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Bendra informacija

• ŠMSM ir NŠA remiamas Lietuvos Informatikos mokytojų asociacijos 
(LInMA ) projektas „Pasirengimas IT VBE: konsultacijos ir mokomoji 
medžiaga abiturientams bei metodinė medžiaga mokytojams“. 
Dalyvius perspėjame: seminaras įrašomas. Vaizdo medžiaga bus viešai 
prieinama Asociacijos interneto svetainėje LINMA.org

• Laikantis BDAR reikalavimų prašytume paskaitos dalyvius išsijungti 
vaizdo kameras. Tai pirmoji paskaita abiturientams iš numatyto 
projekte paskaitų ciklo. Paskaitų sąrašas LINMA svetainėje ir Facebook 
grupėje „IT VBE konsultacijos (LInMA)“



Programavimo užduotys IT VBE? 
Tai visai paprasta...
• II-oji užduotis. 

• Kokios būna užduotys?

• Kaip gauti žymią dalį taškų?

• Ką reiktų žinoti?
• Struktūros. Kuo skiriasi nuo masyvų

• Struktūrų masyvai

• Rikiavimas

• Paieška







Antros užduoties specifika

• Dažniausiai reikalingas struktūrų masyvas.

• Dažnai bent vienas struktūros laukas – tekstinė eilutė.

• Duomenys pateikiami tekstiniame faile. Reikia mokėti skaityti fiksuoto ilgio 
tekstines eilutes iš failo.

• Prašoma struktūrų masyvą surikiuoti (kartais pagal tekstą).

• Prašoma išrinkti (surasti) didžiausius ar mažiausius (kartais į kitą masyvą).

• Kartais pasitaiko kelių lentelių siejimas panaudojant skaičių ar tekstą.

• Reikia mokėti spausdinti struktūrų masyvą į failą.

• Darbas su funkcijomis – prašoma atskirus veiksmus atlikti funkcijose ir 
duomenis perduoti per parametrus.



Programavimo C++ žinios. 
Struktūra                        Struktūrų masyvas

struct eilute {

int eilNr;

string vardas;

string telefonoNr;

};

..............................

eilute e;

e.eilNr = 0;

e.vardas = "Jonas";

e.telefonoNr = "+37060012345“;

struct eilute {

int eilNr;

string vardas;

string telefonoNr;

};

................................

eilute draugai[20];

int kiekDraugu = 3; 

draugai[0].eilNr = 0;

draugai[0].vardas = "Jonas";

draugai[0].telefonoNr = "+37060012345“;



Programavimo C++ žinios. 
Įdomios struktūrų ypatybės

struct eilute {

int eilNr;

string vardas;

string telefonoNr;

};

..............................

eilute e, e2;

e.eilNr = 0;

e.vardas = "Jonas";

e.telefonoNr = "+37060012345“;

e2 = e;  // visa struktūra 

// priskiriama vienu veiksmu

cout << e << endl;

Negalima nes 

operatorius << 

neapibrėžtas

cout << e.eilNr << endl;



Programavimo C++ žinios. 
Įdomios struktūrų ypatybės mėgėjams
struct eilute {   

int eilNr;
string vardas;
string telefonoNr;

};

ostream& operator<<(ostream& os, eilute &e)
{

os << e.eilNr << ' ' 
<< e.vardas << ' ' 
<< e.telefonoNr;

return os;
}

..............................
eilute e, e2;
e.eilNr = 0;
e.vardas = "Jonas";
e.telefonoNr = "+37060012345“;

cout << e << endl;



Programavimo C++ žinios. 
Įdomios struktūrų ypatybės: skaitymas

struct eilute {

int eilNr;

string vardas;

string telefonoNr;

};

..............................

eilute e, e2;

e.eilNr = 0;

e.vardas = "Jonas";

e.telefonoNr = "+37060012345“;

cin >> e.eilNr;

cin >> e.vardas;

cin >> e.telefonoNr;

fin >> e.eilNr;

fin >> e.vardas;

fin >> e.telefonoNr;

// O jei vardui duota 

// 20 simbolių?



Programavimo C++ žinios. 
Skaityti fiksuoto ilgio tekstinį lauką

struct eilute {

int eilNr;

string vardas;

string telefonoNr;

};

..............................

eilute e, e2;

e.eilNr = 0;

e.vardas = "Jonas";

e.telefonoNr = "+37060012345“;

string skaityti (ifstream &fin, int kiek)

{

char buf[kiek+1];

fin.get(buf, kiek+1);

string rez = buf;

return rez;

}

.................

e.vardas = skaityti(cin, 20);

e.vardas = skaityti(fin, 20);



Programavimo C++ žinios. 
Patarimai apie struktūrų masyvą: 
rikiavimas, palyginimas, sukeitimas 
//rikiavimas Burbulu – tiks bet kas, kas veikia...

void rikiuoti( eilute mas[], int n ) {

for(int i=0; i<n-1; i++)

for(int j=0; j<n-1-i; j++)

if( mas[j].vardas > mas[j+1].vardas ) 

swap(mas[j], mas[j+1]);

}

........

rikiuoti( draugai, kiekDraugu );



Programavimo C++ žinios. 
Kaip rikiuoti pagal kelis požymius
void rikiuoti( eilute mas[], int n ) {

for(int i=0; i<n-1; i++)

for(int j=0; j<n-1; j++)

if( mas[j].vardas < mas[j+1].vardas || 

(mas[j].vardas == mas[j+1].vardas &&

mas[j].telefonoNr < mas[j+1].telefonoNr)) 

swap(mas[j], mas[j+1]);

}

........

rikiuoti( draugai, kiekDraugu );



Programavimo C++ žinios. 
Kaip rikiuoti pagal kelis požymius
void rikiuoti( eilute mas[], int n ) {

for(int i=0; i<n-1; i++)
for(int j=0; j<n-1; j++)
{

if( mas[j].vardas < mas[j+1].vardas) 
swap(mas[j], mas[j+1]);

if(mas[j].vardas == mas[j+1].vardas &&
mas[j].telefonoNr < mas[j+1].telefonoNr) 

swap(mas[j], mas[j+1]);
}

}

........

rikiuoti( draugai, kiekDraugu );



Programavimo C++ žinios. 
Paieška

// tiks paprasčiausia tiesinė paieška

int kurYra(eilute mas[], int kiek, string vardas)

{

for(int i=0; i<kiek; i++)

if(mas[i].vardas == vardas)

return i;

return -1;

}

.................

cout << kurYra(draugai, kiekDraugu, "Jonas") << endl;

int p = kurYra(draugai, kiekDraugu, "Jonas");

If(p>=0) cout << draugai[p].telefonoNr << endl;



Klausimai

• Papildysime jūsų klausimų atsakymais...



Ačiū.


