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План лабораторного заняття № 19-20 

 

Тема № 11. Потоки введення-виведення. Робота з файлами 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Технології 

проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: вивчення основ застосування класів 

пакета java.io для організації введення-виведення даних в додатках на мові Java; 

освоєння принципів роботи з текстовими і бінарними файлами; вивчення та 

освоєння механізму серіалізації-десеріалізації об'єктів класів; набуття практич-

них навичок розробки програм на мові Java у середовищі IntelliJ IDEA, в яких 

передбачено роботу з потоками та файлами; залучити до самостійної діяльності 

та прийняття рішень при формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Який пакет треба імпортувати для роботи з класом File? 

2. Назвіть основні методи класу File. 

3. У чому відмінність між класами InputStream, OutputStream і класами 

Reader, Writer? 

4. Як відкрити текстовий файл для додавання записів у кінець файлу? 

5. Навіщо застосовується буферизація введення / виведення? Які класи її 

забезпечують? Наведіть приклад. 

6. Навіщо застосовується метод flush()? 

7. Для чого застосовується серіалізація?  

8. Які методи включає інтерфейс Serializable і як зробити клас здатним до 

серіалізації? 

9. У чому відмінність класів DataInputStream і DataOutputStream від класів 

ObjectInputStream і ObjectOutputStream? 

10. Які операції над файлами і директоріями реалізує клас File? 

11. Якими способами можна скопіювати файл у Java? 

12. В якій бібліотеці знаходяться класи системи введення / виводу? 

13. Якими класами представлена система введення / виведення Java? 

14. Який клас дозволяє створювати файли і папки на диску і які його основні 

методи? 

15. Що таке потік? 

16. Назвіть основні класи байтових потоків. 

17. Який загальний алгоритм роботи з потоками читання? 

18. Який загальний алгоритм роботи з потоками запису?  

19. Назвіть основні класи символьних потоків. 
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20. Які недоліки властиві механізму реалізації читання / запису даних файлу з 

використанням класів Reader - FileReader, Writer - FileWriter? 

21. У яких випадках використовують класи буферизованого введення / виве-

дення? 

22. Як конвертувати байтові потоки в символьні? 

23. Що таке серіалізація? 

24. Що таке десеріалізація? 

25. Які принципи роботи з інтерфейсу Serializable? 

26. За рахунок чого буферизація прискорює роботу додатків з потоками 

введення / виведення? 

27. Для виконання яких операцій застосовується клас File? 

28. Які класи використовуються для управління потоками введення / 

виведення? 

29. Для чого використовуються потоки DataOutputStream і DataInputStream? 

30. Як організувати передачу об'єктів через потоки введення / виведення? 

31. Як оголосити клас серіалізованим? 

32. Які поля класу не серіалізуються? 

33. Для чого використовують модифікатор transient? 

34. Як в Java здійснюється робота з архівами? 

35. Чи можна створити архів з кількома файлами всередині? 

 

Завдання: 
 

Завдання 1. 

1. Написати програму мовою Java відповідно до заданого варіанту. 

 

Варіант 1 

Дано файл, що містить список директорій (кожен рядок файлу містить 

повний шлях до певної директорії). Написати програму, яка знаходить у цьому 

списку найбільшу за об’ємом директорію та виводить її вміст на екран.  

 

Варіант 2 

Написати програму, яка вводить ім’я директорії та підраховує в цій 

директорії кількість файлів кожного типу. Тип файлу визначається за його 

розширенням (наприклад, .java, .class, .txt і т. д.)  

 

Варіант 3 

Написати програму, яка переназиває всі файли з розширенням .txt із 

заданої директорії, даючи їм імена 1.txt, 2.txt, 3.txt і т.д. Вивести старі імена 

файлів на екран і в текстовий файл.  

 

Варіант 4 

Написати програму, яка порівнює вміст двох заданих директорій і 

виводить список файлів, які відрізняються. Для порівняння файлів використову-

вати ім’я, розмір і дату останньої зміни файла. 
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Варіант 5 

Написати програму, яка копіює з першої заданої директорії до другої всі 

файли, змінені за останні 3 дні. Вивести імена файлів, що копіюються, на екран 

і в текстовий файл.  

  

Варіант 6 

Написати програму, яка шукає задану фразу в усіх файлах директорії. Для 

кожної знайденої фрази вивести назву файлу. 

 

Варіант 7 

Написати програму, яка для заданої директорії знаходить максимальну 

глибину вкладеності піддиректорій. Вивести імена всіх піддиректорій на екран і 

в текстовий файл. 

 

Варіант 8 

Написати програму, яка для заданої директорії визначає кількість файлів з 

урахуванням вкладених директорій. Вивести імена всіх цих файлів на екран і в 

текстовий файл.   

 

Варіант 9 

Написати програму, яка знаходить кількість рядків у кожному .txt-файлі 

заданої директорії. Ім’я директорії вводити з клавіатури. Результати вивести на 

екран і в текстовий файл.  

 

Варіант 10 

Написати програму, яка для заданої директорії видаляє директорії 

найнижчого рівня вкладеності, а файли з них переміщує на один рівень вище.   

 

Варіант 11 

Задано ім’я файлу name і ціле число N. Написати програму, яка розбиває 

заданий файл на фрагменти довжиною не більше N байт. Кожен фрагмент 

потрібно зберегти в окремому файлі з ім’ям name-xx, де хх – порядковий номер 

фрагмента. Вивести імена створюваних файлів та їх розміри на екран, а також у 

текстовий файл. 

  

Варіант 12 

Дано файл, що містить список директорій (кожен рядок файлу містить 

повний шлях до певної директорії). Вивести назви всіх файлів із цих директорій 

одним списком в алфавітному порядку. 

 

Варіант 13 

Написати програму, яка вводить три імені директорій (А, B і C) та об’єднує 

дві директорії А і B в одну директорію С. Якщо директорія C вже існує, то вивес-

ти попередження. Якщо директорії А і В містять файли з однаковими іменами, 
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то в С потрібно помістити тільки одну, найновішу версію цього файлу.   

 

Варіант 14 

Написати програму, яка сканує всі файли вихідних кодів Java в заданій 

директорії і визначає, скільки відсотків коду складають коментарі.  

 

Варіант 15 

Написати програму, яка копіює з першої заданої директорії до другої всі 

файли, змінені за останні 3 дні. Вивести імена файлів, що копіюються, на екран 

і в текстовий файл. 

 

Варіант 16 

Написати програму, яка порівнює вміст двох заданих директорій і 

виводить список файлів, які розрізняються. Для порівняння файлів використо-

вувати ім’я, розмір і дату останньої зміни файла.  

 

Варіант 17 

Дано два файли дійсних чисел з іменами afile і bfile, які містять елементи 

прямокутних матриць M1 і M2 (за рядками), причому початковий елемент 

кожного файлу містить кількість стовпців відповідної матриці. Створити файл з 

ім'ям cfile, що містить суму M1 + M2. 

 

Варіант 18 

Дано файл дійсних чисел, що містить елементи квадратної матриці (за 

рядками), причому початковий елемент файлу містить значення кількості 

стовпців матриці. Створити новий файл, що містить матрицю, транспоновану до 

вихідної. 

  

Варіант 19 

Дано файл дійсних чисел, що містить елементи квадратної матриці (за 

рядками), причому початковий елемент файлу містить значення кількості 

стовпців матриці. Створити новий файл, що містить k-ий стовпець вихідної 

матриці. 

 

Варіант 20 

Дано файл F1, що містить рядки. Скопіювати в файл F2 тільки ті рядки з 

F1, які починаються з літери «А». Підрахувати кількість слів у F2. 

 

Варіант 21 

Створити декілька об’єктів класу Книга з заданими полями (автор, назва, 

рік видання тощо). Записати значення полів у файл, потім прочитати їх та 

виконати фільтрацію за наступних умов: вивести список книг одного автора, 

вивести список книг, виданих у 2018 році. 

 

Варіант 22 
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Дано файл F1, що містить рядки. Скопіювати з файлу F1 в файл F2 рядки, 

починаючи з 4-го. Підрахувати кількість символів в останньому слові F2. 

 

Варіант 23 

Дано файл дійсних чисел, що містить елементи квадратної матриці (за 

рядками), причому початковий елемент файлу містить значення кількості 

стовпців матриці. Створити новий файл тієї ж структури, що містить k-й рядок 

вихідної матриці. 

 

Варіант 24 

Дано файл F1, що містить рядки. Скопіювати в файл F2 тільки парні рядки 

з F1. Підрахувати розмір файлів F1 і F2 (в байтах). 

  

Варіант 25 

Компоненти файлу A - цілі числа, значення яких можуть повторюватися. 

Отримати файл B, утворений з A, в якому розміщені числа без повторень. 

 

Варіант 26 

Створити файл osi.txt наступного змісту (дані розділені крапкою з комою): 

Level 7; application; example: HTTP 

Level 6; presentation; example: JPEG 

Level 5; session; example: RPC 

Level 4; transport; example: TCP 

Level 3; network; example: IPv6 

Level 2; data link; example: IEEE 802.2 

Level 1; physical; example: USB 

Для створеного файлу osi.txt двома способами (з використанням 

FileInputStream-FileOutputStream і BufferedReader) реалізувати зчитування даних 

з файлу osi.txt і запис назад відсортованих даних у файл osiReverse.txt.  

 

Варіант 27 

З консолі зчитати ім'я файлу. Порахувати в файлі кількість символів ',' та 

вивести її значення на консоль.  

 

Варіант 28 

Зчитати з консолі три назви файлів: файл1, файл2, файл3. Розділити файл1 

за наступним критерієм: першу половину байт записати в файл2, другу половину 

байт записати в файл3. Якщо у файл1 кількість байт непарне, то файл2 повинен 

містити більшу частину. 

 

Варіант 29 

Зчитати з консолі дві назви файлів файл1, файл2. Записати в файл2 всі 

байти з файл1, але в зворотному порядку. 
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань. 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Блинов И.Н., Романчик В. С. Java. Методы программирования : уч.-мет. 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. - Минск : издательство "Четыре 

четверти", 2013. - 896 с. 

2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с. 

3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с. 

5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табун-

щик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с. 

6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. – 

М.: ООО «ИД Вильямс», 2007. 

7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник 

для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: http://proglang.su/java 

2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017 

3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info 

4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-java-

chastjh-1-- 

5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-

osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/ 

6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://progopedia.ru/ 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабора-

торного заняття. 

 

1. Класи виключень. 

2. Створення власних класів виключень. 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


