Visual Studio. 

 
Рис.1. 

2. Щоб створити новий проект зайдіть в меню "ФАЙЛ" в лівому 
верхньому куті і виберіть "Створити" -> "Проект" як показано на 
рис. 1, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Shift + N. 

 
Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

3. У вікні виберіть із запропонованих створюваних об'єктів - Додаток 
Windows Forms для Visual C# (рис.2). 

 
Рис.3. 

 

         
Рис.4.                                                                     Рис.5. 
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4. Після створення проекту на екрані з'явиться Форма (Form1) і 
Панель Елементів. Виберіть з цієї панелі об'єкти: 

•               Button - кнопка, 
•               PictureBox - поле для малювання, 

і розташуйте ці об'єкти на створеній раніше формі (рис.3). 
Вибравши на формі об'єкт PictureBox, на панелі "Властивості"  

можна налаштувати його характеристики. Наприклад, у вкладці 
"Макет" -> "Size" (рис.4. ) можна вказати точний розмір об'єкта в 
пікселях. 

•               Width - ширина по X; 
•               Height - висота по Y; 

5. Виберіть на своїй формі об'єкт Button 1. У вікні "Властивості" 
знайдіть кнопку "Події", у вкладці "Дія" навпроти "Click" виберіть 
назву методу, що відповідає за подію, яка виникає при натисканні на 
кнопку (рис.5). 
 

 
Рис.6. 

6. У файлі Form 1. cs буде створений метод (рис.6): 
private void button1_Click (object sender, EventArgs e) 
{ 
  
} 
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7. Між фігурними дужками {  } необхідно написати код, який буде 
виконуватися у випадку виникнення події натискання кнопки. 

У мові C# існує ціла бібліотека (простір імен) для використання 
графіки System. Drawing. Вона автоматично підключається при 
створенні проекту.  Наприклад, можна намалювати прямокутник 
таким чином: 

 

private void button1_Click (object sender, EventArgs e) 
{ 
   // Вибираємо перо "myPen" чорного кольору Black 
   // Товщиною в 1 піксель: 
   Pen myPen = new Pen (Color. Black, 1); 
   // Оголошуємо об'єкт "g" класу Graphics і надаємо 
   // йому можливість малювання на pictureBox1: 
   Graphics g = Graphics. FromHwnd (pictureBox1. Handle); 
      // Малюємо прямокутник: 
   g. DrawRectangle (myPen, 10, 10, 50, 50); 
} 

і файл Form 1. cs матиме вигляд: 
 

 
Рис.7. 
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Рис.8. 

8. Щоб запустити Проект, потрібно натиснути на кнопку "Запуск" у 
вигляді зеленого трикутника на панелі команд (рис.8), або 
використати "гарячу клавішу" F5. 

 

Клас Color.  Колір можна задавати за назвою (список див. 
Додаток 1), наприклад,   Color.Magenta,  або з допомогою 
методу FromArgb  та чотирьох цілих чисел в діапазоні від 0 до 255, 
які відповідають компонентам кольорової моделі ARGB : 
  alpha (прозорість), red (червоний), green (зелений), blue (голубий), 
наприклад,    
Color.FromArgb(255, 255, 192, 203); /// рожевий. 

 

Виведення ліній. Для виведення ліній потрібно створити об’єкт 
Pen заданого кольору ї ширини  

Pen BlackPen = new Pen (Color.Black, 1); 
 

Система координат. Зображення може виводитись на форму Form, 
панель Panel , на графічні елементи Bitmap, PictureBox та ін.  
 

Відлік координат в пікселях починається з верхнього лівого кута. 

 

Відрізки прямих виводяться одним з варіантів методу DrawLine() 
 

DrawLine(Pen, Point, 
Point) 

Проводить лінію, що з’єднує дві  
структури Point (int x, int y). 

DrawLine(Pen, 
PointF, PointF) 

Проводить лінію, що з’єднує дві  
структури PointF (float x, float y) 

DrawLine(Pen, Int32, 
Int32, Int32, Int32) 

Проводить відрізок з координатами 
x1,y1, x2,y2 типу int 

DrawLine(Pen, 
Single, Single, 
Single,Single) 

Проводить лінію, що з’єднує дві 
точки з  координатами. x1,y1, x2,y2 
типу Single 
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 Прямокутники будуються методом  
 

DrawRectangle(Pen, x0, y0, width, height ) 
DrawRectangle(Pen, Rectangle) 

де x0, y0, width, height – координати верхнього лівого 
кута, ширина, висота типу float  або з використанням структури 
Rectangle(x0,y0,width, height). 

 

Ламана та многокутник будуються методами  
 
 

DrawLines(Pen, arrayOfPoints ) 
DrawPolygon(Pen, arrayOfPoints) 

де  arrayOfPoints – масив точок Point(x,y) чи 
PointF(x,y).  

 

Еліпси і кола будуються методом  
 

DrawEllipse(Pen, x0, y0, width, height ) 
DrawEllipse(Pen, Rectangle) 

при цьому задаються параметри описаного прямокутника. 
Для виведення суцільних фігур може використовуватись 

звичайний пензлик Brush, штриховий HatchBrush, градієнтний 
LinearGradientBrush, текстурний TextureBrush. 

 
Суцільний прямокутник  та еліпс (приклад) 

  

Rectangle rect1 = new Rectangle(50, 50, 200, 100); 
FillRectangle(Brushes.Green, rect1); 
Rectangle rect2 = new Rectangle(100,100, 100, 50); 
 FillEllipse(Brushes.Red, rect2); 

 
Суцільний многокутник будується методом  
 
 

FillPolygon(Brush, arrayOfPoints) 

де  arrayOfPoints – масив точок Point(x,y).  
 

Текст виводиться методом DrawString як рисунок заданим 
шрифтом, пензлем, починаючи із  заданої точки, наприклад, 
Font myFont = new Font("Helvetica", 40, 
FontStyle.Italic); 
Brush myBrush = new SolidBrush(Color.Red); 
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Obj.DrawString("Forget me not", myFont, myBrush, 
30, 30); 

  

///  Побудова графіків функцій. 
using System;              ///       виведення на 
PictureBox1 

using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace WindowsFormsApplication1 
{ public partial class Form1 : Form 
  {private const float X_min = -200.0f; 
   private const float X_max = 200.0f; 
   private const float step = 1.0f; 
   private const float mX = 1.0f; 
   private const float mY = 1.0f; 
   private const float shiftX = 0.0f; 
   private const float shiftY = 0.0f; 
   PointF[] arr; 
   public Form1() {  InitializeComponent();   } 
   private void Form1_Load(object sender,EventArgs 
e) 
   {  arr = new PointF[(int)((X_max - X_min) / 
step)]; 
      int c = 0; 
      for (float x = X_min; x < X_max; x++) 
         { arr[c] = new PointF(x, Func(x)); c++; } 
   } 
   private float Func(float x)  
                      { return 
x*(float)Math.Cos(x);} 
   private void pictureBox1_Paint(object sender,  
                                     
PaintEventArgs e) 
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{e.Graphics.SmoothingMode=SmoothingMode.HighQualit
y; 
     using (Pen pen = new Pen(Color.Blue)) 
     {Matrix mat = new Matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0); 
      mat.Translate(pictureBox1.Width/2 + shiftX, 
    pictureBox1.Height/2 + shiftY, 
MatrixOrder.Append); 
      mat.Scale(mX, mY); 
      e.Graphics.MultiplyTransform(mat); 
     if (arr != null) { e.Graphics.DrawLines(pen, 
arr); 
      e.Graphics.DrawLine(pen, X_min, 0, X_max, 
0); 
      e.Graphics.DrawLine(pen, 0, X_min, 0, 
X_max); } } 
  } 
 } 
} 

Завдання 1. Додати кнопки з назвами Up, Down, Left, Right для  зміщення 
графіка з допомогою інкременту/декременту shiftX та shiftY. 
Завдання 2. Додати кнопки з назвами Scale+ та Scale- для  масштабування  
графіка з допомогою інкременту/декременту mX та mY. 
Завдання 3. Додати кнопку з назвою Reset для  відновлення початкових 
значень shiftX, shiftY, mX та mY. 
Завдання 4. Додати кнопку з назвою Animate для  анімації графіка. 
Підключити таймер та запрограмувати ефект динамічної зміни кольору 
графіка і фону . 
Завдання 5*.. Запрограмувати ефект пульсації графіка. 
Завдання 6*. Запрограмувати переміщення невеличкого еліпса вздовж 
графіка. 
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Лабораторна робота № 2 

 
Робота з файлами в С#. 

 

Мета: Навчитися використовувати потоки введення-виведення, 
вивчити методи С# для роботи з файловою системою. 
1. Потоки. 

У цій роботі розглядається, яким способом можна здійснювати 
зчитування й запис текстових файлів. Будуть розглянуті основні 
класи, які використовуються для створення файлів, читання з файлів і 
запису в них, а також допоміжні класи, які використовуються для 
виконання різних маніпуляцій над файловою системою із програм на 
С#. Файли можуть виявитися дуже зручним засобом збереження 
інформації при роботі з декількома варіантами додатка, вони можуть 
також використовуватися для обміну даними між додатками. 
Конфігурації користувача й додатки також можуть зберігатися у 
файлах. Будуть розглянуті такі питання: Що таке потік, і яким чином в 
.NET використовуються класи для роботи з потоками для доступу до 
файлів; Як можна використати об'єкт File для виконання маніпуляцій 
над структурою файлу; Як здійснюється запис у файл; Як 
здійснюється читання з файлу; Як можна здійснювати доступ до 
файлів синхронно (до всіх відразу) і асинхронно (по групах)? 
Будь-яке уведення й вивід інформації в .NET Framework містить у собі 
використання потоків - абстрактних представлень послідовного 
пристрою. Послідовний пристрій забезпечує як послідовне зберігання 
даних, так і послідовний доступ до них - по одному байту в кожний 
конкретний момент часу. Як такий пристрій можуть виступати 
розташований на диску файл, принтер, область пам'яті, а також будь-
який інший об'єкт, що допускає послідовне зчитування й запис 
інформації. 
2. Класи для введення-виведення. 

У просторі імен System. IO зберігаються класи, призначені для 
зчитування даних з файлів і запису даних у файли. Для того щоб 
одержати в програмі доступ до цих класів, необхідно послатися на цей 
простір імен. 
Класи, які використовуються для файлового введення-виведення: 
File - клас, що має велику кількість статичних методів, що дозволяють 
переносити, копіювати й видаляти файли. 
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Directory - клас, що має велику кількість статичних методів, що 
дозволяють переносити, копіювати й видаляти директорії. 
Path - клас, що дозволяє виконувати маніпуляції над іменами шляхів. 
Filelnfo - представляє фізичний файл, розташований на диску, і має 
методи, що дозволяють виконувати маніпуляції над цим файлом. Для 
будь-яких операцій читання/запису, що виконуються над файлом, 
необхідно створювати об'єкт stream. 
Directorylnfo - представляє фізичну директорію, розташовану на 
диску, і має методи, що дозволяють виконувати маніпуляції над цією 
директорією. 
FileStream - представляє файл, що допускає або зчитування, або 
запис, або і те, і інше одночасно. Цей файл може зчитуватися і 
записуватися як асинхронно, так і синхронно. 
StreamReader - зчитує символьну інформацію з потоку й може 
створюватися на базі класу FileStream. 
StreamWriter - записує символьну інформацію в потік і може 
створюватися на базі класу FileStream. 
FileSystemWatcher - це один з найбільш складних класів. Він 
використовується для спостереження за станом файлів і директорій і 
генерує події в моменти, коли змінюється їхнє місце розташування, 
що дозволяє перехоплювати їх всередині додатка. Така функціональна 
можливість була відсутня при програмуванні в середовищі Windows. 
3. Об’єкт класу FileStream. 

Об'єкт класу FileStream представляє потік, що вказує на який-небудь 
файл на диску або на місце розташування в мережі. Хоча цей клас і 
має методи для читання з файлів і запису у файли байтів, частіше для 
виконання цих функцій прийдеться звертатися до класів StreamReader 
й StreamWriter. Це відбувається тому, що клас FileStream оперує 
байтами й масивами байтів, у той час як класи Stream оперують 
символьними даними. 
Існує кілька способів створення об'єкта FileStream. Його конструктор 
має велику кількість перевантажень/версій, однак у найпростішому 
випадку він вимагає передачі двох аргументів - імені файлу й 
значення типу FileMode. 
FileStream aFile = new FileStream ("Log.txt", FileMode.OpenOrCreate); 
У типі FileMode є кілька членів, які дозволяють задавати те, яким 
способом файл відкривається або створюється. Допускається їхнє 
використання в різних сполученнях. 
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Таблиця 1. Режими відкриття файлів. 

Елементи 

типу 

FileMode 

Опис 

Append Відкриває файл (якщо він існує), переводить покажчик 
файлу в його кінець або створює новий файл. 
FileMode.Append може використатися тільки разом зі 
членом типу FileAccess.Write. 

Create Створює новий файл; якщо файл із таким ім'ям уже існує, 
то він знищується. 

CreateNew Створює новий файл; якщо файл із таким ім'ям уже існує, 
то буде згенерована виняткова ситуація. 

Open Відкриває існуючий файл. Якщо зазначеного файлу не 
існує, генерується виняткова ситуація. 

OpenOrCreate Визначає, що якщо такий файл існує, то він повинен бути 
відкритий, у противному випадку створюється новий файл. 
Якщо такий файл існує, вся інформація в ньому 
зберігається. 

Truncate Відкриває існуючий файл, а вся інформація, що у ньому 
зберігалася, знищується. Після цього ми одержуємо 
можливість записати у файл абсолютно нову інформацію, 
однак при цьому дата створення файлу залишається 
колишньою. Цей файл повинен існувати, інакше буде 
згенерирована виняткова ситуація. 

 
4. Читання даних з файлу з довільним доступом. 

Створіть новий проект типу Console Application і назвіть його 
ReadFile. 
Додайте в початок файлу Program.cs оголошення простору імен 
System.IO, необхідного для використання класу FileStream. 
using System.IO; 
Додайте наступний код у метод Main(): 
static void Main(string[] args) 
{//буфер для зберігання символів з файлу 
byte[] byData=new byte[100]; 
  //зберігання символів в іншому кодуванні 
char[] charData=new Char[100]; 
try       //відкривається файл для читання, 
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{      // «../» використовується для доступу 
FileStream aFile = new 
FileStream("../../Program.cs", 
    FileMode.Open); //Перехід на 55 позицію 
від початку  
aFile.Seek(55,SeekOrigin.Begin); 
aFile.Read(byData,0,100); //Читає в byData 100 
символів 
} 
catch(IOException e) 
{//Обробка виняткових ситуацій 
Console.WriteLine("An IO exception has been 
thrown!");  
Console.WriteLine(e.ToString()); 
Console.ReadLine(); return; } 
//Перетворення символів в інше кодування  
Decoder d = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 
d.GetChars(byData, 0, byData.Length, charData, 
0); 
//Вивід результату на консоль  
Console.WriteLine(charData); 
Console.ReadLine();  
return; 
} 
Запустіть додаток, ви одержите приблизно таке, як показано на рис. 
2.1. 

 
Рис. 2.1. 
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5. Запис даних у файл із довільним доступом. 

Клас FileStream підтримує внутрішній покажчик файлу, що 
посилається на те місце у файлі, у якому буде вироблятися чергова 
операція читання або запису. У більшості випадків при відкритті 
файлу покажчик установлюється в початок файлу, однак таке 
поводження покажчика може бути змінено, що дозволяє додатку 
здійснювати читання або запис у будь-якій точці файлу. Можна також 
організувати довільний доступ до файлу й здійснювати пошук 
конкретної позиції у файлі. Такий підхід дозволяє заощадити масу 
часу при роботі з дуже великими файлами, оскільки можна постійно 
відшукувати необхідну позицію. 
Змініть в наведеному вище прикладі код функції Main() на наведений 
нижче.  
static void Main(string[] args) 
{ byte[] byData = new byte[100];  
  char[] charData = new Char[100]; 
  charData = "Hello World".ToCharArray();  
 try { FileStream aFile = new 
FileStream("Temp.txt", 
                  FileMode.OpenOrCreate); 
  Encoder e = Encoding.UTF8.GetEncoder(); 
    //Перетворення символьного масиву в масив 
байтів 
GetBytes(charData, 0,charData.Length, byData, 
0, true); 
   // Переміщення покажчика файлу в самий 
початок файлу  
   aFile.Seek(0, SeekOrigin.Begin); 
   aFile.Write(byData, 0, 
byData.Length);//Запис у файл  
    } 
 catch (IOException ex) 
{Console.WriteLine("An IO exception has been 
thrown!");  
Console.WriteLine(ex.ToString()); 
Console.ReadLine(); return; } } 
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Далі відкомпілюйте додаток і запустіть. Він буде виконуватися якийсь 
час, після чого завершиться. Перейдіть у директорію додатка, файл 
буде збережений саме в ній, тому що використовується відносний 
шлях. У директорії проекту \ ..\bin\Debug буде знаходитися файл 
temp.txt, розміром рівно 100 байт. У ньому буде міститися текст “Hello 
world”. Програма працює аналогічно програмі читання, тільки тут 
файл відкривається для запису, а не для читання. Аналогічно 
використається об'єкт Encoder і пошук позиції усередині файлу. 
6. Робота з потоками. Вихідний потік. 

Створіть новий консольний проект C#, назвіть його StreamWrite. 
Додайте в нього простір імен System.IO, після чого додайте 
наступний код: 
static void Main(string[] args) 
{try { // Створення об’єкта, прив'язаного до 
файлу  
    FileStream aFile = 
              new FileStream("Log.txt", 
                     FileMode.OpenOrCreate); 
    // Створення потоку виведення через файл  
    StreamWriter sw = new StreamWriter(aFile); 
     // Запис даних у файл // Запис рядка  
    sw.WriteLine("Hello World"); 
      // Просто запис переданих символів  
    sw.Write("This is a ");  
    sw.Write("string of characters.");  
    sw.Close(); }  
 catch(IOException e) 
  { Console.WriteLine("An IO exception has 
been thrown!");  
    Console.WriteLine(e.ToString()); 
    Console.ReadLine(); return; }} 

 
Відкомпілюйте й запустіть додаток. У папці Debug проекту з'явиться 
файл Log.txt, у якому буде міститися текст, як показано на рис.2.2. 
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Рис. 2.2.  Вміст файлу Log.txt. 

 
7. Робота з потоками. Вхідний потік. 

Створіть новий консольний проект C#, назвіть його StreamRead. 
Додайте в нього простір імен System.IO, після чого додайте наступний 
код: 
static void Main(string[] args) 
{ string strLine; try { 
FileStream aFile=new FileStream("Log.txt", 
FileMode.Open); 
StreamReader sr = new StreamReader(aFile);  
strLine = sr.ReadLine(); 
//Порядкове зчитування даних  
while (strLine != null) 
{ Console.WriteLine(strLine); 
  strLine = sr.ReadLine(); }  
  sr.Close(); Console.ReadLine(); 
} 
catch (IOException e) 
{ Console.WriteLine( 
   "An IO exception has been thrown!"); 
  Console.WriteLine(e.ToString()); 
Console.ReadLine();  
return; }  return;} 

Відкомпілюйте проект, і перед тим, як запускати його, скопіюйте в 
папку Debug файл Log.txt з попереднього приклада. Інакше, 
конструктор об'єкта FileStream згенерує виняткову ситуацію, тому що 
йому не вдасться знайти файл. Після цього запустіть додаток. 
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Асинхронне зчитування файлів з використанням подій. 

Доступ до всіх файлів у більшості прикладів здійснювався 
синхронним образом. Це означає, що виконання додатка буде 
припинено доти, поки операція читання або запису не буде завершена. 
Це виявляється цілком прийнятним для більшості додатків, однак 
іноді виникає необхідність записати дуже велику кількість даних, при 
цьому в додатка зовсім відсутня необхідність чекати закінчення 
операції запису. Або, наприклад, потрібно зчитати інформацію з 
файлу, що знаходиться в мережі з повільним з'єднанням; у цьому 
випадку ваш додаток міг би продовжувати виконувати яку-небудь 
іншу роботу, паралельно вносячи відповідні зміни в керуючі елементи 
користувальницького інтерфейсу, що відображають процес 
завантаження даних. Такий спосіб доступу до даних називається 
асинхронним. Звичайно це означає, що додаток може виконувати які- 
небудь інші дії паралельно з якимось процесом, наприклад, з 
операцією введення- виведення файлу, замість того щоб чекати 
закінчення цього процесу. 
Створіть новий консольний проект C#, назвіть його AsyncReadEvents. 
Додайте в нього простір імен System.IO, змініть ім'я класу Program.cs 
на AsyncRead.cs після чого додайте в цей клас наступні змінні:  
class AsyncRead {byte[] byData; char[] 
charData; 
//... 

Далі, безпосередньо за визначенням цих змінних додайте конструктор 
класу: 
public AsyncRead() 
{ byData = new byte[100]; charData = new 
Char[100];  
 try  {FileStream aFile = new FileStream 
("../.. /AsyncRead.cs", FileMode.Open); 
  System.AsyncCallback  cb = 
           new AsyncCallback(this.HandleRead); 
  System.IAsyncResult aResult = 
aFile.BeginRead( byData, 0, 100, cb, "Read 
AsyncRead.cs");}  
 catch(IOException e) 
 {Console.WriteLine("An IO exception has been 
thrown!");  
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  Console.WriteLine(e.ToString()); 
  Console.ReadLine(); return; }} 

Тепер додайте метод, що повертає повідомлення- HandleRead(), 
відразу після конструктора. 
private void HandleRead(IAsyncResult ar) 
{ Decoder d = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 
  d.GetChars(byData, 0, byData.Length, 
charData, 0); 
  Console.WriteLine("Value of state object 
  for this operation: {0}", ar.AsyncState); 
  Console.WriteLine(charData); } 

І останнє, напишіть код функції Main(): 
static void Main(string[] args) 
{ AsyncRead aClass = new AsyncRead();  
for(int x=0; x<200; x++){ 
Console.WriteLine(x); } 
Console.ReadLine();  return; } 

Запустіть додаток. 
 

 
Рис. 2.3. 

У цьому прикладі створюється об'єкт класу AsyncRead, після чого 
додаток займається своєю роботою - виводить числа від 0 до 199. Він 
ніяк не відслідковує процес зчитування файлу. 
Зчитування файлу в асинхронному режимі запускається в 
конструкторі класу AsyncRead, при цьому в системі реєструється 
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метод, що повертає повідомлення. Наступні після відкриття об'єкта 
FileStream два рядки коду виконують усе для цього необхідне: 
System.AsyncCallback cb =  
   new AsyncCallback(this.HandleRead); 
 System.IAsyncResult aResult = 
 aFile.BeginRead(byData,0,100, 
              cb,"Read AsyncRead.cs"); 

У першому рядку відбувається створення об'єкта AsyncCallback, що 
передається як четвертий параметр методу BeginRead(). Для цього 
створюється зовсім новий об'єкт AsyncCallback, передаючи адресу 
методу, що буде приймати об'єкт IAsyncResult як свій єдиний 
параметр. У наступному рядку здійснюється виклик методу 
BeginRead(), якому передаються стандартні дані, і, крім того, об'єкт 
AsyncCallback і рядок "Read AsyncRead.cs". Останній параметр - об'єкт 
стану, що задається користувачем, буде використовуватися в методі, 
що повертає повідомлення. Якщо запитів на асинхронне зчитування 
не багато, то об'єкт стану AsyncState дозволяє відрізняти один запит 
від іншого. 
Метод HandleRead() перекодує дані й виводить символьний масив на 
консоль. У ньому також виводиться значення властивості AsyncState 
об'єкта IAsyncResult. 
private void HandleRead(IAsyncResult ar) 
{ Decoder d = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 
  d.GetChars(byData, 0, byData.Length, 
charData, 0);  
  Console.WriteLine("Value of state object 
   for this operation: {0}", ar.AsyncState); 
  Console.WriteLine(charData);} 
Найцікавішим є той факт, що даний метод не викликається додатком. 
Він викликається системою .NET Framework у той момент, коли 
завершується процедура зчитування файлу. Це дозволяє додатку 
продовжувати обробку  іншої інформації, поки виконується відносно 
повільна процедура зчитування файлу. 

Завдання. 

1. Виконайте всі приклади, наведені в практичній частині. 
2. Створіть додаток, що робить запис даних у файл в 
асинхронному режимі. Створіть довільним образом великий масив 
даних і запишіть його у файл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


