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Зміст
Передмова
Посібник призначений для підтримки викладання спецкурсу
«Програмування мовою Turbo Pascal» і відповідає вимогам діючих
програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів,
рекомендованих МОН України.
Посібник орієнтовано на практичне використання комп'ютерів, починаючи з першого уроку. Кожна тема містить достатню
кількість прикладів і методичні вказівки щодо практичного створення програми, яке базується на предметному матеріалі даної
теми, що дає змогу використовувати матеріал посібника для організації самостійної роботи учнів.
Матеріал у посібнику дозовано за принципом «Один параграф
– один урок». Кожен параграф навчального посібника має структуру, яка відповідає санітарним нормам: теоретичний матеріал для
засвоєння без використання комп'ютерів – 15-20 хв.; опрацювання
за комп’ютером нового матеріалу, відповіді на питання для самоконтролю і виконання вправи – 25-30 хв.
В кінці кожного параграфа є питання для самоконтролю набутих на уроці і закріплених вдома теоретичних знань, і вправа для
формування практичних навичок і закріплення нового матеріалу.
Питання для самоконтролю і вправи можуть служити для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці.
Тематичне оцінювання служить для контролю знань та навичок з однієї або кількох тем.
Кожна вправа має 6 дій, кожна атестаційна робота має
12 послідовних дій, що дає змогу оцінювати роботу за принципом
«скільки дій зробив – таку оцінку заробив».
Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань розроблені згідно вимог діючих програм з інформатики для формування практичних навичок, здобутих протягом декількох уроків.
Автор висловлює вдячність вчителям інформатики з різних
міст і сіл України, які своїми зауваженнями та пропозиціями покращили текст цього посібника.
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1. Алгоритми й алгоритмічні структури
1.1. Етапи розв'язування задачі на комп'ютері

Моделювання процесів та явищ на комп'ютері
При проведенні експериментів, наукових і навчальних розрахунків, досліджень виникає необхідність будувати зменшені копії
реальних об'єктів, математичні графіки або використовувати інші
засоби для унаочнення поведінки різних об'єктів і процесів, тобто
займатися моделюванням. Форми моделювання дуже різноманітні, і
вибір кожної з них залежить як від самого об'єкта, так і від цілей
його вивчення.
Моделювання – це особлива форма експерименту,
коли досліджується не сам об'єкт, а деяка його заміна
Необхідність у моделюванні явищ і процесів за допомогою
комп'ютера виникає в таких ситуаціях, коли провести безпосередній лабораторний експеримент складно або неможливо. Комп'ютерне моделювання засноване на використанні математичних
моделей і методів обробки даних.
Математичне моделювання з використанням комп'ютера передбачає вибір для досліджуваних процесів таких моделей, які
імітували б поведінку реальних об'єктів. Вивчивши на моделях поведінку об'єктів, можна з певним ступенем точності прогнозувати
властивості реальних процесів чи проектованих виробів. Як правило, модель, що складається для проведення обчислювального
експерименту на комп'ютері, – це звичайна система рівнянь і нерівностей. Чим складніше явище, тим більше факторів, що визначають поведінку досліджуваного об'єкта, отже, тим складнішою буде математична модель. Експеримент на комп'ютері
проводиться з метою одержання конкретних числових результатів для різних вхідних даних.

Інформаційні моделі
Інформаційна модель – це опис реального об'єкта (явища, процесу), що використовується замість оригіналу при його
дослідженні, коли зберігається інформація про деякі важливі для
даного дослідження типові риси і властивості об'єкта, тобто його істотні сторони. Процес спрощення реальної ситуації за рахунок
відкидання несуттєвих факторів називається ідеалізацією моделі.
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Модель – це опис істотних для поставленої задачі властивостей і закономірностей поведінки об'єктів,
що забезпечують її розв'язок
Модель необхідна для того, щоб:
 зрозуміти, як побудований конкретний об'єкт – які його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії з
навколишнім світом;
 навчитися керувати об'єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях;
 прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об'єкт.
Інформаційні моделі можуть формулюватися будь-якими мовами: українською, англійською та ін. В них можуть бути
використані мови графічних побудов, хімії, біології тощо. Якщо вивчаються конкретні властивості, способи поведінки і взаємодії
об'єктів, то при побудові моделі використовуються поняття і закони
конкретної науки чи галузі знань.
При розв'язуванні конкретної задачі в моделі повинні враховуватися тільки ті властивості об'єкта, використання яких важливе для
розв'язування саме цієї задачі, а несуттєві для одержання результату
характеристики об'єкта повинні відкидатися. Наприклад, при
розв'язуванні задачі знаходження шляху, пройденого за певний час автомобілем, що рухається з постійною швидкістю,
варто враховувати тільки фізичні характеристики руху автомобіля –
швидкість і час, а такі дані, як: колір, марка чи ціна автомобіля відкидаються як несуттєві.
Правильність результатів, отриманих при дослідженні моделі
(тобто їх відповідність результатам, які отримані в реальній ситуації), в першу чергу залежить від того, чи враховані всі суттєві в
даному випадку властивості реального об'єкта.
Окремим типом інформаційних моделей є математичні моделі.
Математична модель – це опис явища (процесу) за допомогою
математичних співвідношень, формул, рівнянь.
Як правило, математичні моделі використовуються в задачах,
які потребують обчислень.
Математична модель – це перелік вхідних даних, результатів, які потрібно отримати, та зв'язок між
вхідними даними і необхідними результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень.
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Приклад 1.1. Розглянемо модель польоту тіла, кинутого під
кутом до горизонту.
Основні характеристики об'єкта:
 положення в просторі, м – (х, у);
 швидкість руху тіла, м/с – (vx, vy);
 прискорення тіла, м/с2 – (аx, аy);
 маса тіла, кг – m.
На тіло діє сила тяжіння P=mg. Ця сила визначає проекцію
прискорення по вертикалі ay = g, горизонтальна проекція прискорення ах =0. Тому рух по горизонталі рівномірний:
vx (t ) = v0 x = v0 cosα .
Рух по вертикалі рівноприскорений. Вертикальна проекція
швидкості дорівнює:
v y (t ) = v0 y − gt = v0 sin α − gt .
Положення в просторі відповідно до цієї моделі описується
співвідношеннями:
 x (t ) = x 0 + v 0 x t ,

gt 2

y
(
t
)
=
y
+
v
t
−
.
0
0y

2
Таким чином, модель руху тіла, заснована на законах Ньютона, має вигляд:
ах = 0, ay = g,
v x(t) = v0 cos α ,
v (t) = v sin α − gt ,
0
 y
 x (t ) = x 0 + v 0 x t ,

gt 2
 y (t ) = y 0 + v0 y t −
.
2

t∈[0;T], де Т – момент падіння тіла.
Склавши програму для обчислення положення тіла (х,у) у просторі в момент часу t, можна проводити за допомогою комп'ютера
різні експерименти і спостереження, наприклад:
 підібрати кут кидання, при якому тіло пролетить на найбільшу
відстань;
 для заданої швидкості підібрати кут, при якому тіло потрапить
у задану точку;
 змінюючи прискорення, зіставити траєкторії польоту тіла на
Землі, Місяці та Юпітері.

У залежності від зміни задачі модель може ускладнюватися і
доповнюватися. Наприклад, якщо розглядається політ тіла, кинутого під кутом до горизонту за наявності вітру, горизонтальна проекція швидкості змінюється з урахуванням швидкості вітру:
v x (t ) = v0 cosα − w .

9

10

Етапи розв'язування задач на комп'ютері
Розв'язування прикладної задачі на
Математична
комп'ютері з використанням програмуванпостановка
ня включає такі етапи:
задачі
І етап. Постановка задачі. Розв'язування практичної задачі починається з
опису вихідних даних і цілей задачі.
Побудова
Постановка задачі вимагає уважного
математичної
аналізу її формулювання з метою чіткого
моделі
виділення вихідних даних і необхідних результатів. При цьому встановлюються
обмеження на припустимі значення велиСкладання
алгоритму
чин, які застосовані у задачі. Математична
постановка задачі – це точне формулювання умов і цілей розв'язування.
Складання
На цьому етапі потрібно чітко визнапрограми
чити умови задачі:
 Що дано?
 Які дані допустимі?
Тестування
 Які результати, в якому вигляді поі налагодження
винні бути отримані?
програми
ІІ етап. Побудова математичної
моделі. На цьому етапі потрібно розгорнутий змістовний опис задачі замінити її
Аналіз
математичною моделлю за допомогою марезультатів
тематичних залежностей. Для побудови
математичної моделі потрібно:
 зрозуміти, в якій предметній галузі шукати опис об'єктів, що є
в умові задачі;
 відібрати ознаки, суттєві для задачі, яка розв'язується;
 встановити зв'язок між необхідними в задачі результатами і вхідними даними, який забезпечує розв'язок поставленої задачі, і
записати цей зв'язок у вигляді математичних співвідношень.

ІІІ етап. Складання алгоритму. На даному етапі потрібно
обґрунтовано вибрати метод розв'язування задачі. Метод – це конкретний спосіб розв'язування задачі в рамках побудованої моделі,
наприклад, широко застосовані методи наближених обчислень функцій, коренів рівнянь тощо.
Алгоритм – це організована послідовність вказівок виконання дій, спрямована на розв'язування задачі.
Алгоритм розв'язування задачі складається у відповідності до
обраного методу. При складанні алгоритму необхідно враховувати
всі його властивості (див. § 1.2). Розробка і складання алгоритму –
найважливіший етап розв'язування задачі. Від якості алгоритму залежать правильність результатів, ефективність використання часу
та оперативної пам'яті комп'ютера.
ІV етап. Складання програми за розробленим алгоритмом.
Програмування – запис складеного алгоритму однією з мов програмування.
V етап. Тестування і налагодження програми. На даному
етапі проводиться перевірка правильності роботи програми за допомогою тестів і виправлення виявлених помилок. Тест – це набір
спеціально підібраних вхідних даних і очікуваних результатів. Тестування полягає в порівнянні результатів тестового прикладу з
результатами, які отримані після виконання програми.
VІ етап. Аналіз результатів. На завершальному етапі програма виконується з даними, що становлять основну задачу. Після
остаточного виконання програми робиться аналіз результатів. У
випадку невірогідності результатів можлива зміна самого методу до
розв'язування задачі і повернення до етапу побудови математичної
моделі для її коригування та уточнення.

Побудова математичної моделі.
Для побудови математичної моделі використовується така
форма:
Дано: <Перелік початкових даних >
Потрібно: <Перелік потрібних результатів >
Зв'язок: <Система рівнянь або тверджень, що зв'язують
вхідні дані та результати>
При <Умови допустимості початкових даних >
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Приклад 1.2. Задача. Визначити
площу кільця, яке утворене двома колами
зі спільним центром.
Дано:
R1 – зовнішній радіус
R2 – внутрішній радіус
Потрібно: S – площа кільця
Зв'язок: S1=π⋅R12;
S2=π⋅R22;
S=S1–S2
При:
0 < R2 < R1.
Приклад 1.3. Задача. Розв'язати лінійне рівняння типу ax+b=c
Дано:
a, b, c
Потрібно: x
Зв'язок: якщо а=0 і c–b=0, то х – будь-яке число;
якщо а=0 і c–b≠0, то коренів немає;
якщо а≠0 і c–b=0, то х =0;
якщо а≠0 і c–b≠0, то x=(c–b)/a.
Питання для самоконтролю:
1. Що являє собою модель? Для чого використовуються моделі? Наведіть приклади моделей.
2. У чому виявляється подібність реального об'єкта і моделі об'єкта
? У чому полягає їхня відмінність?
3. Глобус – модель земної кулі. Наведіть приклади явищ (процесів),
при моделюванні яких використовується глобус.
4. В аеродинамічній трубі макет літака обдувають потоком повітря.
Який процес моделюється? З якою метою проводиться моделювання? Яка характеристика реального об'єкта (літака) вивчається?
5. Чому при розв'язуванні різних задач для одного об'єкта можуть бути складені різні моделі?
6. Складіть інформаційну модель «Піаніно» для розв'язування задач,
що постають перед: а) вантажником; б) директором магазину;
в) музикантом-піаністом.
7. Від чого залежить правильність результатів, отриманих при дослідженні моделі?
8. Перерахуйте етапи розв'язування задачі з використанням
комп'ютера.
9. Опишіть зміст кожного з етапів розв'язування задачі.
10. Для чого здійснюється математична постановка задачі?
11. Дайте означення математичної моделі розв'язування задачі.
12. Поясніть схему побудови математичної моделі розв'язування задачі.
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Вправа 1-1. «Побудова математичної моделі»

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Побудуйте математичні моделі для розв'язування задач:
У магазин привезли Р кг яблук, а груш – у N разів більше.
Скільки всього фруктів привезли в магазин?
На аркуші паперу накреслені окремо квадрат та коло. Сторона квадрата А см, радіус кола – В см. Знайти загальну
площу фігур.
Контрольну роботу на «10»-«12» написали N1 учнів класу,
на «7»-»9» – N2 учнів, а на «4»-»6» – N3 учнів. Визначити, у
скільки разів менше учнів написали на «4»-»6», ніж на
«7»-«12».
Знайти корені квадратного рівняння виду ax2+b=0.
Знайти корені квадратного рівняння виду ax2+bx+c=0.
Прямокутник, довжини сторін А і В якого задовольняють
умові a/b=b/(a-b), називається золотим. Визначити, чи є
даний прямокутник золотим.

3)
4)

частину побудованого графіка, що знаходиться в нижній
півплощині, симетрично відобразити щодо осі Ох;
частину графіка, що знаходиться в нижній півплощині,
стерти.

1.2. Алгоритм та його властивості. Базові
структури алгоритмів

Алгоритм
Алгоритм – це організована послідовність вказівок виконання
дій, спрямована на розв'язування задачі.
Кожен алгоритм припускає наявність деяких вхідних даних і
приводить за обмежений час до певних результатів.
Поняття алгоритму є в інформатиці фундаментальним (як, наприклад, точки і площини – у геометрії, простору і часу – у фізиці).
Слово «алгоритм» походить від латинської форми написання
імені арабського математика Аль-Хорезмі (800-847 рр), що сформулював правила чотирьох арифметичних дій над числами.
З курсу математики добре відомі алгоритми виконання арифметичних операцій над багатоцифровими числами; алгоритми
знаходження коренів лінійного і квадратного рівнянь; алгоритми
поділу відрізка на N рівних частин, побудови трикутника за заданими його елементами та ін.
Приклад 1.4. Алгоритм побудови графіка функції виду
y = f ( x ) може бути поданий у такий спосіб (див. малюнок):
1)
2)

побудувати графік функції y = f (x ) для значень х≥0;
побудовану лінію симетрично відобразити щодо осі Оу;
13

Приклади алгоритмів
У повсякденному житті людина зустрічається з різними алгоритмами, як спрямованими на обчислення якогось значення, так і
не зв'язаними з обчислювальними процесами, а такими, що визначають послідовність дій різноманітної природи.
Приклад 1.5. Чисельні алгоритми створюються для розв'язування обчислювальних задач.
Алгоритм Евкліда. Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел m і n (НСД(m,n)) був описаний в ІІІ столітті
до н.е. в трактаті «Початки» грецького математика Евкліда.
Розв'язок можна одержати шляхом послідовного віднімання
меншого числа від більшого доти, поки m≠n.
m=12; n=18
Крок 1. Якщо m=n, то НСД(m,n)=m, інакше
12 6
перейти до кроку 2.
6
6
Крок 2. Визначити більше з чисел.
НСД=6
Крок 3. Відняти від більшого числа менше.
Отриманою різницею замінити більше число.
Крок 4. Перейти до кроку 1.
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Приклад 1.6. Рецепти для приготування їжі, ліків, інструкції щодо введення в дію технічних приладів, правила
користування автоматичними пристроями та інші послідовності
розпоряджень, виконання яких дає змогу досягти поставленої
мети, теж є алгоритмами.
Правила користування міжміським автоматичним зв'язком:
1) Наберіть цифру 8.
2) Дочекайтеся безперервного гудка.
3) Наберіть код міста.
4) Наберіть номер абонента.
Приклад 1.7. Алгоритми ігрових задач.
Для багатьох ігор, в яких результат гри залежить не від випадкового збігу обставин, а від кмітливості гравця і попереднього
розрахунку, існують алгоритми виграшу.
Гра Баше. Є 11 предметів. За один хід гравець може взяти 1, 2,
3 предмети. Програє той, хто змушений взяти останній предмет.
Алгоритм виграшу для 1-го гравця:
1 хід: узяти 2 предмети.
2 хід і далі: брати стільки предметів, щоб кількість предметів,
узятих разом із суперником за черговий хід, у сумі складала 4.

Властивості алгоритму

няння повинен містити перевірку на випадок, коли коренів не існує,
і передбачати видання повідомлення про відсутність коренів.
Формальність означає, що будь-який виконавець, здатний
сприймати і виконувати вказівки алгоритму (навіть не розуміючи
їх змісту), діючи за алгоритмом, може виконати поставлене завдання. Як відомо, автомати правильно розв'язують багато задач
за заданими їм алгоритмами, хоча суть задач, безумовно, автомати розуміти не можуть.
Закінченість – потенційна виконуваність алгоритму. Алгоритм повинен складатися зі скінченного числа кроків, кожний з
яких вимагає для свого виконання скінченного проміжку часу.

Виконавці алгоритмів
Кожен з виконуваних на практиці алгоритмів орієнтовано на
певного виконавця. Виконавцем алгоритму може бути людина,
комп'ютер, система людина-машина, верстат-автомат, робот тощо,
яких «навчено» виконувати вказівки алгоритму. Якщо виконавцем є
деякий пристрій, то вираз «виконавця навчено виконувати вказівку» означає, що пристрій може виконати задану вказівку
автоматично, без зовнішнього втручання.
Щоб скласти орієнтований на конкретного виконавця алгоритм, потрібно знати характеристики виконавця.

Алгоритм повинен мати такі властивості:
Масовість – придатність до використання для великої кількості варіантів вхідних даних. Наприклад, алгоритм обчислення
площі трапеції за заданими основами та висотою повинен бути
придатним для визначення площі будь-якої трапеції, алгоритм знаходження коренів квадратного рівняння повинен бути придатним
для розв’язування будь-якого рівняння виду ax2+bx+c=0.
Визначеність – однозначність тлумачення правил виконання
дій і порядку їхнього виконання. Наприклад, розпорядження «Порівняти числа А і В» може бути витлумачене по-різному, тому в
алгоритмі неприпустиме.
Дискретність означає, що алгоритм повинен складатися з
окремих завершених дій. Розпорядження повинні мати форму «виконати», «зробити», а не «виконувати», «робити».
Результативність означає, що виконання послідовності вказівок алгоритму повинне приводити до цілком конкретного
результату. Наприклад, алгоритм розв'язування квадратного рів-

Середовище – «місце існування» виконавця.
Припустимі дії – обмежений набір дій, що вміє виконувати
даний виконавець. Описати виконавця – значить указати його припустимі дії. Досяжні цілі – результати, що виконавець може
одержати за допомогою своїх припустимих дій.
Система команд виконавця –
повний перелік команд, які «розуміє»
виконавець. Виконавця можна уявити у вигляді пристрою з кнопковим
управлінням, де кожна кнопка відповідає одній команді, натискання
кнопки означає виклик команди.
Відмова – подія, що виникає
при виклику команди в неприпустимому для даної команди стані
середовища.
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Характеристики виконавця

Приклад 1.8. Виконавець Кресляр призначений для побудови
малюнків та креслень на полі розміром 5×5 клітин і вміє виконувати 3 команди:
 підняти перо;
 опустити перо;
 перейти до точки з координатами (х,у).
Якщо перо опущене, при пересуванні Кресляра за ним залишається слід. На початку роботи Кресляр знаходиться в точці (0,0) і
тримає перо піднятим. Припустимим діям виконавця відповідає система команд:
Система команд
Припустимі дії виконавця
виконавця
Підняти перо
Підніми перо
Опустити перо
Опусти перо
Перейти до точки з координатами (х,у)
Перейди у точку (х,у)
Відмова Кресляра виникає, якщо він отримує команду перейти
в точку, яка знаходиться за межами поля.

Конструювання алгоритмів «з верху до низу».
Алгоритм виконання деякого завдання (одержання результуючої інформації) за заданою умовою задачі і вхідними даними
(вхідної інформацією) можна подати у вигляді єдиного розпорядження (постановки задачі), якщо виконавець може сприйняти і
виконати таке розпорядження без додаткових пояснень і інструкцій.
Однак не кожне розпорядження може бути виконане будьяким виконавцем. Якщо виконавець не навчений виконувати задане
розпорядження, то виникає необхідність подати дане розпорядження у вигляді деякої сукупності більш простих розпоряджень. Якщо
виконавець не може виконати і деякі з цих розпоряджень, то такі
розпорядження знову подаються у вигляді деякої сукупності ще
більш простих розпоряджень. Поєднуючи таким чином отримані
розпорядження в єдину сукупність виконуваних у певному порядку розпоряджень, одержують алгоритм виконання вихідного
завдання в цілому.
Такий метод конструювання алгоритмів називається спадним,
або конструюванням «з верху до низу».
Ступінь деталізації розпоряджень залежить від виконавця, на
якого орієнтований алгоритм. Опис алгоритму вважається закінченим, якщо всі розпорядження, зазначені в алгоритмі, можуть бути
сприйняті і виконані виконавцем.
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Приклад 1.9. Складемо для виконавця Кресляра (див. приклад 1.8) алгоритм побудови зображення будиночка.
Задача: накреслити будиночок на полі 5×5 клітин.
Задача в такому формулюванні незрозуміла виконавцю. Розіб'ємо її на підзадачі:
 Накреслити дах.
 Накреслити фасад.
 Накреслити вікно.
 Накреслити двері.
Такі розпорядження знов потребують уточнення. Розпорядження «Накреслити дах» заміняємо сукупністю розпоряджень, які
належать до системи команд виконавця:
 Перейди до точки (0,3).
 Опусти перо.
 Перейди до точки (2,5).
 Перейди до точки (3,5).
 Перейди до точки (5,3).
 Перейди до точки (0,3).
 Підніми перо.
Аналогічно уточнюючи всі розпорядження, ми складаємо алгоритм, який може
бути виконаний виконавцем Кресляр.

Форми подання алгоритмів
Існують різні форми подання алгоритмів – словесна, словесноформульна, графічна, у вигляді програмного коду та інші – залежно
від того, на якого виконавця орієнтований алгоритм.
У словесній формі можна подати багато обчислювальних алгоритмів, наприклад, правила виконання арифметичних дій над
багатоцифровими числами, алгоритм Евкліда знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел, довжини кола, площі
трикутника та ін.
Обчислювальні алгоритми можна задавати й у вигляді формул.
Так, алгоритм обчислення суми членів нескінченно спадної геометb1
, а алгоритм
1− q
обчислення площі прямокутного трикутника – у вигляді S = a ⋅ b .
2

ричної прогресії можна подати у вигляді S =

При записі алгоритмів часто комбінують словесне і формульне подання розпоряджень.
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При конструюванні алгоритмів спадним методом розчленовування кожного розпорядження на простіші здійснюється
використанням трьох базових алгоритмічних структур: слідування,
розгалуження, повторення. Для графічного подання базових структур використовуються блок-схеми.
Блок-схема алгоритму – графічне зображення алгоритму у вигляді організованої послідовності блоків.

Графічне зображення базових алгоритмічних структур
Таблиця 1.1
Назва блоку

Опис дії
Позначає початок та завершення алгоритму
Позначає дію, яку потрібно виконати. Прямокутником може бути позначена як вказівка зробити окрему дію (додати два числа,
накреслити лінію), так і послідовність логічно
об'єднаних у блок дій.
Позначає введення вихідної інформації і виведення проміжної і результуючої інформації.
Позначає перевірку значення деякої умови.
Умова може виявитись істинною або хибною.
Позначення ліній зв'язку

Просте слідування
Слідування означає, що
дії виконуються послідовно
одна за одною.
Лінійний алгоритм – алгоритм, який містить лише вказівки
про безумовне виконання деяких операцій, без повторень або розгалужень (просте слідування).
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Приклад 1.10. Алгоритм створення
комп'ютерної програми:
1) скласти алгоритм;
2) написати програму;
3) відлагодити програму на ПК;
4) отримати розв'язок задачі;
5) проаналізувати правильність результатів.
Приклад 1.11. Алгоритм знаходження
середнього арифметичного трьох чисел.

Початок

Введення
А, В, С
S=A+B+C
Sr = S/3
Виведення
Sr

Розгалуження

Розгалуження – це така форма організації дій, при якій в залежності від викоЗавершення
нання або невиконання деякої умови здійснюється або одна, або друга послідовність дій.
Умова – це будь-яке твердження або запитання, сформульоване так, що допускає лише дві можливі відповіді: «так» або «ні».
Перевірка умови повинна бути допустимою дією виконавця.
Якщо відповідь
на умову є позитивною, то виконується
серія команд «серія 1»
(гілка «Так»), якщо ж
відповідь негативна, –
серія команд «серія 2» (гілка «Ні»). Після виконання серії команд
виконавець переходить до наступної після розгалуження команди.
Будь-яка команда серії також може бути командою
розгалуження. У цьому випадку кажуть, що команди
розгалуження вкладені одна в одну.
Приклад 1.12. Алгоритм
обчислення значення функції
1
 , якщо x ≠ 0; .
y = x

0, якщо x = 0.
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Приклад 1.13. Визначення виду температури за показом термометра:

Якщо умова у вказівці повторення хибна при першій перевірці, то тіло циклу не виконається жодного разу. Якщо при повторенні циклу умова незмінно залишається істинною, то цикл може
повторюватися нескінченно
Блок-схема
циклу з післяумовою

Блок-схема
циклу з передумовою

Серія команд
(тіло циклу)

Може статися, що у випадку невиконання умови не потрібно
виконувати ніяких дій. Тоді використовується скорочена форма −
неповне розгалуження (структура «ЯКЩО-ТО»).
Приклад 1.14. Блок-схема та приклад застосування структури
ЯКЩО-ТО.

Серія команд
(тіло циклу)

Часто при виконанні розпорядження S необхідно багаторазово
повторити виконання тієї самої дії (блоку дій). У такому випадку
розпорядження S являє собою циклічну структуру, або структуру
«повторення».
Цикл – це форма організації дій, за якою одна й та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки істинна деяка
умова. Серія команд, що повторюється при кожному проході циклу,
називається тілом циклу.
Є два типи повторення: з передумовою та з післяумовою.
У випадку повторення з передумовою спочатку перевіряється
умова і, якщо вона істинна, то вказана дія (тіло циклу) виконується
черговий раз, якщо ж ні – то виконання дії припиняється.

У випадку повторення з післяумовою умова перевіряється після виконання тіла циклу, а його повторення відбувається до тих пір,
поки умова виконання циклу не стане істинною. Тіло циклу з післяумовою обов'язково виконається хоча б один раз.
Приклад 1.15. Алгоритм підрахунку суми N перших парних чисел.
Позначимо буквою S шукану
суму, буквою і – номер числа в послідовності N перших парних чисел,
а – поточне парне число. До початку
циклу S=0 (ще нічого не підсумовували), а=0, і=0.
Щоб одержати наступне парне
число, слід а збільшити на 2:
а = а + 2.
При переході до наступного
доданка його номер збільшується
на 1: і=і+1.
Наступний доданок додається
до загальної суми: S=S+a.
Виконання циклу продовжується доти, поки і < N.
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Повторення (цикл)

Принципи структурного програмування
Найважливішою особливістю всіх перерахованих структур є
те, що кожна з них має єдиний вхід і єдиний вихід. Для побудови
алгоритмів з використанням базових алгоритмічних структур дозволяється замінювати будь-яке розпорядження алгоритму
сукупністю більш простих розпоряджень, що являють собою одну з
базових структур алгоритмів. Кожен прямокутник на блок-схемі алгоритму може бути замінений будь-якою з базових структур чи їх
комбінацією. Використовуючи розглянуті базові структури, можна
побудувати як завгодно складний алгоритм. У підсумку весь алгоритм являє собою лінійний ланцюжок базових алгоритмічних
структур, що має важливе значення для аналізу алгоритмів, їхнього
розуміння, коректування, доказу правильності.
Алгоритми, у яких використовується тільки структура «слідування», називаються лінійними.
Алгоритми, в основі яких лежить структура «розгалуження»,
називаються алгоритмами з розгалуженнями.
Алгоритми, в основі яких лежить структура «повторення», називають циклічними.
На практиці алгоритми розв'язування складних задач містять у
собі всі три типи базових структур алгоритмів.
Розглянуті принципи конструювання алгоритмів називаються
принципами структурного програмування.
Питання для самоконтролю
1. Що таке алгоритм?
2. Назвіть основні вимоги до алгоритмів і поясніть суть кожної з них.
3. Нехай маємо такий алгоритм:
- прочитати перше число – а1;
- прочитати друге число – а2;
- поділити число а1 на а2;
- записати результат.
Чи має даний алгоритм властивості масовості та однозначності?
4. Поясніть поняття «виконавець алгоритму». Перерахуйте характеристики виконавця.
5. Яку систему команд повинен мати виконавець, щоб реалізувати
алгоритм обчислення за формулами:
а) y=sin2x–cos23x–1;
б) k=k2+k3;
в) p=(1+x)/(1–x) ?
6. Які основні способи опису алгоритмів?
7. Як зображується базова структура «слідування»?
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8. Як зображується і що означає базова структура «розгалуження»?
Дайте визначення розгалуження як алгоритмічної конструкції.
9. У чому різниця між повною і скороченою формами розгалуження?
Наведіть приклади використання повної і скороченої форм
розгалуження.
10. Дайте означення циклу як алгоритмічної конструкції.
11. У якому випадку цикл не виконується жодного разу? У якому випадку виконання тіла циклу повторюється нескінченно?
12. У чому полягають принципи структурного програмування?

Вправа 1-2. «Алгоритм та його властивості»

Записати алгоритм множення двох багатоцифрових чисел.
Для виконання деяких завдань в нашому розпорядженні є
Виконавець Кресляр.
Припустимі дії виконавця
Система команд виконавця
Пройти 1 см, залишаючи лінію Зроби крок
Повернутися на 90° вліво
Повернися
а) Як накреслити таку лінію: ?
б) Чи можна накреслити такі лінії:
?
в) Складіть алгоритми малювання фігур:
3) Складіть блок-схему алгоритму обчислення площі прямокутного трикутника.
4) Визначте істинність умови:
A
–3
8
5
4.9
A>5
5) Складіть блок-схему алгоритму для розв'язування задачі:
якщо ціна книжки не перевищує N гривень, купити цю книжку і сувенір, в іншому випадку купити тільки книжку.
6) Складіть блок-схему алгоритму для знаходження суми перших 100 натуральних чисел.
1)
2)

1.3. Оцінювання теми «Алгоритми й алгоритмічні
структури»
1. На одній книжковій полиці А книг, а на іншій – 20. Складіть
блок-схему алгоритму обчислення кількості книг на двох
полицях разом.
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2. Підберіть значення величини В, при якому умови:
а) В ≥ 5.2; б) В ≤ 0 виконуються; не виконуються.
3. Запишіть речення у вигляді умови, якщо необхідно перевірити:
а) чи більше значення величини А від числа 5;
б) чи є значення величини В додатним;
в) чи належить точка з координатами (X,Y) осі абсцис?
4. Знайдіть значення величини С після виконання команди розгалуження (мал. а), якщо значення величини В дорівнює: а) 2;
а)

б)
так

С=5

В≥6?

ні
так
С=12

А=10

В>5?

8. Складіть блок-схеми алгоритмів для обчислення значень
функцiй:
x
6,3, якщо x > 0,
, якщо x ≥ 0,
а) y = 
б) y = 
3
5
,
5
,
якщо
x
≤
0
;
2


 x , якщо x < 0.
9. Складіть блок-схеми алгоритмів для виконання вказаних
обчислень:
а) знайти суму перших 20 натуральних чисел;
б) знайти суму натуральних чисел від 15 до 80;
в) знайти суму значень тих натуральних чисел, які кратні 7 і
не перевищують 500.
10. Які значення отримають змінні А і В після виконання таких
вказівок:

ні

б) 16; в) 6
5. Нехай А = 2. Знайдіть значення величини А після виконання
команди розгалуження, наведеної на малюнку б.
6. Яких значень набудуть змінні А і В після виконання фрагментів
алгоритмів?

11. Складіть блок-схему виграшного алгоритму для гри Баше.
12. Складіть блок-схему алгоритму Евкліда для знаходження найбільшого спільного дільника.

7. Складіть блок-схему алгоритму для розв'язування задачі:
задано три числа А, В і С; знайти добуток тих з них, які не
дорівнюють нулю.
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2. Основи програмування мовою Паскаль
2.1. Основні поняття мови Паскаль

Програма та мова програмування
Програма – впорядкована послідовність команд для комп'ютера, виконання якої реалізує алгоритм розв'язування деякої задачі.
Команди в програмі (програмному коді) записуються мовою програмування. Мова програмування – це система позначень, яка
використовується для запису алгоритмів для реалізації (виконання)
їх за допомогою комп'ютера.
Основними складовими будь-якої мови програмування є алфавіт, синтаксис і семантика.
До алфавіту мови програмування, як правило, входять літери
латинського алфавіту, цифри, знаки арифметичних операцій, спеціальні символи, ключові (зарезервовані) слова мови.
Синтаксис мови – сукупність правил побудови команд мови
програмування.
Семантика мови – сукупність правил виконання комп'ютером
команд, записаних мовою програмування.

Класифікація мов програмування
Машинний код

Набір двійкових кодів для роботи центрального
процесора конкретного типу

Мова
асемблера

Мова, в якій машинні коди команд замінено зрозумілими людині буквеними позначеннями – мнемоніками
Мова, що максимально наближена до людської
мови, використовує для побудови операторів звичайні слова (як правило, англійської мови).
Програми на мовах високого рівня дозволяють
формулювати завдання для комп'ютера у зручній
для людини формі
Системи програмування, які використовують графічний інтерфейс, за допомогою якого створюється програмний продукт шляхом проектування його макету в графічному вигляді з використанням готових елементів управління

Візуальне
програмування
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Системи програмування – це комп'ютерні системи, призначені
для створення прикладних програм певними мовами програмування. До складу системи програмування входять текстовий
редактор для введення та редагування тексту програми, транслятор
мови, налагоджувач тощо.
Транслятор – програма, яка перекладає програму з мови
програмування високого рівня на мову машинних кодів. Програми-транслятори поділяються на дві категорії: інтерпретатори і
компілятори.
Інтерпретатор перетворює невеликий закінчений фрагмент вихідної програми в машинний код, який одразу виконується
процесором, після чого інтерпретатор переходить до перекладання
наступного фрагменту програмного коду. Машинний код (результат перекладу) не зберігається в пам'яті комп'ютера.
Компілятор транслює відразу всю програму в машинні коди і
вміщує їх в пам'ять комп'ютера, не виконуючи. Відкомпільовану
програму можна зберігати для подальшого використання. Збережений відкомпільований програмний код називається виконуваним
файлом і має розширення *.exe або *.com.

Середовище програмування TURBO PASCAL 7.0
Таблиця 2.1

Мови
програмування
високого рівня

Інтерпретація та компіляція програм

Середовище програмування Turbo Pascal 7.0 призначене для
підготовки текстів програм мовою Паскаль, їх відлагодження та виконання. Як правило, каталог, що містить систему програмування
Turbo Pascal 7.0 (далі – ТП 7.0), має ім'я ТР_7. Основні файли сере-

Головне меню

Смуги прокрутки

Вікно редагування
Призначення
функціональних клавіш

28

довища програмування такі: turbo.exe (основний виконуваний
файл), turbo.tpl (файл бібліотеки), turbo.tph (файл допомоги),
graph.tpu (модуль для роботи з графікою). Для того, щоб розпочати
роботу в середовищі ТП 7.0, запустіть на виконання файл turbo.exe.
На екрані з'явиться головне вікно середовища.
У верхній частині екрану розташоване головне меню середовища програмування, а в нижній – рядок-підказка, в якому
вказано, які дії виконуються при натисканні деяких функціональних клавіш. Щоб перейти з вікна редагування до головного
меню, натисніть F10 і клавішами управління курсором виберіть
потрібний пункт меню. Щоб повернутися до вікна редагування,
натисніть клавішу Esc.
Таблиця 2.2
Доступ через
Гаряча
Дія
меню
клавіша
Створити новий файл
File/New
Відкрити файл
File/Open
F3
Зберегти файл
File/Save
F2
Виконати програму
Run/Run
Ctrl+F9
Переглянути екран користувача
Debug/User Screen
Alt+F5
Створити ехе-файл
Compile/Compile
Alt+F9
Викликати довідкову систему
Help
F1
Отримати довідку про вказаний куCtrl+F1
рсором оператор
Перейти до іншого вікна
Window/List
Alt+0
Закрити поточне вікно
Window/Close
Alt+F3
Вийти з середовища ТР7
File/Exit
Alt+X
Вікно редагування призначене для набору та редагування тексту
програми. Для запуску програми на виконання потрібно виконати
команду Run пункту меню Run (або натиснути Ctrl+F9). Після виконання команди Run\Run система запускає транслятор, який
перекладає програму
на машинну мову.
Якщо в програмі є
синтаксична помилка,
над
текстом
програми з'являється
Повідомлення про
помилку
червоний рядок з повідомленням про тип

помилки, а курсор встановлюється в місце помилки. Для отримання
докладнішої інформації про помилку потрібно натиснути Ctrl+F1.
Якщо помилок у тексті програми немає, вона починає виконуватися.
Після завершення виконання програми система повертається до вікна
редагування. Якщо потрібно переглянути результати виведення на
екран користувача, натисніть Alt+F5.
У таблиці 2.2 наведені способи виконання основних дій в середовищі програмування ТП 7.0.
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Загальна структура програми
Структура найпростішої програми така:
BEGIN
ПОЧАТОК
основний блок програми
END.
Блок-схема програми показана на
оператори програми
малюнку.
Оператори – це команди програми.
Але, як правило, програма не може
КІНЕЦЬ
обійтись без описової частини, в якій підключаються модулі, оголошуються величини, даються описи допоміжних алгоритмів тощо. Розташування розділів в описовій частині
програми має певний порядок:
PROGRAM <ім'я програми>;
USES <список використовуваних бібліотек (модулів)>;
LABEL <список міток в основному блоці програми>;
CONST <визначення констант програми>;
TYPE <опис типів>;
VAR <визначення глобальних змінних програми>;
ОПИСИ ПРОЦЕДУР (заголовки і тіла процедур);
ОПИСИ ФУНКЦІЙ (заголовки і тіла функцій);
BEGIN
основний блок програми
END.
З розділами описової частини програми ми поступово ознайомимося при вивченні відповідних тем.
Розглянемо невелику програму, яку записано мовою Паскаль.
Приклад 2.1. Задача. Обчислити площу прямокутника зі сторонами a і b.
Позначимо площу прямокутника S, тоді S = a*b. Нехай
а=4, b=5.

Program Prik_2_1;
Var A, B, S : Integer;
Begin
A := 4; B := 5;
S := A * B;
WriteLn (S)
End.
Програма починається зі стандартного заголовка Program <ім′я
програми>. Рядок заголовка є необов′язковим. В розділі опису
змінних Var перелічуються змінні, які використовуються в
програмі, і вказуються їх типи (в даному випадку тип змінних
Integer – цілі числа).
Між службовими словами Begin і End розташовані самі оператори програми: надання значень змінним А і В, обчислення
значення S, виведення значення S на екран комп′ютера. Оператори програми відокремлюють символом «;». Перед
службовим словом End «;» не ставиться (але, якщо символ «;»
стоїть перед End, помилки немає – транслятор вважає, що це
так званий порожній оператор).

Алфавіт мови Паскаль
У мові Паскаль при створенні програм можуть використовуватися такі символи:
 літери латинського алфавіту A..Z, a..z;
 цифри 0..9;
 спеціальні символи: + – * / = < > () {} [ ] . , : ; ' @ $ # ^;
 комбінації символів: <=, >=, <>, :=, ..
Службові (зарезервовані) слова мають фіксований для всіх версій Паскаля зміст, раз і назавжди визначену форму запису,
наприклад: Program, Begin, End тощо.

Величини
Величина – це об'єкт, який має стале або змінне значення.
Основні характеристики величин: ім'я, тип, вид і значення.
Ім'я (ідентифікатор) величини – це ім'я, що вільно обирається
програмістом для елементів програми (процедур, функцій, констант, змінних, типів даних).
Обмеження на запис ідентифікаторів:
 допустимі лише латинські літери, цифри, знак підкреслення;
 імена починаються тільки з літери або знаку підкреслення;
 недопустимі крапки або пропуски;
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 не розрізняються великі і малі літери (наприклад, а1 і А1 – ім'я
однієї і тієї ж змінної);
 максимальна довжина імені становить 127 символів, але комп'ютер розрізняє лише перші 63 символи,
 недопустиме співпадання з службовими словами.
Тип величини – це множина припустимих значень величини.
Тип даних визначає можливі значення констант, змінних, виразів,
що належать до даного типу, обсяг пам'яті, необхідний для збереження величин та операції, які можна виконувати над ними.
Вид величини визначає способи використання величини в алгоритмі. Величина може бути константою або змінною. Змінні –
величини, значення яких може змінюватися в ході виконання програми. Константи – це просто іменовані числа чи рядки символів.
Приклад 2.2. Замість використання значення константи в операторі програми P:=2*(a+b); можна використовувати її ім'я:
Program Prik_2_2;
Const К=2;
Var A, B, S : Integer;
Begin
A := 4; B := 5;
P := К*(A+B);
WriteLn (Р)
End.
Значення – динамічна характеристика величини, яка може багаторазово змінюватися в процесі обробки інформації.
Приклад 2.3. Для зміни значення величини служить оператор
присвоєння, який позначається комбінацією символів «:=»:
UserName := 'Петро';
Age:=14;

Коментарі
Коментар – це текст пояснювального характеру, взятий у фігурні дужки. При компіляції програми коментарі ігноруються, тому
в фігурних дужках допустимі символи, які не належать до алфавіту мови Паскаль. Використання коментарів полегшує
розуміння програми.

Cтворення та реалізація програми
1. Увійдіть в каталог системи програмування ТП 7.0. Виконайте
команду turbo.exe.
2. У вікні редагування наберіть текст програми Priklad1.
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3.

4.

5.
6.

Program Priklad1; {додавання двох цілих чисел}
Var A, B, S: Integer;
Begin
сума
Write ('Введіть перше число');
А+В=5
ReadLn (A);
Write ('Введіть друге число');
ReadLn (B);
S:= A+B;
WriteLn ('Сума А+В=', S)
End.
В програмі Priklad1 використані основні елементи процесу опрацювання даних у відповідності з принципом IPO (input –
processing – output), тобто введення – опрацювання – виведення.
Для повного розуміння цього принципу необхідно познайомитися з операторами введення-виведення та присвоювання.
Для збереження файлу натисніть клавішу F2. У вікні збереження файлу наберіть ім'я файлу Prik1. Система додасть
розширення .pas.
Виконайте програму кілька разів, вводячи різні значення для А і В.
Створіть ехе-файл. Для цього виконайте послідовність дій:
а) увійдіть в головне меню, виберіть меню Compile;
б) виберіть і виконайте команду Destination – Memory, яка після
цього змінюється на Destination – Disk; якщо ж команда
Destination – Disk вже є, то перейдіть до наступного пункту;
в) натисніть комбінацію клавіш Alt+F9.
Вийдіть із середовища ТП 7.0 (Alt+Х). Виконайте файл
Prik1.ехе.

Питання для самоконтролю:
1. Назвіть основні характеристики величини.
2. Перелічіть вимоги до складання ідентифікаторів величин.
3. Які імена недопустимі в якості ідентифікаторів і чому?
а) summa
б) W1
в) Priklad 1
г) (SUM)
е) IF
ж) 8A.
д) A–4
є) Priklad1
4. Дайте визначення типу величини.
5. Що таке вид величини?
6. Як можна змінити значення величини?
7. Опишіть схему користування командами головного меню.
8. Що ви маєте зробити, якщо після виконання команди Turbo.exe у вікні
редагування відкрилась непотрібна вам програма (див. табл. 2.2)?
9. Як запустити програму на виконання?
10. Як зберегти файл з текстом програми?
11. Як створити ехе-файл?
12. Як вийти з середовища ТП 7.0?
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2.2. Прості типи мови Паскаль

Прості типи даних
У мові Паскаль використовується досить багато різних типів
даних. Всі типи даних поділяють на прості та структуровані.
До простих належать порядкові та дійсні типи.
Порядкові типи характеризуються тим, що кожен з них має
обмежене число можливих значень. Ці значення можна упорядкувати і з кожним значенням можна співставити деяке ціле число –
порядковий номер значення. До порядкових типів належать цілі типи даних (Integer, Word, Byte, LongInt), логічний тип (Boolean),
символьний тип (Char).
До дійсних типів належить тип Real (дійсний). Хоча число
значень дійсного типу також обмежене форматом внутрішнього подання дійсного числа, кількість можливих значень занадто велика, і
співставити з кожним значенням ціле число (порядковий номер)
неможливо.
До простих типів належить також тип String (рядковий).
Структуровані типи даних є комбінаціями простих типів (масиви, множини, записи, файли).
Таблиця 2.3
Обсяг
Припустимі
Припустимі
Тип
пам'яті
значення
операції
Integer
2 байти
–32768..+32767
Byte

1 байт

Longint

4 байти

Word

2 байти

Real

6 байтів

Char

1 байт

0..255
–2 147 483 648..
+2 147 483 647
0..65535
від –2.9Е–39
до + 1.7Е+38
кодова таблиця
ПК (256 символів)

String

число символів + 1 байт

рядок символів

Boolean

1 байт

FALSE..TRUE
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+ – * div mod
< > <> = <= =>

+ – * /
< > <> = <= =>
операції над рядками
or, not, and
< > <> = <= =>

Над величинами цілих типів визначене цілочисельне ділення
за допомогою операцій Div (неповна частка від ділення) і Mod (остача від ділення).
Приклад 2.3. 17 : 5 = 3 (ост. 2), отже,
17 Div 5 = 3; 17 Mod 5 = 2.
До цілих даних можна застосовувати і звичайне ділення (/),
але воно дає результат дійсного типу. Наприклад, при діленні 9/3
отримуємо результат 3.0.
Для даних цілого типу також визначені функції:
Odd (X) – повертає результат логічного типу: для парного аргументу – False, для непарного – True.
Succ (X) – повертає наступне ціле число (тобто на 1 більше).
Pred (X) – повертає попереднє ціле число (тобто на 1 менше).
Приклад 2.4. Нехай Х = 5. Тоді
Odd (X) = True; Succ (X) = 6.
Дійсні числа (тип Real) можуть бути записані двома способами:
 з фіксованою крапкою: 3.5; –0.14;
 з плаваючою крапкою: –2.5Е+3; 1.3Е–5.
Запис із плаваючою крапкою нагадує стандартний запис чисел
в математиці і є основним: саме в такому вигляді, за замовчуванням, дійсні дані виводяться на екран.
Приклад 2.5. 1.3*105 можна записати як 1.3Е+05.
0.00001 можна записати як 1.0Е–05.
Ціла і дробова частина дійсного числа
розділяються крапкою, а не комою!

секція опису змінних величин визначає тип величин і їхній список. Кількість величин у секції – одна або більше. Змінні
величини в описі перераховуються в довільному порядку, але
тільки по одному разу.
Приклад 2.6. Змінні А, В призначені для збереження цілих чисел, змінна С – для збереження дійсного числа.
Var A,B: Integer;
C: Real;
Константи в програмі можуть бути задані явно – своїм значенням або позначені ім′ям. Якщо константа задається за допомогою
імені, її потрібно описати в розділі опису констант Const. Тип константи визначається способом запису її значення.
Приклад 2.7. Опис констант різних типів.
Сonst A=17; {Integer} D=false; {Boolean}
B=3.14; {Real}
E='слово'; {String}
C='A'; {Char}

Оператор присвоювання

Для опису змінної необхідно вказати в розділі Var її ім'я і тип.
За цим описом транслятор виділить для змінної місце в оперативній
пам′яті і поставить у відповідність до імені змінної конкретну числову адресу. Ніякого конкретного значення змінної в цій комірці
пам'яті не з'явиться доти, поки воно не буде туди занесене. Тому й
використовувати ім'я змінної є сенс тільки після того, як визначене
її значення.
Задати значення змінної простого типу можна оператором
введення або оператором присвоювання. Якщо змінній не було
присвоєне значення, вона вважається невизначеною. Змінна величина зберігає своє значення до одержання нового, іншого. Кожна

Оператор присвоювання – основний оператор будь-якої мови
програмування. Він має синтаксис:
А := В
де А – ім′я змінної; В – константа, змінна або вираз того ж самого
типу, що й А.
<змінна>:=<константа > К:=7.5; А:='слово'
<змінна>:= <змінна >
С:=В;В:=А;А:=С; {обмін значеннями}
А:=5*В+С;
<змінна>:= <вираз >
Присвоювання заповнює ділянку пам'яті, відведену для змінної, новим значенням, одночасно знищуючи старе.
Приклад 2.8. Нехай значення
змінної А дорівнює 3. Тоді після виконання оператора присвоювання
А:=А+1
змінна А отримає значення 4.
Схема дії оператора присвоюY
X
A
вання: спочатку обчислюється значення виразу в правій частині оператора присвоювання, потім це значення присвоюється змінній, ім'я якої записане в лівій частині
оператора. При цьому тип значення виразу повинен відповідати типу змінної. Для стандартних типів це означає, що вони повинні
збігатися. Допускається присвоювання змінній дійсного типу значення цілого типу.
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Опис величин

Присвоювання змінній цілого типу виразу дійсного типу
заборонено!
Ціле значення можна перетворити в дійсне, присвоївши дійсній змінній ціле значення. Наприклад, якщо змінній А : Real
присвоїти значення цілочисельного виразу:
А:=3+5,
це значення в комірці А зберігатиметься як дійсне число. Відбувається так зване перетворення типів.
Якщо у виразі використовуються дані цілого і дійсного
типів, результат належить до дійсного типу.
Дійсне значення можна перетворити в ціле за допомогою стандартних функцій:
Trunc (X) – повертає цілу частину аргументу;
Round (X) – повертає значення аргументу, округлене до найближчого цілого (за правилами математики);
Int (X) – повертає значення аргументу, округлене до найближчого меншого цілого.
Приклад 2.8. Нехай Х = 4.65. Тоді
Trunc (X) = 4; Round (X) = 5; Int (X) = 4.
Нехай Х = −4.1. Тоді
Trunc (X) = −4; Round (X) = −4; Int (X) = −5.
При діях з цілими числами різних типів (наприклад, Integer і
Byte) тип результату відповідає типу того операнда, який має більший діапазон значень. Вихід за межі діапазону (переповнення) ніяк
програмно не контролюється, і ми можемо отримати неправильні
результати обчислення.
Приклад 2.9. В даному прикладі відбувається переповнення
при обчисленні виразу А*2:
Var A, B : Integer; C : LongInt;
Begin
A:= 32767;
{переповнення при обчисленні виразу}
B:= A*2;
WriteLn (B);
{зведення змінної до типу з більшим
діапазоном}
−2
C:= LongInt (A)*2;
65534
WriteLn (C) End.
В
результаті
виконання
програми
отримаємо на екрані числа –2 і 65534.
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Правила запису арифметичних виразів
Арифметичні вирази будуються з імен змінних, констант, функцій, знаків операцій і круглих дужок так, як це прийнято в
математиці.
При складанні арифметичних виразів слід дотримуватись правил лінійного запису.
Правила лінійного запису виразів:
Приклади
1. Вираз повинен бути записаний у вигляді 2 x − 5 (2*х–5)/(3+х)
лінійного ланцюжка символів, що обумов- 3 + x
лено конструкцією пристрою введення
b + a b+Sqrt(a)
інформації.
2. Не можна опускати знак операції множення.
3. Порядок виконання операцій одного пріо- 2ab 2*a*b
ритету регулюється дужками.
4. Аргументи функцій записуються в круглих
v02 Sqr(v0)
дужках.
Обчислення виразів виконуються зліва направо у відповідності
з пріоритетом операцій. В першу чергу виконуються обчислення
функцій, наприклад, Sin(x). Якщо аргумент функції є виразом, то
спочатку обчислюється значення аргументу. Наприклад, у виразі
Sin(2*a) спочатку обчислюється значення 2*a, а потім – значення
функції Sin.
Далі виконуються операції вищого пріоритету: *, /, div, mod.
Останніми виконуються операції нижчого пріоритету: +, –. Для зміни порядку виконання дій використовуються круглі дужки.
У мові Паскаль для розв'язування різних математичних задач
існують вбудовані стандартні функції, що залежать від одного аргументу. Їх можна використовувати безпосередньо при обчисленні
виразів. У таблиці 2.4 наведено синтаксис і короткий опис математичних функцій, які використовуються найчастіше.
Тип значення функцій Sqr і Abs збігається з типом аргументу.
Тип значення інших функцій – завжди дійсний.
Аргумент функцій Sin(X) і Cos(X) задається в радіанах, а не в
градусах. При необхідності переведення значення, яке задано в градусах, в радіани, слід використовувати формулу:
радіани = градуси × π /180.
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Таблиця 2.4
Sqr(X)
Sin(X)
Arctan(X)
Log(X)
Sqrt(X)

Стандартні функції Паскаля
Abs(X)
Х у квадраті
синус Х (аргумент в Cos(X)
радіанах)
Exp(X)
арктангенс Х
логарифм
Ln(X)
десятковий Х
корінь квадратний
Random(X)
зХ

модуль Х
косинус Х (аргумент в радіанах)
е в степені Х
логарифм
натуральний Х
генератор випадкових чисел в
діапазоні [0;Х]

Створення та реалізація програми
Задача. Дана функція Y =

x − 1 + sin x . Скласти програму

для знаходження значення функції при х=12.7409. Використовуючи
стандартні функції, обчислити Y1=[Y], де [ ] означає цілу частину
числа; Y2= [Y+0.5].
1. Опишемо змінні, які потрібні для розв'язування задачі: X, Y –
дійсні числа, Y1, Y2 – за умовою задачі цілі числа.
Var X, Y: Real; Y1, Y2: Integer;
2. Задамо значення змінної Х за допомогою оператора присвоювання. Запишемо оператор присвоювання для обчислення
значення Y. За допомогою оператора виведення WriteLn виведемо значення Y на екран:
Begin
Х:=12.7409;
Y:=Sqrt (Abs (X–1) + Sin (X));
{Текст, обмежений апострофами, буде виведений в якості пояснення}
WriteLn ('При X=', X, ' Y=', Y);
End.
3. Обчислимо Y1=[Y] та Y2= [Y+0.5] з використанням функцій
Trunc() і Round(). Додайте такі оператори перед рядком End:
Y1:= Trunc (Y); Y2:= Round (Y);
Виведіть отримані значення на екран:
WriteLn ('Y1=', Y1, ' Y22=', Y2);
4. Збережіть текст програми в файлі з ім'ям Prik2.pas.
5. Запустіть програму на виконання. Перегляньте екран користувача.
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6. Внесіть в програму зміни таким чином, щоб виконувалось обчислення значень функцій Y(X) при заданих значеннях Х:
3
а) Y = x ⋅ cos x + sin x при х=32.872;
б) Y = tgx + x при х= –2.6312;
в) Y = 1 +

1 1
+
при х= –0.387.
x x2

Питання для самоконтролю:
1. Визначте типи констант: A=1.73; М=true; B=0.0; I='123'; C='N';
K=15; D='false';.
2. Визначте тип (цілий чи дійсний) виразу:
a) 1+0.0;
в) sqr(4);
д) sqrt(16);
ж) succ(–2);
б) 20/4;
г) sqr(5.0)
е) sin(0);
з) trunc(–3.14)
3. Визначте тип результату виразу, якщо I, J, K: Integer; X, Y, Z: Real;
а) I*I+J*J+2*K/2;
в) X < Y;
б) Sin (X)+2*Cos (Y)+Z;
г) I+Sqrt (J).
4. Чому дорівнюватиме значення Х після виконання послідовності
присвоювань:
а) y:=2; х:=у; б) x:=8; х:=x+2; в) x:=5; x:=–x;
г) х:=10; х:=х +3?
5. Чому дорівнювали значення змінних х і у до виконання оператора
присвоювання, якщо:
а) після виконання оператора х:=у+х нові значення змінних
х=10, у=3;
б) після виконання оператора х:=у нові значення змінних х=3, у=3;
в) після виконання оператора х:=у+х нові значення змінних
х=3, у=10.
6. Запишіть наступні формули в лінійній формі запису (без показників
степенів, індексів та математичних знаків):
1
2
3
5
4
а) m + mr + npq + 1
е) x + x − 3x = 9,5 x − x
б)

ab b
a
+ +
c ac bc

в) cos 3 x 4

[(cx + 5)x − 18c ]x + r − [(5 − x )2 − 3]

35 x − 4 y 8c + 5 b3
−
⋅
b1
4b2 x + y
3
2
2a + 10 5 d - 4 c 3 +
7
3
з)

ж)

г) tgz
д) 1 + x + z

2y

є)

4y

і) ( x + 2 y ) − tg ( x 3 − 1 + t ) + lg( 3x − 4t )

7. Запишіть у загальноприйнятій формі:
а) ( – b + sqrt(sqr(b) – 4*a * c))/(2* a);
б) a/b*(c+d)–(a–b)/b/c+1E–8.
8. Запишіть оператори присвоювання, які реалізують такі дії:
а) змінній S присвоїти значення суми змінних А і В;
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б) обчислити значення добутку змінних А і В і результат присвоїти змінній С;
в) подвоїти значення змінної А;
г) змінну А збільшити на 10.
д) змінити знак у значення змінної t;
є) поміняти місцями значення змінних х і у;
е) змінній d присвоїти дробову частину додатного числа х.
9. Обчисліть значення виразів, якщо А=2.5; В=7.8; С=–17.3; М=5;
Х=8.7:
а) (A+B)/C*M;
б) 2+X*X/(X+(A+B)/5);
10. Обчисліть значення виразів. Чи у всіх випадках можливе обчислення?
а) trunc(6.9); round(6.9); int(6.9);
є) 20 div 4; 20 mod 4;
б) trunc(6.3); round(6.3); int(6.3);
е) 2 div 5; 2 mod 5;
в) trunc(–1.8); round(–1.8); int(–1.8); ж)123 div 0; 3.0 mod 3;
г) trunc(0.5); round(0.5); int(0.5);
з) Odd(15); Odd(10);
д) 20 div 6;
20 mod 6;
і) Succ(15); Pred(6);
11. Вкажіть порядок виконання операцій у виразі:
– a mod b + a div b*c
12. Обчисліть значення виразів:
a) 3* 7 div 2 mod 7 / 3 – trunc (sin(1));
b) succ(round(5/2)–pred(3)).

Вправа 2-2. «Основні поняття мови Паскаль»

Задача. Скласти програму для обчислення суми цифр двоцифрового числа А.
1) Опишемо змінні, необхідні для розв'язування задачі: А – дане
число, А1, А2 – змінні для збереження цифр числа; S – сума
змінних А1, А2.
Var A, А1, А2, S: Integer;
2) Задамо значення для змінної А:
Begin
А:= 24;
3) Для вилучення цифр числа А використаємо операції Div і Mod:
A1:= A Div 10;
A2:= A Mod 10;
4) Обчислимо суму цифр і виведемо її на екран:
S:= A1 + A2; WriteLn (S);
Програма завершується службовим словом
End.
5) Виконайте програму декілька разів, змінюючи значення А.
6) Змініть програму таким чином, щоб обчислювалась сума
цифр трицифрового числа.
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2.3. Оцінювання теми «Основи програмування мовою
Паскаль»
1. Вкажіть типи констант:
а) 3;
б) –3.0 ; в) 4.5·105 ;
г) True ; д) ´545´; е) ´А´.
2. Вкажіть тип виразу:
а) К mod 2; б) Sіn (х);
в) А+5.0;
г) Sqr (5); д) 25/5;
є) Sqrt (81).
3. Запишіть формули в лінійній формі запису:
а) ctg x;
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

б)

35 x 8 x + 5
−
;
4
x+ y

в)

x+2 ;

г)

x12 + 1 .

Яке значення одержить змінна Т після виконання команд:
а) t:=7.3; t:= 2* t – t;
б) t:=8; t:= t+ 2; t:=3;
в) p:=2; t:= –p; t:= –t;
Обчисліть значення виразу:
а) Trunc (6.9);
б) Round (6.9); в) Int (6.9);
г) Trunc (6.2);
д) Round (6.2); є) Int (–2.3).
Обчисліть значення виразу:
а) 20 Div 6;
б) 20 Mod 6;
в) 2 Div 5.
Запишіть оператори присвоювання, які реалізують такі дії:
Обчислити значення добутку змінних А і В і результат збережіть у змінній С.
Значення змінної А збільшити в 10 разів.
Значення змінної А замінити нулем.
Змінній d присвоїти значення цілої частини числа х.
Складіть програму обчислення середнього арифметичного чисел А, B, C.
Практичне завдання. Складіть і виконайте для різних наборів
даних програму для обчислення площі прямокутного трикутника з катетами А і В.

42

3. Створення лінійних програм
3.1. Процедури введення/виведення
Логічна структура будь-якої програми базується на принципі
IPO, тобто містить етапи введення, опрацювання та виведення інформації (Input–Processing–Output).
Розв′язування найпростішої задачі на
комп′ютері не обходиться без операцій введення-виведення інформації. Введення даних – це
введення
передача інформації від зовнішнього носія
(клавіатури) в оперативну пам′ять для опрацювання. Виведення – зворотній процес, коли дані
опрацювання
передаються після опрацювання з оперативної
пам′яті на зовнішній носій (на екран).
Для організації введення та виведення
виведення
інформації в Паскалі служать стандартні (вже
готові) процедури. Для зручності далі називатимемо їх операторами.
Прості оператори мови Паскаль: присвоювання, введення і виведення дозволяють створювати прості лінійні програми для
реалізації лінійних алгоритмів розв′язування задач.

Процедура введення даних
Для надання змінним значень можна використовувати оператор присвоювання, наприклад:
А := 3.5; В := 'текст';
але в такому випадку програма стає неуніверсальною, тому що виконується тільки при конкретних значеннях змінних. Щоб виконати
обчислення для інших значень, доведеться редагувати текст програми. Для виконання програми для різних значень змінних
потрібно організовувати введення даних із клавіатури.
Введення даних із клавіатури реалізується за допомогою
оператора
ReadLn (a1,a2, … an);
де а1, а2, ..., аn – змінні, яким присвоюються значення,
що вводяться.
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Процес введення за допомогою оператора ReadLn проходить
такі етапи:
 Після запуску програми, коли зустрічається оператор ReadLn,
виконання програми припиняється.
 На екрані з'являється текстовий курсор, і комп'ютер переходить в режим очікування введення даних. У цій ситуації
необхідно на клавіатурі набрати значення очікуваної змінної.
Процес набору даних відображається на екрані, починаючи з
тієї позиції, у якій знаходився текстовий курсор.
 Після набору значення треба ввести це значення (натиснути
клавішу Enter).
 Введене значення присвоюється змінній, яка вказана в дужках
оператора ReadLn, і процес виконання програми продовжується далі.
Якщо в операторі ReadLn перераховані декілька змінних, то
введення даних буде здійснюватися в порядку запису об'єктів. Значення можна вводити, відокремівши пропусками, або натискаючи
Enter після кожного значення. Якщо в списку введення більше імен,
ніж ви ввели значень, програма залишиться в режимі очікування
введення. Якщо в списку введення менше змінних, ніж ви ввели
значень, зайві значення ігноруються.
Типи даних, що вводяться, повинні співпадати з типами
змінних в списку оператора ReadLn. Якщо ця вимога не виконується, компілятор видасть повідомлення про помилку
«Еrror 106: Invalid numeric format» (Неправильний числовий формат).
Приклад 3.1. Нехай змінним А, В, С в процесі виконання програми потрібно задати значення А = 3, В = 12, С = 2.5. В операторі
ReadLn перелічується список змінних:
ReadLn (A, B, С);
Числові значення можна ввести таким чином (символом ↵ позначене натискання клавіші Enter:
3 12 2.5 ↵

Виведення даних на екран
Для виведення даних на екран служить оператор Write
(WriteLn), синтаксис якого такий:
Write (a1,a2, … an);
де а1, а2, ..., аn – список об'єктів виведення.
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Об′єктами виведення можуть бути числові або текстові константи або змінні, які в списку відокремлюються комами. Виведення
здійснюється з позиції курсору. Після виведення всього списку значень курсор залишається в тому ж рядку (після останнього
виведеного символу).
Приклад 3.2. Нехай А:=2; В:=3; С:=4:
Write (А,В,С); на екрані: 234 (значення змінних А,В,С)
Write (А, 'Добридень!', А,В, 'До побачення');
на екрані: 2 Добридень! 23До побачення
Write ('А=',А); на екрані: А=2
Оператор WriteLn діє аналогічно Wrіte, тільки після виведення
значень а1, ..., аn курсор переводиться на наступний рядок.
Оператор виведення WriteLn без параметрів
використовується для виведення порожніх рядків.
Перед введенням даних бажано друкувати за допомогою оператора Write пояснювальний текст – підказку, введення яких саме
даних очікує програма. Таким чином організовується діалог користувача з комп'ютером.
Приклад 3.3. Для введення значень А, В, С в програмі можна
написати:
Write ('Введіть значення А, В, С =>');
ReadLn (A, B, C);

Приклад 3.5. А:=25.2378;
WriteLn (А:6:2); На екрані:

Створення та реалізація програми

Для підвищення наочності виведених даних, керування розташуванням значень в рядку існує можливість виведення за
форматом. Для значень цілого або літерного типу вказується ширина поля для кожного елемента виведення:
<елемент виведення>:< ширина поля >
Приклад 3.4. А:=2;В:=3;
WriteLn (А:4,В:4);
На екрані:
Для значень дійсного типу вказується ширина поля для всього
числа і кількість десяткових знаків, які будуть записуватися після
десяткової крапки:
<ім'я змінної або вираз>:<загальна кількість знаків>:<кількість десяткових знаків>.
Якщо ж формат виведення дійсного числа не вказаний, то число виводиться у формі з плаваючою крапкою.

Задача. Скласти програму «Касир», при виконанні якої комп'ютер буде:
а) повідомляти перелік наявних товарів;
б) запитувати, який товар і в якій
кількості купується;
В магазині є:
1 – хліб
в) обчислювати вартість покупки;
2 – молоко
г) повідомляти вартість покупки;
3 – шоколад
д) запитувати, скільки грошей дає
Що бажаєте? 2
покупець;
Скільки пакетів? 3
е) повідомляти залишок.
1. Опишіть змінні, які потрібні для збереження даних: Cina – ціна
одиниці товару, Vart – вартість всієї покупки, Suma – кількість
грошей, які дає покупець, Reshta – решта, яку повинен повернути продавець. Всі ці величини можуть бути дробовими числами:
Var Cina, Vart, Suma, Reshta: Real;
Для вибору назви товару у списку введіть змінну Tovar – номер
товару у списку. Для збереження кількості обраного товару
опишіть змінну Kilk. Ці змінні мають набувати тільки цілих
значень:
Var Tovar, Kilk: Byte.
2. Потрібно видати на екран список товарів, які є в нашому «магазині»:
WriteLn ('В магазині є: ');
WriteLn ('1 – хліб – 1 грн. 30 коп.: ');
WriteLn ('2 – молоко – 2 грн. 50 коп.: ');
Доповніть список ще кількома найменуваннями товарів.
3. Організуйте діалог з покупцем за схемою: друк запитання за
допомогою оператора Write і введення значення для відповідної
змінної:
Write ('Що бажаєте? '); ReadLn (Tovar);
Write ('Скільки? '); ReadLn (Kilk);
Write ('Скільки коштує одиниця товару?');ReadLn(Cina);
4. Обчисліть вартість покупки:
Vart:= Kilk * Cina;
5. Організуйте повідомлення покупця про вартість покупки і запитання, яку суму він сплачує. Підрахуйте різницю і видайте
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значення решти на екран. Друк дійсних величин здійснюйте з
двома десятковими знаками.
WriteLn ('Ваша покупка коштує ',Vart : 6:2);
Write ('Скільки Ви сплачуєте? ');
ReadLn (Suma);
Reshta:= Suma – Reshta;
WriteLn ('Ваша решта ', Reshta: 6:2);
6. Збережіть файл. Запустіть програму на виконання декілька разів, проаналізуйте її роботу в недопустимих ситуаціях
(наприклад, сума менша за вартість покупки).
Питання для самоконтролю
1. Для чого призначені оператори ReadLn і WriteLn?
2. Поясніть етапи виконання оператора ReadLn в програмі.
3. З яких об'єктів може складатися список виведення в операторі WriteLn?
4. Перелічіть константи і зміннi в списку виведення:
WriteLn ('A=', A, 5, '3 * B', 3* B);
5. Чим дія оператора WriteLn відрізняється від оператора Write?
6. З якою метою для дійсних значень указується формат виведення?
Як надрукувати дійсне число з трьома десятковими знаками?
7. Що буде надруковано програмою?
а) Вхідні дані:
Var B,C,D:Real;
1.0; –2.0
Begin ReadLn (B,C);
D:=Sqrt (Sqr (B) – 4*C);
WriteLn ('X1=',(–B+D)/2,' X2=',(–B–D)/2)
End.
б)

8.

Вхідні дані:
1.5; –1.8

Var X:Real; T:Boolean;
Begin ReadLn (X); T:=X<Round(X);
ReadLn (X); T:=X<Trunc(X);
WriteLn (T)
End.
Що буде надруковано програмою?
а) Вхідні дані: Var A,B:Integer;
5; 8; 3.
Begin ReadLn (A,B,A);
WriteLn (A,B,A) End.
б)
Begin Write (1);
Write (2,3);
WriteLn (4); Write (5,6);
WriteLn;
WriteLn (7,8)
End.
в) Вхідні дані:
Var A:Integer; B:Real;
5; 3.
Begin
ReadLn (A,B);
WriteLn (A*B) End.
г)

Var X:Integer;
Begin X:=2; WriteLn ('X+1') End.
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9. Який результат буде надрукований? Var Y:Real;
а) Y:=57;
б)
Y:=56.3458;
WriteLn ('Y=',Y: 4: 1);
WriteLn ('Y=', Y: 4: 2);
в)

Y:= 56.3458;
г)
Y:= 56.3458;
WriteLn ('Y=', Y: 2: 0);
WriteLn ('Y=', Y);
10. Знайдіть помилки в тексті програми:
а) Var A, B, C: Integer;
Begin ReadLn (A,B);
WriteLn (A+B+C/3)
End.
б) Var X: Real;
Begin ReadLn (X);
Y:= Sqrt (X)+1;
WriteLn (Y)
End.
11. Відновіть можливий варіант тексту програми, якщо після роботи
програми екран користувача має вигляд:
а)
А=? 10
б) А=? 3
В=? 20
В=? 10
Відповідь=60
А+В=13
в)
Введіть число: 100
г)
Загадай число: 15
50.00 25.00 12.50 6.25
Відповідь 5
До побачення!
д)
Швидкість? 15
є)
Скільки тобі років? 10
Час? 2
Я вважаю, що ти у 5
Пройдений шлях 30 км
класі
12. Складіть програму, яка б реалізувала діалог приблизно такого змісту:
Програма: В якому місті ти живеш?
Відповідь: ***
Програма: Скільки в ньому мешканців?
Відповідь: **
Програма: *** – гарне місто.

Вправа 3-1. «Процедури введення/виведення»

Задача. Скласти програму для обчислення значень виразів
Y = A ; R=sin(X+π/4) та остачі від ділення цілого К на ціле N.
1) Опишемо змінні:
Var A, X, Y, R : Real; K, N, Ost : Integer;
2) Організуємо введення значень для аргументів виразів. Додамо оператор, який друкує на екрані привітання:
Begin
WriteLn ('Добридень!');
Write ('A =>'); ReadLn (A);
48

3)

4)

5)

Write ('X =>'); ReadLn (X);
Write ('K, N =>'); ReadLn (K, N);
Запишемо оператори присвоювання для обчислення значень виразів:
Y := Sqrt (A);
В Паскалі є вбудована константа Рі = 3.1415926536.
Її не потрібно додатково описувати.
Обчислимо R з використанням константи Рі:
R := Sin (X + Рі / 4);
Для обчислення остачі від ділення використаємо операцію Mod :
Ost:= K Mod N;
Організуємо виведення результатів обчислень. Дійсні числа
виведемо з двома знаками після десяткової крапки.
WriteLn ('Результати обчислень: ');
WriteLn ('Y =', Y : 6: 2);
WriteLn ('R =', R : 6: 2);
WriteLn ('Ost =', Ost);
WriteLn (' Щасти вам! ');
Виконайте програму для А=6.25, Х=0.2, К=17, N=3.

Після підключення певного модуля всі операції з нього будуть
доступні при виконанні програми. Якщо в програму включено операцію, яка належить до модуля, що не був підключений, при
компіляції або виконанні програми буде виведено повідомлення
про помилку.
Введення-виведення даних, з яким ми ознайомились в п.3.1,
починається з того місця на екрані, де в даний момент знаходиться
текстовий курсор. Якщо ми бажаємо зробити розташування інформації на екрані більш наочним, керувати позиціюванням курсору,
змінювати кольори текстових повідомлень в залежності від їх призначення, нам необхідно підключити модуль CRT і скористатися
його функціональними можливостями.
Модуль CRT містить підпрограми керування читанням з клавіатури, текстовим виведенням на екран дисплею, звуковим
генератором.

Позиціювання курсору

У Турбо Паскалі зосереджена велика кількість різних операцій, процедур, функцій і інших об'єктів, призначених для виконання
певних дій. Якби вони завжди були присутні в пам'яті комп'ютера,
то виконуваний файл turbo.exe був би дуже обширним. Тому всі
функціональні об'єкти системи Турбо Паскаль розміщені в окремих
розділах – модулях. У кожному модулі зосереджені об'єкти, орієнтовані на виконання дій певного класу. Наприклад, у модулі CRT
зосереджені процедури і функції, що дозволяють керувати введенням і виведенням даних, модуль GRAPH орієнтований на роботу з
графічною інформацією, модуль DOS забезпечує роботу в операційній системі. Найбільш використовувані модулі (зокрема, модуль
CRT) знаходяться у файлі turbo.tpl.
Підключення необхідних модулів реалізується в розділі Uses,
який розміщується відразу після заголовку програми.
Приклад 3.6. Підключення модулів GRAPH, CRT:
Uses Graph, Crt;

Вікно текстового виведення (Output)
(1; 1)
має розмір 80×25: 80 позицій (стовпців)
по горизонталі і 25 рядків по вертикалі.
Розміри текстового екрана залежать від
установок Паскаля. Початком координат є
(80; 25)
лівий верхній кут екрана.
Процедура GotoXY переводить курсор
у потрібне місце екрана або поточного вікна. Оператор має такий
синтаксис:
GotoXY (X, Y);
де X – номер стовпця (1..80), Y – номер рядка. (1..25). Параметри X, Y
можуть бути константами, числовими виразами або змінними цілого типу. Якщо параметри X, Y виходять за межі вказаних діапазонів,
курсор встановлюється в позицію (1; 1).
Приклад 3.7. Виведення привітання по центру текстового
екрану.
Uses Crt;
Begin
ClrScr; {очищення екрану}
GotoXY (35, 12);
WriteLn ('Добридень!')
End.
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6)

3.2. Текстовий режим роботи

Підключення модулів

Функції WhereX і WhereY типу Byte дозволяють визначити поточні координати курсору: WhereX повертає його горизонтальну
(стовпець), а WhereY – вертикальну (рядок) координати.
Приклад 3.8. Зсув курсору для введення даних на 3 позиції:
Write ('Введіть відповідь');
GotoXY (WhereX+3, WhereY);
ReadLn (K);
В цьому прикладі можна помітити різницю між процедурами
та функціями:
 процедури записуються у вигляді окремого оператора; вони
зразу виконують передбачені в них дії;
 функції одержують певні значення, які далі можна використовувати для виконання деяких дій, наприклад, в якості
аргументів для інших процедур та функцій.

Керування кольором
Процедура
TextBackGround (Х)
визначає колір фону
текстового
екрану.
Параметр Х:Byte може
бути константою, змінною або виразом.
Оператор ClrScr
викликає
процедуру
очищення екрану. При
виконанні
оператора
ClrScr екран замальовується поточним кольором фону, який попередньо встановлено процедурою TextBackGround,
тим самим складається
враження «очищення»
екрану. Якщо поточний
колір фону не задано,
екран заливається чорним кольором.

Таблиця 3.1
Системна
константа
Black
Blue
Green
Сyan
Red
Magenta
Brown
LightGray
DarkGray
LightBlue

Числовий
еквівалент
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LightGreen

10

LightСyan

11

LightRed
LightMagenta
Yellow
White
Blink

12
13
14
15
128
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Колір
чорний
синій
зелений
блакитний
червоний
фіолетовий
коричневий
світло-сірий
темно-сірий
яскравосиній
яскравозелений
яскравоблакитний
рожевий
малиновий
жовтий
білий
мерехтіння
символу

Процедура TextСolor(Х) визначає колір символів. Параметр
Х:Byte може бути константою, змінною або виразом.
Для процедур TextСolor і TextBackGround встановлені
спеціальні системні константи та їх числові еквіваленти (див.
таблицю 3.1).
Приклад 3.9. Виведення привітання червоним кольором на
світло-сірому фоні екрану.
Uses Crt;
Begin
TextBackGround (7);
ClrScr;
TextСolor (4);
WriteLn ('Добридень!')
End.
Приклад 3.10. Виведення повідомлення з використанням мерехтіння символів:
TextСolor (Red + Blink);
WriteLn ('Помилка!')

Текстові вікна
Текстові вікна в програмах використовуються для обмеження
площі введення-виведення інформації. Для задання текстових вікон
призначена процедура Window, синтаксис якої такий:
Window (x1,y1,x2,y2);
де x1, y1 – координати лівого верхнього кута вікна, x2, y2 – координати правого нижнього кута.
(1; 1)
Процедура Window
Поле всього
визначає текстове вікно
екрану
– частину екрана, в ме(x1; y1)
жах якої надалі діятимуть процедури введення/виведення. Таким
(x2; y2)
чином, при роботі з вікном параметри процеду(80; 25)
ри
GotoXY
треба
задавати відносно поточного вікна.
Координати x1,y1,x2,y2 повинні відповідати умовам:
1 ≤ x1 < x2 ≤80; 1 ≤ y1 < y2 ≤25;
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Приклад 3.11. Створення вікна і заповнення його синім кольором.
TextBackGround (1);
Window (5,5,20,10);
ClrScr;

Читання з клавіатури
Функція ReadKey типу Char повертає символ, який відповідає
клавіші, натиснутій на клавіатурі:
C := ReadKey;
де С – ім'я змінної типу Char, якій буде присвоєне значення натиснутого символу.
В операційній системі MS-DOS при натисканні на клавіші клавіатури відповідні коди символів вміщуються в буфер клавіатури,
звідки вони далі можуть бути прочитані програмою. При звертанні
до функції ReadKey аналізується буфер клавіатури: якщо в ньому є
ще не прочитаний програмою символ, то він повертається в якості
значення функції. Якщо непрочитаних символів немає, програма
буде чекати натискання на будь-яку клавішу. Це дозволяє використовувати оператор ReadKey для затримання виконання програми до
натискання на будь-яку клавішу:
ReadKey;
Слід відзначити, що введення символу за допомогою ReadKey
не супроводжується відображенням символу на екрані.
Функція KeyPressed типу Boolean повертає значення False,
якщо буфер клавіатури порожній, і значення True, якщо в буфері є
непрочитаний програмою символ. Для призупинення виконання
програми використовується оператор циклу (див. п.5.1):
Repeat Until KeyPressed;

Приклад 3.12. Програма здійснює програвання музичної фрази "до-ре-мі".
Uses Crt;
Var N : Byte;
Begin
Sound (131); {частота, яка відповідає ноті "до"}
Delay (500);
NoSound
Sound (147); {частота, яка відповідає ноті "ре"}
Delay (500);
NoSound
Sound (165); {частота, яка відповідає ноті "мі"}
Delay (500);
NoSound
End.

Створення та реалізація програми

До модуля CRT включені три процедури, за допомогою яких
можна запрограмувати виведення довільної послідовності звуків.
Процедура Sound(I) вмикає динамік комп'ютера. Цілочисельне значення І вказує частоту звуку в герцах.
Процедура Delay(MS) затримує виконання програми на вказане
число мілісекунд. В даному випадку MS – тривалість звукового сигналу в мілісекундах.
Процедура NoSound вимикає динамік.
Для генерації звукового сигналу використовується виклик цих
процедур за схемою: Sound – Delay – NoSound.

Задача. Скласти програму, за
якою перевіряється знання таблиці
множення на трьох прикладах виду
Таблиця множення
x*y, де x,y – випадкові числа.
1. Для оформлення діалогу про5 * 3 = 15
грами з користувачем підключимо модуль CRT. Змінимо колір
True
фону на світло-сірий:
Uses Crt;
Var X, Y, Z : Integer;
K : Boolean;
Begin
TextBackGround (7);
ClrScr;
2. Створимо вікно-заголовок і виведемо текст «Таблиця множення» білим кольором:
TextBackGround (1);
Window (10,2,70,4);
ClrScr;
GotoXY (22,2);
TextColor(15);
Write ('Таблиця множення');
3. Створимо вікно зеленого кольору для виведення завдання.
Для того, щоб множники X, Y були випадковими, використаємо функцію Random (див.табл. 2.4). Процедура Randomize
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Керування звуковим генератором

ініціалізує генератор випадкових чисел, що дозволяє при кожному запуску програми отримувати різні випадкові числа .
TextBackGround (2);
Window (20,12,60,16);
ClrScr;
Randomize;
X:=Random (10); Y:=Random (10);
GotoXY (20,3);
Write (X, ' * ', Y , ' = ');
4. Для того, щоб встановити курсор для введення даних з клавіатури, використаємо функції WhereХ і WhereY, які повертають
координати поточного положення курсору:
GotoXY(WhereX+2,WhereY); { курсор встановлено у кінець
завдання +2 позиції}
ReadLn (Z);
Змінна Z призначена для збереження відповіді, яку дає учень.
5. Створюємо третє вікно синього кольору для друкування реакції
на надану відповідь.
TextBackGround (1);
Window (30,20,50,22);
ClrScr;
TextColor(12);
Змінній К присвоїмо значення логічного виразу X ⋅ Y = Z .
Змінна К отримує значення True, якщо учень дав правильну
відповідь ( X ⋅ Y дорівнює Z), і значення False, якщо він помилився.
K := X*Y=Z;
GotoXY (8,2);
Write (K);
Для того, щоб учень встиг прочитати реакцію програми, її виконання потрібно призупинити:
ReadKey;
6. За умовою задачі потрібно дати три приклади. Повторіть кроки
3–5 ще два рази (процедуру Randomize не треба викликати щоразу, оскільки генератор випадкових чисел вже ініціалізовано).
Зверніть увагу: щоб зробити вікно активним, потрібно виконати
процедуру Window з координатами цього вікна.

3. Поясніть призначення і функціональні можливості процедур керування кольором при роботі з текстовим екраном.
4. Як виконується процедура ClrScr?
5. Опишіть систему координат текстового екрану монітора.
6. Як задаються текстові вікна? Опишіть систему координат в заданому текстовому вікні.
7. Для чого використовується функція ReadKey?
8. Як зробити одне зі створених текстових вікон активним?
9. Якого типу повинна бути змінна К, якщо К:= ReadKey?
10. Які процедури використовують для керування звуковим генератором?
11. Запишіть фрагмент програми для створення в центрі екрану текстового вікна, розміри якого 20 стовпців і 4 рядки. Колір вікна
жовтий. Синім кольором по центру вікна надрукуйте «Привіт!».
12. Складіть програму, яка забезпечує введення трьох чисел в одному
вікні і виведення їх середнього арифметичного в другому вікні.

Вправа 3-2. «Текстовий режим роботи»

1. Для розв'язування яких завдань підключають модуль CRT?
2. Які можливості надає Турбо Паскаль для позиціювання текстового
курсору? Поясніть дію процедури GotoXY.

Задача. Скласти програму для обчислення площі прямокутника зі сторонами А і В.
1) Обмежимо значення А і В
таким
чином:
нехай
A => 22.5
1<А<40, 1<В<40. Такі обB => 31.75
меження дозволять нам
S = 714.37
побудувати на екрані прямокутник зі вказаними
сторонами. Використаємо
Прямокутник зі сторонами
можливості модуля CRT
22.5 і 31.75
для оформлення вигляду
текстового екрану.
Підключіть модуль CRT і опишіть змінні, необхідні для
розв'язування задачі: А, В – сторони прямокутника, S – його
площа, X,Y – довжини сторін текстового вікна, яке зображує заданий прямокутник.
Uses Crt;
Var A, B, S: Real; X, Y: Integer;
Begin
2) Організуйте введення даних і виведення результату в текстове вікно зеленого кольору, розташоване в правій
половині екрану:
Window (45,10,75,20);
TextBackGround (2);
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Питання для самоконтролю

3)

ClrScr;
TextColor (15);
Write ('A,B=> ');
ReadLn (A,B);
S := A*B;
GotoXY (10,8);
WriteLn ('S=', S : 5 : 2);
В лівій половині екрану зобразіть прямокутник, сторони
якого приблизно дорівнюють А і В. Параметри процедури
Window повинні бути цілого типу, тому потрібно виконати
перетворення введених значень А і В до цілого типу:
X:=Round (A); Y:=Round (B);
Створіть текстове вікно синього кольору, яке зображує
заданий прямокутник:
Window (5, 5, 4+X, 4+Y);
ТextBackGround (1);
СlrScr;
В нижній частині екрану в текстове вікно зеленого кольору
виведіть жовтим кольором повідомлення про розміри прямокутника:
Window (5,23,35,24);
ТextBackGround (2);
СlrScr;
TextColor (14);
WriteLn ('Прямокутник зі сторонами');
WriteLn ( A : 3 : 1, ' і ', B : 3 : 1);
Затримайте виконання програми:
ReadKey;
Перед завершенням програми відтворіть чорний колір фону:
Window (0,0,80,25);
ТextBackGround (0);
СlrScr
End.
Збережіть файл програми. Виконайте програму для
різних значень А і В.

Стандартним станом екрану під час запуску програми з середовища Турбо Паскаль є текстовий режим роботи. Тому перед
застосуванням графічних процедур в програмі необхідно ініціалізувати графічний режим роботи дисплею за допомогою процедури
InitGraph. Загальний вигляд процедури такий:
InitGraph (<ім'я драйвера> , <режим>, <шлях до драйвера>);
Драйвер – це програма, призначена для керування певним
пристороєм комп′ютера

Для використання процедур роботи з графікою необхідно підключити модуль GRAPH:
Uses Graph;

Для параметру <ім'я драйвера> можна вибрати одну з констант: Detect=0; VGA=9, ЕGA=3 в залежності від драйвера, який
використовується. Драйвери зберігаються у файлах з розширенням
*.bgi (egavga.bgi, vga.bgi).
Параметрові <режим>, в залежності від технічних характеристик монітора, можна присвоїти значення 0, 1 або 2.
На місці параметру <шлях до драйвера> потрібно вказати
шлях до каталога, в якому знаходиться драйвер підтримки вибраного графічного режиму. Якщо драйвер знаходиться в поточному
каталозі Турбо Паскаля, потрібно записати порожній рядок ''.
Приклад 3.11. Ініціалізація графічного режиму 640×480 пікселів, для монітора VGA, драйвер знаходиться в підкаталозі BGI
каталога TP70:
InitGraph (VGA,2,'С:\:TP70\BGI');
Якщо програма буде виконуватися на комп'ютерах різних типів,
необхідно забезпечити автоматичне тестування адаптера монітора. Для
автоматичного тестування потрібно параметру <ім'я драйвера> присвоїти значення Detect, а на місці параметру <режим> указати ім'я
змінної типу Integer, яка за замовчуванням отримає значення 2.
Приклад 3.12. Ініціалізація графічного режиму, яка передбачає автоматичне тестування адаптера та наявність драйвера в тому
ж каталозі, що й Turbo.exe:
Var Driver, Mode : Byte;
Begin
Driver:= Detect;
InitGraph (Driver, Mode, '');
Після ініціалізації екран переключається у графічний режим з
розміром екрана 640×480 пікселів.
Після завершення роботи в графічному режимі для переходу в
текстовий режим необхідно виконати процедуру CloseGraph.
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4)

5)

6)

3.3. Графічний режим роботи

Ініціалізація графічного режиму

Типові процедури та функції
для роботи в графічному режимі
виводить точку заданого кольору в поPutPixel (Х,Y, колір)
зицію з координатами Х,Y
проводить лінію між вказаними точкаLine (Х1,Y1,Х2,Y2)
ми поточним стилем та кольором
виводить прямокутник з указаними координатами лівого верхнього та
Rectangle (Х1,Y1,Х2,Y2)
правого нижнього кутів
виводить прямокутник, зафарбований
Bar (Х1,Y1,Х2,Y2)
поточним стилем
зображує коло з центром в (Х,Y), радіCircle (Х, Y, радіус)
ус треба задати в пікселях
виводить дугу між вказаними кутами з
центром в (Х,Y). Кути задаються в граArc (Х,Y, початковий кут,
кінцевий кут, радіус)
дусах, напрямок відліку кутів – проти
годинникової стрілки
PieSliсe (Х,Y, початковий кут, зображує сектор, зафарбований покінцевий кут, радіус)
точним стилем
Ellipse (Х,Y, початковий кут,
кінцевий кут, горизонтальний виводить дугу еліпса
радіус, вертикальний радіус)
FillPoly (N, координати)
виводить замкнутий багатокутник і
штрихує його поточним видом
штрихування

зображує ламану лінію. N – кількість
точок зламу (включаючи крайні точки),
координати – масив координат точок
зламу (Х1,Y1,Х2,Y2,...,Хn , Yn )
Для встановлення кольорів використовуються такі ж системні
константи або їх числові еквіваленти, як при роботі в текстовому
режимі (див. таблицю 3.1).
Таблиця 3.3
Процедури встановлення кольорів та штрихування
SetColor (колір)
колір для виведення символів та ліній
SetBKColor (колір)
колір фону
вид штрихування. <Код> набуває значень
SetFillStyle (код, колір)
в діапазоні 1..11, наприклад:
SolidFill=1 – суцільне штрихування;
LineFill=2 – штрихування лініями
FloodFill (Х,Y, колір межі) штрихує замкнену область. Х,Y – координати точки всередині області
ClearDevice
очищення графічного екрану. Екран заповнюється кольором фону, який встановлено
процедурою SetBKColor.
Якщо при виконанні процедури FloodFill вказана точка
(X,Y) всередині області, границя якої має розриви,
заллється весь екран.
Приклад 3.13. Побудова прямокутника червоного кольору.
Setfillstyle (1,12);
Bar (5,5,50,50);
Після виконання всіх операторів програми система виводить
вікно редагування. Щоб мати можливість розглянути малюнок, наприкінці програми можна використати процедури з модуля CRT:
ReadKey;
або
Repeat Until KeyPressed;
Приклад 3.14. Побудова «сонечка» на блакитному фоні і заливання його жовтим кольором:
SetBkColor (3); ClearDevice;
SetColor (14);
SetFillStyle (1,14);
Circle (100,100,20);
FloodFill (100,100,14);
Line (60,100,140,100);
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Процедури та функції побудови графічних примітивів
Будь-яка точка на екрані може
бути задана парою чисел (X,Y). Вертикальна координата Y зростає
зверху вниз, а горизонтальна Х –
зліва направо.
При побудові зображень використовуються
так звані графічні
примітиви: точка, відрізок, дуга та ін.
В таблиці 3.2 наведено правила запису
та опис процедур, призначених для
побудови графічних примітивів.
Таблиця 3.2

DrawPoly (N, координати)

Line (80,60,120,140);
Line (120,60,80,140);
Repeat Until KeyPressed;
Приклад 3.15. Малювання багатокутника зеленого кольору, з
границею червоного кольору. Для переліку вершин багатокутника
використовується масив координат (з масивами ми ознайомимось в
главі 6).
Uses Graph, Crt;
Const
Coord: Array [1..16] оf Integer = (500,150,530,210,
520,210,570,280,440,280,480,210,470,210,500,150);
Var Detect,GraphMode, X,Y: Integer;
Begin
InitGraph (Detect, GraphMode, '');
ClearDevice; SetColor (12);
SetFillStyle (1,2);
FillPoly (8,Coord); ReadKey
CloseGraph; End.
Таблиця 3.4
Процедури встановлення стилю ліній
SetLineStyle
Стиль лінії.
(тип, зразок, то- <Тип> набуває значень в діапазоні 0..4:
вщина)
0 – суцільна лінія; 1 – точкова лінія;
2 – штрих-пунктирна лінія; 3 – пунктирна лінія;
4 – візерунок користувача.
<Зразок> враховується тільки для ліній, у яких
<Тип>=4, і визначає довжину штриха в штрихпунктирній лінії:
1
– 1 піксел;
7
– 3 піксели;
127 – 7 пікселів; 65520 – 12 пікселів.
Відстань між штрихами складає (16 – <довжина
штриха>) пікселів.
<Товщина> набуває одного з двох значень:
1 – товщина в 1 піксел; 3 – товщина в 3 піксели.
SetWriteMode
Задання способу взаємодії ліній, що виводяться, з
попереднім зображенням.
(режим)
<Режим> набуває значень:
0 – накладання лінії на існуюче зображення звичайним способом;
1 – в точках перетину лінії з існуючим зображенням
(повторне малювання) зображення стирається.

Приклад 3.16. Побудова зображення піраміди з використанням різних стилів ліній:
Uses Crt,Graph;
Const
Coord : Array [1..10] оf Integer =
(300, 100,250,300,350,300,400,200,300,100);
Var Grd, Grm, X, Y, I : Integer;
Begin
InitGraph (Grd,Grm, '');
SetBkColor (Black);
SetColor (15);
SetLineStyle (0,0,3);
DrawPoly (5,Coord);
Line (300,100,350,300);
SetLineStyle (3,0,1);
Line (300,200,250,300);
Line (300,200,300,100);
Line (300,200,400,200);
ReadKey; CloseGraph
End.
Приклад 3.17. Якщо в програмі малювання
багатокутника (приклад 3.15) задати стиль ліній
таким чином:
SetLineStyle (4,7,3);
«ялинка» матиме вигляд такий, як на малюнку.
Таблиця 3.5
Процедури виведення тексту в графічному режимі
Outtext (S);
Виведення текстового рядка S, починаючи з
поточного положення графічного курсора.
OuttextXY(X,Y,S);
Виведення рядка S, починаючи з точки з координатами X,Y
SetTextStyle (код шриф- Встановлення стилю текстового виведення
ту, код напрямку, код на графічний екран, де:
розміру шрифту);
<код шрифту>: 0 (шрифт 8х8 піксел, який
входить до модуля GRAPH);
<код напрямку>: 0 – по горизонталі, 1 – по
вертикалі;
<код розміру шрифту>: 1..4

61

62

Створення та реалізація програми
Задача. Побудувати
Успішність учнів 9-го кл, %
стовпчикову діаграму по25%
50%
75% 100%
казника успішності учнів
9-А класу за чвертями навчального року, якщо у
першій чверті успішність
становила 25%, у другій –
50%, у третій – 75 %, у четвертій – 100%.
1. Побудуємо таку діаг1
2
3
4
раму з використанням
засобів модуля GRAPH. Ініціалізуємо графічний режим:
Uses Graph, Crt;
Var Driver, Mode : Integer;
Begin
InitGraph (Driver, Mode, '');
2. Заллємо екран світло-сірим кольором. Виконаємо процедуру
SetTextStyle з параметром <код розміру шрифту>=2 для виведення заголовка діаграми:
SetBkColor (8); Cleardevice;
SetTextStyle (0,0,2);
SetColor (12);
OutTextXY (160,50, 'Успiшнiсть 9-А кл,% ');
3. Встановлюємо білий поточний колір малювання і розміщуємо в
центральній частині екрану осі координат:
SetColor(15);
{побудова осі Ох з координатами кінців відрізка (160,320)
та (500,320)}
Line (160,320,500,320);
Line (495,315,500,320);
Line (495,325,500,320);
{побудова осі Оу з координатами кінців відрізка (160,320)
та (160,110)}
Line (160,320,160,110);
Line (155,115,160,110);
Line (165,115,160,110);
4. За умовою задачі висоти стовпців знаходяться у відношенні
1:2:3:4. Нижні основи прямокутників знаходяться на одному рівні (на осі Оу), тому координата Y2 для нижнього кута стовпців
дорівнює 320. Нехай висота 1-го стовпця дорівнює 50 пікселів.
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Тоді задаємо координату Y1 верхнього кута першого стовпця
270 (тобто 320–50), координату Y1 верхнього кута другого стовпця (270–50), третього – (270–2*50), четвертого – (270–3*50).
Нехай ширина стовпців і відстань між сусідніми стовпцями
становлять по 35 пікселів. Тоді координата Х1 для першого стовпця
дорівнює 210, а Х2=210+35; для другого – Х1=210+2*35,
Х2=210+3*35 і т.д. Вибираємо кольори для малювання прямокутників: для першого – синій (1), для другого – зелений (2), для третього
– блакитний (3), для четвертого – червоний (4). Виконуємо процедуру Setfillstyle з параметром <код штрихування>=1:
{1 стовпець}
SetColor (1);
SetFillStyle (1,1);
Bar (210+0*35,270,210+1*35,320);
{2 стовпець}
SetColor (2);
SetFillStyle (1,2);
Bar (210+2*35,270–50,210+3*35,320);
{3 стовпець}
SetColor (3);
SetFillStyle (1,3);
Bar (210+4*35,270–2*50,210+5*35,320);
{4 стовпець}
SetColor (4);
SetFillStyle (1,4);
Bar (210+6*35,270–3*50,210+7*35,320);
5. Змінимо розмір шрифту на 1, поточний колір малювання – на білий і виведемо підписи стовпців, враховуючи відстань між ними:
SetColor (15);
SetTextStyle(0,0,1);
OutTextXY (210,100,' 25%');
OutTextXY (280,100,' 50%');
OutTextXY (350,100,' 75%');
OutTextXY (420,100,'100%');
6. Виведемо червоним кольором номери чвертей:
SetColor (15);
OutTextXY (220,330,' 1 ');
OutTextXY (290,330,' 2');
OutTextXY (360,330,' 3');
OutTextXY (430,330,' 4 чвертi');
Repeat Until Keypressed;
CloseGraph End.
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Питання для самоконтролю
Для розв'язування яких завдань підключають модуль GRAPH?
Як ініціалізувати графічний режим дисплею?
Як задати колір для побудови графічних примітивів?.
Як змінити колір екрану?
Як виконати заливання графічного об'єкту заданим кольором?
Опишіть послідовність виконання процедур.
6. Опишіть систему координат в графічному режимі.
7. Як затримати зображення на екрані після його повної побудови?
8. Як повернутися до текстового режиму роботи?
9. Як побудувати і зафарбувати зеленим кольором коло радіусом 100,
центр якого співпадає з центром екрану дисплею?
10. Запишіть фрагмент програми для побудови трикутника з вершинами в точках (100,100), (150,100), (80,70); колір фону – сірий; колір
ліній – червоний.
11. Запишіть фрагмент програми для побудови прямокутника з вершинами (80,80), (170,80), (80,150). Зафарбувати його жовтим
кольором. Колір фону – синій.
12. Складіть програму, яка здійснює послідовну побудову фігур, кожна
з яких, починаючи з другої, вписана в попередню: прямокутник,
ромб, еліпс, коло.

1.
2.
3.
4.
5.

Вправа 3-3. «Графічний режим роботи»

1)
2)

3)
4)

Створіть новий файл. Підключіть модулі GRAPH і CRT.
Ініціалізуйте графічний режим роботи.
Змініть колір фону на блакитний. Намалюйте червоним кольором малюнок 1. Область 1 залийте жовтим кольором,
область 2 – синім. Затримайте зображення до натискання
на будь-яку клавішу за допомогою функції ReadKey.
Залийте екран яскраво-блакитним кольором. Побудуйте
малюнок 2 коричневим кольором. Залийте кола-«очі» синім
кольором. Затримайте зображення.
Змініть колір фону на білий. Намалюйте темно-сірим кольором малюнок 3. Область 1 залийте коричневим
кольором, область 2 – синім. Затримайте зображення.

5)
6)

Закрийте графічний режим.
Збережіть файл. Виконайте програму.

3.4. Оцінювання теми «Створення лінійних програм»
1. Визначте, які зі змінних (див. наведений фрагмент програми)
можуть набувати значення:
Var A,B,W : Integer;
Sum : Byte;
Tab : Real;
Begin
…...
а) 5;
б) –13;
в) 254.5;
г) '120'.
2. В програмі для обчислення середнього арифметичного трьох
чисел пропущені оператори введення-виведення. Напишіть їх:
Var A,B,С : Integer; S : Real;
Begin
……………
S:=(A+B+C)/3;
……………
End.
3. Виконайте програму з п.2 для наведених вхідних даних:
А В
С
S
а) 1
2
3
б) 5
6
–5
4. Що надрукує оператор виведення, якщо А = 3.5, В = 2:
а) WriteLn ('A+B=', A+B : 4 : 2);
б) WriteLn ('A=', A:4:0, ' B=', B:4:0);
в) WriteLn ('A*B=', A*B);
5. Запишіть оператор присвоювання для обчислення значення виразу:

C=

a−b
.
a+b

6. Запишіть оператор присвоювання для обчислення довжини гіпотенузи С прямокутного трикутника, якщо відомі довжини
його катетів А і В, використовуючи формулу

c = a2 + b2 .

1
2
1
2
Мал. 1

Мал. 2
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Мал. 3

7. Запишіть оператор присвоювання для обчислення довжини відрізку АВ, якщо відомі координати кінців відрізку А(XA, YA),
B(XB,YB), використовуючи формулу

l AB = ( x a − xb ) 2 + ( y a − y b ) 2 .
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8.

Запишіть оператор присвоювання для обчислення об′єму кулі
V, якщо відомий її радіус R, використовуючи формулу

4
V = πR 3 .
3
9. Складіть програму для обчислення об′єму кулі V, якщо її
радіус R.
10. В одному акваріумі А рибок, а в іншому – на D рибок більше.
Складіть програму для обчислення кількості рибок у двох акваріумах разом.
11. Практичне завдання. Складіть програму для обчислення периметру і площі трикутника АВС, для якого відомі координати
його вершин А(XA, YA), B(XB, YB), C(XC,YC). Для обчислення
площі трикутника скористайтеся формулою Герона:

S=

p ⋅ ( p − a) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c),

де а, b, с – сторони трикутника АВС, p=(a+b+c)/2.
12. Практичне завдання. Складіть програму, яка забезпечує введення двох чисел в одному текстовому вікні, виведення їх
добутку в другому і виведення їх частки – в третьому текстовому вікні.

4. Організація розгалужень
4.1. Обчислення логічних виразів
Цей розділ присвячений програмуванню ситуацій, в яких на
основі деякої умови буде або не буде виконуватися ряд операторів.
Умова – це твердження, яке може бути істинним чи хибним. Якщо
твердження істинне, то вважається, що умова виконана.

Логічні оператори
Крім математичних, в мові Паскаль можна обчислювати значення логічних виразів, які мають тип Boolean і набувають значення
True (Істина) або False (Хибність). Ліва та права частина логічного виразу порівнюються між собою за допомогою операцій
порівняння. В мові Паскаль використовуються такі логічні
операції (табл. 4.1):
Таблиця 4.1
Знак
Логічний
Значення
Результат
операції
вираз
=
Дорівнює
8=9
False
>
Більше
8>9
False
<
Менше
8<9
True
>=
Більше або дорівнює
5>=5
True
<=
Менше або дорівнює
5<=2
False
<>
Не дорівнює
2<>5
True
Змінним логічного типу можна присвоювати результат будьякого виразу, значення якого належить до того ж типу.
Приклад 4.1. Присвоювання змінній А типу Boolean значення
логічного виразу:
Var X,Y:Integer; A:Boolean;
Begin
X := 5 ; Y := 2;
A:= X > Y; {Умова X>Y виконується, тому A отримує
значення True}
{ A = False}
A:= X < Y;
A:= X – 4.5 < Y * 2;
{ A = True }

Складені умови
Проста умова – два вирази, з'єднані оператором порівняння.
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Складена умова – кілька простих умов, з'єднаних логічними
операціями AND (логічне І, інакше – логічний добуток), OR (логічне
АБО, інакше – логічна сума), ХОR (виключне АБО), NOT (логічне заперечення).
Складені умови записуються у
вигляді логічних виразів, які поверУмови
тають True чи False в залежності від
значень аргументів.
прості
складені
Логічну функцію прийнято задавати у вигляді таблиці істинності,
=, <>, <,
(…) AND (…)
вхідними значеннями якої є аргумен>, <=, >=
(…) OR (…)
ти функції (значення змінних для
логічного виразу), а вихідними – відповідні значення логічної функції (див. табл. 4.2).
Проілюструємо виконання логічних операцій AND і OR за допомогою електричних схем:

А

А

В

А = true

А AND B = true

Лампа горить, якщо
А і В ввімкнено.

А

А OR B = true

Лампа горить, якщо
А або В ввімкнено.

Обчислення виразів виконуються зліва направо у відповідності
до пріоритету операцій:
1 – Not;
2 – And;
3 – Or.
Для зміни порядку виконання дій використовуються круглі
дужки.
Прості умови, які беруть участь у складеній умові,
за правилами Паскаля беруться в дужки.
69

False True

False

True

True

True False

False

True

True

True True

True

True

False

А AND B = true,
А OR B = false,
А ХOR B = false,
якщо й А, і В істинні якщо й А, і В хибні
якщо А=В
А
False
True

NOT A
True
False
Якщо А=True, то NOT A=false

Приклад 4.2. Приклади складених умов:
 Not (А <= 3) – рівнозначне виразу А > 3.
 (Age>=10) And (Age<=18) – істинне тоді і тільки тоді, коли
значення Age знаходиться в проміжку від 10 до 18.
 (Age < 10) Or (Age > 18) – істинне для всіх значень Age, які
не належать проміжку від 10 до 18.

В

Лампа горить, якщо
А ввімкнено.

Таблиця 4.2
Таблиця істинності для логічних операцій
А
В
А AND B
А OR B
А ХOR B
False False
False
False
False

Приклад 4.3. Нехай потрібно визначити, чи належить точка з
координатою Х відрізку [–5; 5]. У вигляді подвійної нерівності цю
умову можна записати так: –5 ≤ Х ≤ 5. У Паскалі подвійна нерівність записується як складена умова:
(X >= –5) And (X <= 5).
-5
5
Умова істинна, якщо Х≥–5 і Х≤ 5.
Приклад 4.4. Використання логічних операцій:
Var X, Y, Z : Integer; A : Boolean;
Begin
X := 1; Y := 2; Z := 3;
A := (X < Y) And (Y < Z);
{A =True}
A := (X > Y) Or (Y > Z);
{A= False}
A := (X > Y) Xor (Y < Z);
{A = True}
End.
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Створення та реалізація програми
Задача. Скласти програму для обчислення значень наведених
логічних виразів, якщо A=X mod 2=0; B=X>5; для Х, яке генерується
випадковим чином. Результати виводити на екран у вигляді таблиці:
X
A
B
A or not b
Not A and B
Not A or A and B
1. Опишемо змінну Х цілого типу. Змінні А, В призначенні для
збереження значень логічних виразів (True або False), тому
мають тип Boolean:
Var X: Integer; A, B: Boolean;
2. Для генерації випадкового числа Х використовуємо функцію
Random (а).
Begin
Randomize;
X:=Random (10);
3. Обчислимо значення логічних змінних А і В відповідно до умови задачі. Змінна А отримує значення True, якщо виконується
умова X Mod 2 = 0, і False, якщо умова хибна. Змінна В отримує
значення True, якщо виконується умова X>5, і False – в протилежному випадку (якщо Х≤5).
A := X Mod 2 = 0;
B := X>5;
4. Для того, щоб виведення значень на екран мало вигляд таблиці,
скористаємося виведенням за форматом. Виводимо на екран заголовок таблиці:
WriteLn ('X':4, 'A':6 ,'B':6, 'A Or Not B' :15 ,'Not A
And B':15);
5. Об'єктами виведення оператора WriteLn можуть бути і значення логічних виразів. Організуємо виведення на екран
рядка значень логічних змінних та значень складених логічних виразів:
WriteLn (X:4, A:6, B:6, A Or Not B:15, Not A And B: 15);
6. «Порожній» оператор ReadLn затримує виконання програми і
повернення системи у вікно редагування. Ви маєте змогу бачити результати роботи програми на екрані користувача доти,
поки не натиснете клавішу Enter.
ReadLn End.
Виконайте програму, проаналізуйте результат її роботи.
Питання для самоконтролю:

3. Як виконуються логічні операції Or, ХOr, And, Not?
4. Заповніть таблицю істинності, якщо А:=х>y, B:=х>0:
x
y
A B
Not A A Or B A And B
Not (А And B)
Not A Or B
-3
4
3
5
-3
-5
5
3
5. Дано висловлення: A=X>3; B=X<0:
а) утворіть з цих висловлень логічну суму, покажіть на координатній прямій значення Х, при яких сума істинна;
б) утворіть з цих висловлень логічний добуток; покажіть на координатній прямій значення Х, при яких добуток істинний;
в) утворіть заперечення для висловлення В.
6. Запишіть у вигляді логічних виразів:
а) вираз А істинний, якщо X>Y;
б) вираз А істинний для всіх Х ∈[3;10];
в) вираз А істинний для всіх Х, які не належать проміжку [0;5].
7. Обчисліть значення логічних виразів:
а) X<=10, якщо х=5;
б) 'A+B'='A'+'B';
в) (A>0)or(A<=0);
г) (A<=B)and(A=B–1), якщо А=2, В=4;
д) (A<=B)or(A=B–1), якщо А=2, В=4.
8. Чому дорівнюють значення виразів?
а) A and not A ;
в) A and true ;
д) A or true ;
б) A or not A ;
г) A and false ;
є) A or false .
9. Заповнити таблиці істинності, розглянувши всі можливі набори
значень логічних змінних A, B, C для виразів:
а) A or B and С;
б) (A or B) and (A or С).
10. Обчислити при a=true, b=false:
а) a or b and not a;
в) (a or b) and not a;
б) not (a and b);
г) not a and b.
11. Запишіть у вигляді складеної умови:
а) 2 < x < 10;
б) x не належить (2,10);
в) x,y,z – додатні числа;
г) хоча б одне з x,y,z – додатне;
д) жодне з x,y,z не додатне.
12. Складіть програму для обчислення логічного значення С, якщо
A=X mod 2=0; B=X>5; С= Not A or A and B. Виконайте програму
для Х=2, 5, 8.

1. Яких значень може набувати змінна логічного типу?
2. Які операції можна виконувати над змінними логічного типу?
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Вправа 4-1. «Обчислення логічних виразів»

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Дана програма реалізує виконання задачі: якщо точка з координатами (Х; Y) належить заштрихованій області на
рис. а), надрукувати «TRUЕ», і «FALSE», якщо не належить.
Program Vprava3_1;
Var X, Y: Real; C: Boolean;
Begin
Write ('Введіть координати: X, Y: '); ReadLn (X,Y);
C:= (X>=0) And (Sqr (X)+ Sqr (Y)<=1);
WriteLn ('C=', C);
ReadLn End.
Виконайте програму для вхідних дау
них: координати точки: (0.2;0.45).
Збережіть файл з ім'ям Vpr_31.pas.
х
Запишіть логічний вираз для перевір0
ки, чи належить точка (Х;Y) заштри1
хованій області на рис.б). Змініть
оператор присвоювання для обчислен-1
а)
ня С. Виконайте програму для точки
з координатами (0.2;0.9).
Запишіть логічний вираз для перевірки, чи належить точка
(Х; Y) заштрихованій області рис. в). Змініть оператор
присвоювання для обчислення С. Виконайте програму для
точки з координатами (0.75; –0.3).
Запишіть логічний вираз для перевірки, чи належить точка
(Х; Y) заштрихованій області рис.г). Змініть оператор присвоювання для обчислення С. Виконайте програму для
точки з координатами (0.5;–2,5) .
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4.2. Вказівка розгалуження
У розділі 1.2 ми розглянули алгоритми з розгалуженнями. Для
перевірки істинності умов і організації розгалуження в програмах у
мові Паскаль призначені умовні оператори Іf...Then та
Іf...Then...Else.
Оператор Іf використовує операції порівняння для формулювання умови й організації розгалуження в програмі

Умовний оператор If...Then
Оператор Іf...Then призначений для виконання деякої послідовності дій у тому випадку, якщо істинна умова, яку він перевіряє.
Умовний оператор відповідає алгоритмічній конструкції «Неповне
розгалуження».
Синтаксис оператора:
If <умова> Then <оператор>;
Оператор Іf перевіряє істинність зазначеної умови. В якості умови використовується або
так
?
логічна змінна (тип Boolean), або логічний вираз, що може набувати значень True (Істина) чи
К1
ні
False (Хибність). Умова істинна, якщо її значення True, і хибна в протилежному випадку.
Якщо умова набуває значення True, програма виконає дію, зазначену в частині <оператор>. Якщо ж умова
набуває значення False, то <оператор> буде проігнорований і
управління передається наступному за Іf оператору.
Приклад 4.5. Нехай потрібно збільшити значення змінної А на
одиницю, якщо її поточне значення менше 5. Оператор розгалуження має вигляд:
If A<5 Then A := A+1;
Оператор А := А+1 виконується тільки в тому випадку, коли
істинна умова A<5:
Значення А після
Початкове Значення
Оператор
виконання операзначення А
умови
А := А+1
тора If...Then
1
TRUE
виконується
2
5
False
пропускається
5
10
False
пропускається
10
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Приклад 4.6. Якщо у випадку істинності умови потрібно виконати послідовність дій, оператори, що реалізують ці дії, беруться
в операторні дужки Begin...End. Така конструкція називається
складеним оператором.
If A > B Then Begin
X := A;
A := В;
B := X
End;
Якщо умова хибна, управління передається на оператор, наступний за рядком End.

Створення та реалізація програми

Приклад 4.8. Оператор If реалізує перевірку існування трикутника зі сторонами a, b, c. Умова існування трикутника з певними
довжинами сторін: сума двох будь-яких сторін повинна бути більша за третю.
If (A<B+C) And (B<A+C) And (C<A+B) Then
WriteLn ('Трикутник з такими сторонами існує')
Else WriteLn ('Трикутника з такими сторонами не існує');

Задача. Дано три числа А, В, С. Визначити максимальне з
трьох чисел; мінімальне з трьох чисел; упорядкувати числа за незменшенням (А≤В≤С).
1. Програма пошуку максимального з трьох чисел А, В, С.
Program MaxMin;
Var A, B, C, Max: Integer;
Begin
Write ('A, B, C =>');
ReadLn (A, B, C);
If A > B Then Max := A
Else Max := B;
If C > Max Then Max := C;
WriteLn ('Max=', Max)
End.
2. Додайте до програми оператори, які реалізують пошук та друкування мінімального з трьох чисел А, В, С.
Для упорядкування чисел
потрібно попарно порівняти
значення А, В, С. Якщо умова
8
5
3
незменшення не виконується,
здійснюється попарний обмін
значеннями між змінними.
5
8
3
Розгляньте схему упорядкування на прикладі, наведеному
5
3
8
на малюнку.
3. Для упорядкування чисел А і В за незменшенням потрібно перевірити умову А>B. Якщо умова виконується, здійснюється
обмін значеннями між комірками А і В:
If A>B Then Begin X:=A; A:=B; B:=X End;
Перевірка упорядкованості чисел В і С:
If В>С Then Begin X:=В; В:=С; С:=В End;
4. Після упорядкування значень В і С може виникнути ситуація,
наведена на малюнку – значення А і В знов виявились невпорядкованими. Тому повторюємо оператор If, який перевіряє
умову А>B:
If A>B Then Begin X:=A; A:=B; B:=X End;
5. Виводимо на друк значення А, В, С:
WriteLn ('А=', А, ' В=', В, ' С=', С ).
6. Виконайте програму декілька разів для різних наборів даних.
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Умовний оператор If...Then...Else
Алгоритмічній конструкції «Повне розгалуження» відповідає
умовний оператор If...Then...Else. Синтаксис оператора:
If <умова> Then <оператор 1>
Else <оператор 2>;
Якщо результатом перевірки умови
є значення True, то виконується блок дій
так
ні
<оператор 1>, який знаходиться після
??
службового слова Then. Якщо перевірка
К1
К2
умови дала результат False, виконується блок дій <оператор 2>, який
знаходиться після службового слова
Else.
Умовний оператор відповідає алгоритмічній конструкції «Повне розгалуження».
Перед службовим словом Else крапка з комою
не ставиться!
Приклад 4.7. Нехай змінну А треба збільшити на 1, якщо A<5, і
зменшити на 1 у протилежному випадку
If A<5 Then A := A+1
Else А := А–1;

Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Поясніть функціональне призначення умовного оператора.
Як записується і виконується умовний оператор в неповній формі?
Як записується і виконується умовний оператор в повній формі?
Що таке умова в умовному операторі?
Дано фрагмент програми:
ReadLn(a,b);
C:=A*A+B*B;
D:=A*B/(A–B);
C:=C–2*D;
WriteLn (C);
Виконайте даний фрагмент при: а) A=4, B=2; б) A=3, B=3. Чи можна виконати програму для п. б)? Змініть за допомогою оператора
розгалуження фрагмент програми таким чином, щоб програма
працювала без помилок при будь-яких значеннях А і В.
Дана програма обчислення площі трикутника за формулою Герона.
Write ('A, B, C=>'); ReadLn (A, B, C);
Екран
Пам'ять
If (A<B+C) And (B<A+C) And (C<A+B)
Then Begin P:=(A+B+C)/2;
S:=Sqrt (P* (P–A) * (P–B) * P–
C));
WriteLn ('S=',S:5:2) End
Else WriteLn ('Це не трикутник');
Виконайте програму при
а) А=3, В=4; С=5;
б) А=3, В=2; С=6.
Відобразіть результати роботи програми при значеннях п.а) і п.б)
на екрані та в оперативній пам'яті.
Початкові значення змінних А=–3; В=5. Чому дорівнюють А і В після
виконання наступних операторів:
а) If A>B Then A:=A–B Else B:=B–A;
б) If A<0 Then A:=–A;
в) If A<>B Then A:=B;
г) If A<B Then A:=2*A Else B:=B*A.
Запишіть вказівку «Логічній змінній В присвоїти значення True, якщо х=у, і значення False у протилежному випадку» у вигляді: а)
оператора присвоювання, б) оператора розгалуження.
Знайдіть і підкресліть помилки:
а) If a:=3 Then a:=b Else a:=c;
б) If a=true Then a:=a+1;
в) If a>5 WriteLn ('>') Else ('<');
г) If a>5 Then a:=0;
Else Begin a:=0;b:=3;End.
д) If a>0 Then Write ('a>0');
If a<=0 Then Write ('a<=0');
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10. Початкові значення змінних А=13; В=12. Чому дорівнюють А і В після виконання наступних фрагментів програми:
а) If A<B+1 Then B:=B–A
б) If A>B*B Then B:=A–B;
Else A:=A–B;
If B>A–1 Then Begin B:=B–A;
A:=A*B;
A:=A–B End
If A>B*B Then B:=A–B;
Else Begin A:=A–B;
B:=B–A End;
11. Запишіть вказівку розгалуження:
а) обчислити A=N+40, якщо 15<N<25, та B=N+1 для всіх інших N;
1 − sin a, якщо − 1 < a < 1;
б) обчислити Y = 
0 для всіх інших;

 Х , якщо Х ≥ 0;
в) обчислити Y = 
− Х , якщо Х < 0;
cos 2 x, якщо 0 < x < 2;
г) обчислити Y = 
sin 2 x, інакше.

12. Чи є еквівалентними наступні алгоритмічні фрагменти:
Конструкція А
Конструкція Б
Так/ні
If A = 0 Then B:=C Else
If A< >0 Then B:=D
а)
B:=D;
Else B:=C;
б) If A<B Then H:=X Else H:=Y
If A<B Then H:=X; H:=Y;
Y:=H;
в)
If X<A Then Y:=T; Y:=H;
If X<A Then Y:=T
If (X<A) and (Y=H) Then
Y:=H;
г)
P:=T;
If X<A Then P:=T
Y:=T;
д) If (Y=T) or (Y=H) Then P:=M;
P:=M;

Вправа 4-2. «Вказівка розгалуження».

Задача. Скласти програму розв'язування системи двох лінійних рівнянь виду
 a1 x + b1 y = c1 ,

a 2 x + b2 y = c 2 .
1) Для розв'язування системи двох лінійних рівнянь скористаємося методом Крамера і знайдемо значення х та у за
формулами:
c b −c b
a c − a 2 c1
2) X = 1 2 2 1 ; Y = 1 2
;
D
D
де D – визначник, який обчислюється за формулою
D = a1 ⋅ b2 − a 2 ⋅ b1 .

Очевидно, що при D=0 система не має розв'язків.
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3)

4)

5)

6)

Опишіть необхідні для розв'язування задачі змінні: коефіцієнти рівнянь, корені рівнянь, визначник D:
Var A1, B1, C1, A2, B2, C2, X, Y, D : Real;
Організуйте введення значень змінних з клавіатури.
Обчисліть значення D:
D:= A1*B2 – A2*B1;
Якщо виконується умова D<>0, обчислюємо значення X і Y,
якщо умова хибна, – повідомляємо, що система не має розв'язків:
If D<>0 Then Begin
X:= (C1*B2 – C2*B1) / D;
Y:= (A1*C2 – A2*C1) / D;
WriteLn ('X=', X:5:2, ' Y=', Y:5:2)
End
Else WriteLn ('система не має розв'язків');
Напишіть оператор ReadLn для затримки виведення і завершимо програму:
ReadLn End.
Збережіть програму. Виконайте програму декілька разів
для різних систем рівнянь.

При вкладенні умовних операторів виникає питання: якому
Then відповідає Else? Для забезпечення однозначності розуміння конструкції в мові Паскаль прийнята угода про те, що
кожному Else відповідає попередній вільний Then. Зустрівши
складну конструкцію із вкладених операторів If, транслятор аналізує її з кінця, ставлячи у відповідність останньому знайденому Else
перший зустрінутий при перегляді справа наліво Then.
При побудові алгоритмів з вкладеними розгалуженнями використовуйте структурований запис операторів, тобто пов'язані пари
службових слів або їх групи (наприклад, Then … Else,
Begin … End), щоб уникнути непорозумінь, пишіть на одній вертикалі. Це зробить текст програми більш наочним і зрозумілим.
Приклад 4.10. Обчислити
 max(x, y) при x < 0,
Z =
 min(x, y) при x ≥ 0.

If x<0 Then

Іf x>y
Else If x<y

4.3. Вкладені розгалуження. Оператор безумовного
переходу

Вкладення розгалужень
Під час розв'язування багатьох задач виникає ситуація, коли
при виконанні деякої умови знову з'являється потреба робити вибір.
У такій ситуації використовується так зване вкладення розгалужень, тобто оператор, який виконується у гілці Then (або у гілці
Else) знов є оператором If.

Then
Else
Then
Else

так

z:=x
z:=y
z := х
z := у;

ні
x<0?

так

ні

так

x>y?
z=x

ні
x<y?

z=y

z=x

z=y

Приклад 4.9. Записати умовний оператор для обчислення функції:
If x<0 Then y:=x

 x, якщо x < 0;

Y =  x 2 , якщо 0 ≤ x ≤ 5;
2 x, якщо x > 5.

Else If x <=5

Then y:=x*x
Else y := 2*x;
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Вказівка безумовного переходу
Безумовний спосіб зміни порядку виконання операторів програми здійснюється за допомогою міток і оператора Goto.
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Оператор безумовного переходу Goto має вигляд:
Goto <Мітка>;
Результатом виконання оператора Goto є передача управління
оператору, який позначено міткою.
Всі мітки, які використовуються в програмі, повинні бути описані в розділі опису міток Label:
Label <Мітка1>, …<МіткаN>;
Мітку можна описати за правилами опису ідентифікаторів або
як довільне ціле число в інтервалі від 0 до 9999.

2. Блок-схема алгоритму, що базується на математичній моделі,
має вигляд, наведений на малюнку.

Приклад 4.11. Опис трьох міток:
Label M1, 1, 2;
Однією міткою може бути помічений тільки один оператор
програми. Мітка оператора відокремлюється від запису оператора
двокрапкою.
Приклад 4.12. Використання оператора безумовного переходу:
Program Prik3;
Label M1;
Var A, B, S: Real; K: Integer;
Begin
M1: Write ('A, B =>');
ReadLn (A, B);
S:= A + B;
WriteLn ('S=', S:5:2);
Write ('Повторити обчислення? 0 – Hi, 1 – Так') ;
ReadLn (K);
If K = 1 Then Goto M1;
End.
Використання безумовного переходу порушує принцип
структурованого підходу до написання програм, тому застосовувати оператор Goto необхідно лише у крайньому
випадку.

Створення та реалізація програми
Задача. Скласти програму для обчислення коренів лінійного
рівняння вигляду Ах + B = C.
1. Математична модель:
 якщо А = 0, В = С, то коренем рівняння є будь-яке число;
 якщо А = 0, В ≠ С, то коренів рівняння не існує;
 якщо А ≠ 0, В = С, то Х = 0;
 якщо А ≠ 0, В ≠ С, то Х = (С – В) / А.
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3. Складемо програму на основі блок-схеми:
Program LinUr;
Var A, B, C, X : Real;
Begin
Write ('A, B, C =>'); ReadLn (A, B, C);
If A= 0
Then If B = C Then WriteLn ('Х – будь-яке число')
Else WriteLn ('Коренів немає')
Else If B = C Then WriteLn ('Х = 0')
Else Begin
X:= (C – B) / A;
WriteLn ('X=', X:6:2)
End;
ReadLn End.
4. Збережіть текст програми. Створіть Ехе-файл програми.
5. Виконайте програму для таких наборів коефіцієнтів:
а) А = 5; В = 2; С = 17;
б) А = 5; В = 3; С = 3;
в) А = 0; В = 2; С = 17;
г) А = 0; В = 4; С = 4.
Питання для самоконтролю
1. Поясніть схему виконанння оператора If, в якому застосовані
вкладені оператори розгалуження.
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2.
3.
4.
5.

Які особливості використання символу «;» в операторі If?
Як описуються і для чого призначені мітки?
Як записується і для чого використовується оператор Goto?
Яких значень набудуть змінні А і В після виконання умовного оператора Іf для наведених наборів початкових значень?

Фрагмент програмного коду

Початкові значення А, В

А

В

А= –3, В = 5
If А<0 Then
If А>В Then А:=В
А = 3, В = 5
Else В:=А
А = 8, В = 5
Else If А > В Then В := А
Else А := В;
А= –3, В = –5
6. Яких значень набудуть змінні А і В після виконання умовного оператора Іf для наведених початкових значень?
Фрагмент програмного коду
Початкові значення А
А
В
If A < 5 Then В := А + 1
Else If A < 10 Then В:= A *
2;

А= –3
A= 8

A= 15
7. Запишіть умовні оператори, які виконують такі дії:
а) менше з двох значень змінних дійсного типу X і Y замінити нулем, а у випадку їхньої рівності – замінити нулями обидва;
б) найбільше з трьох різних значень змінних дійсного типу X,Y і Z
зменшити на 0,3.
8. Запишіть умовний оператор для обчислення значення функції:

 5x 2 + 1
+ t , x < 0,5

x

1

y =  x + t + , x = 0,5
x

2
cos(
x
)
+
tx
, x > 0,5


9. Обчислення y=f(x), де f(x) задана графіком, опишіть у вигляді одного оператора:
а)

в)

б)

10. Складіть програму обчислення коренів квадратного рівняння виду
2
ax +bx+c=0.
11. Складіть програму для визначення за номером у (у>0) деякого року
номера його сторіччя С (врахувати, що, приміром , початком ХХ
сторіччя був 1901, а не 1900 рік).
12. Дано довільні числа a, b і с. Якщо не можна побудувати трикутник
з такими довжинами сторін, то надрукувати 0, інакше надрукувати 3, 2 чи 1 у залежності від того, рівносторонній це трикутник,
рівнобедрений чи якийсь інший.

Вправа 4-3. «Вкладені розгалуження»

Задача. На заданій відy
стані S від гармати знаходиться стіна висотою Н.
Відомий кут нахилу гармати
L H
А і початкова швидкість снаV
ряда V. Чи потрапить снаряд
A
у стіну?
1) Математична модель
x
S
задачі:
Аргументи: А – кут нахилу (рад)
V – початкова швидкість снаряда (м/с)
S – відстань від гармати до стіни (м)
H – висота стіни (м)
Результати: L – висота снаряда на відстані S від гармати,
повідомлення «недоліт», «переліт», «влучив».
Обмеження: 0<A<pi/2, V<1000
Зв'язок між величинами:

L = S * tgA −

Y

2

Y=x

1
Y=cos x

Y= –х

x
-1
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1

3

4

2)

9,8 * S 2

2 * V 2 * cos 2 A ;
якщо L<0 – повідомлення «недоліт»;
якщо L>H – повідомлення «переліт»;
якщо 0<L<H – повідомлення «влучив».
Перевірка влучення снаряду у стіну здійснюється у відповідності з алгоритмічною конструкцією, зображеною на малюнку.
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4.4. Оператор варіанту

Тип-діапазон
так

Влучив!

ні

0<L<H?

так

L<0?

Недолiт!

3)

4)

5)
6)

ні

Перелiт!

Виправте помилки в наведеному тексті програми:
var A,V,S,H: Real;
Begin
Write (' Введіть кут нахилу ствола ');
ReadLn ('A');
V:=200;
H:=6;
S:=3000;
L:=S*(Sin A)/(CosA)) – 9.8*Sqr(S)/(2V*V*Sqr(Cos(A)));
If 0< L<H
Then WriteLn ('Влучив!');
Else If L<0
Then WriteLn ('Недолiт')
Else ('Перелiт');
End.
Аналіз і корекція результатів . Відредагувавши програму,
виконати її при V=200 м/с, S=3000 м/с, Н=6 м, А=1 рад. Чи
потрапив снаряд у стіну? За нашими підрахунками – ні.
Зробіть пристрілювання гармати в ціль, змінюючи кут нахилу ствола. Складіть протокол корекції кута А.
Збережіть програму.
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Алгоритмічна мова Паскаль надає програмісту широкі можливості для створення додаткових типів даних.
Тип користувача – тип даних, характеристики якого
програміст задає самостійно.
Типи користувача описуються в розділі типів Type або визначаються безпосередньо при описі змінних.
Якщо програмісту необхідно звузити
Integer
Real
діапазон значень, яких може набувати
Char
String
величина деякого обмеженого (порядкоBoolean
вого) типу, то він здійснює це накладенням обмежень на стандартний порядковий тип, який в даному випадку
називається базовим.
Тип-діапазон – підмножина значень вихідного (базового) типу, яка задається мінімальним і максимальним значеннями.
Тип-діапазон задається в такий спосіб:
<Ім'я типу> = К1..К2;
де К1, К2 – мінімальне і максимальне значення діапазону.
Приклад 4.13. Змінні типу-діапазону описуються в розділі VAR
за допомогою імен цих типів:
Type Index = 0..63;
{опис типу-діапазону Index}
Letter = 'A'..'Z'; {опис типу-діапазону Letter}
{опис змінних типу Letter}
Var C1, C2 : Letter;
P, K : Index;
{опис змінних типу Index}
або шляхом перерахування множини допустимих значень:
Var C1, C2 : 'A'..'Z';
P, K : 0..63;
Правила використання змінних типу-діапазону:
 К1 і К2 повинні належати до одного типу.
 Значення К1 повинне передувати К2: K1 ≤ K2.
 В якості базового можна використовувати будь-який обмежений (простий) тип: Char, Integer, Boolean.
 Можна використовувати всі операції і стандартні функції, які
припустимі при роботі з даними відповідного базового типу.
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Виконання оператора Case починається з обчислення значення
селектора. Далі виконується оператор, одна з міток якого співпадає
зі значенням селектора. Оператор може бути простим і складеним,
тобто обмеженим операторними дужками Begin .. End. Після виконання цього оператора керування передається оператору,
наступному за службовим словом End (заключною частиною опера-

тора Case), тому може бути виконана одна і тільки одна гілка команд оператора варіанту.
Гілки оператора Case будуть перебиратися послідовно, до
першого збігу значення однієїіз міток зі значенням <Селектор>.
Якщо збігу значення <Селектор> не відбудеться з жодним зі значень міток, жодна з гілок виконана не буде.
Приклад 4.14. Використання в операторі Case конкретних
значень:
Case Х of
1 : WriteLn ('Це – 1');
2, 3, 5, 7 : WriteLn ('Це – просте число');
4, 6, 8, 9 : WriteLn ('Це – складене число');
End;
Якщо є дії, які потрібно виконати у випадку неспівпадання
значення <Селектор> з жодним зі значень міток, то можна використовувати оператор Case у повній формі:
Case <Селектор> of
<список міток1>: <оператор1>;
........................................................
<список міток N–1>: <операторN–1>;
Else <операторN>
End;
При використанні повної форми запису оператора у випадку
неспівпадання значення <Селектор> з жодним зі значень міток буде виконана група операторів, розташована у гілці Else. В
операторі Case перед ключовим словом Else ставиться символ «;».
Приклад 4.15. Вибір значення оцінки в залежності від кількості балів N за допомогою оператора Case:
Case N of
4..6 : WriteLn ('Ваша оцінка– задовільно');
7.. 9 : WriteLn ('Ваша оцінка – добре');
10..12 : WriteLn ('Ваша оцінка – відмінно');
Else WriteLn ('Вам доведеться виконати тест ще раз');
End;
Приклад 4.16. Програма з використанням оператора Case аналізує символ,
літера A–F=>F
цифра 2–9=>5
який введено з клавіатури:
F літера латинська
Program Symbol;
5 просте число
Var Sym: Char; і: Integer;
Begin
Write ('Літера A–F=>');
ReadLn (Sym);
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Змінним обмежених типів притаманна впорядкованість множини значень, тому для всіх базових типів допустимі операції:
Ord (X) – визначення порядкового номеру величини в базовому типі;
Succ (X) – значення, наступне за Х;
Pred (X) – значення, що передує Х;
та операції порівняння: <, >, <>, =, =>, <=.

Оператор варіанту
Умовний оператор дозволяє при виконанні програми здійснювати розгалуження тільки за двома напрямами дій, один із яких
відповідає виконанню умови, а другий – невиконанню. Якщо необхідно виконати більше двох перевірок взаємовиключних умов, то
доводиться записувати або вкладені умовні оператори, або кілька
таких операторів підряд. В такій ситуації зручніше скористатися
оператором варіанту Case.
Оператор варіанту Case дозволяє вибрати один з декількох
складених операторів у залежності від значення деякої змінної. Загальний вигляд оператора варіанту:
Case <Селектор> of
<список міток 1>: <оператор1>;
........................................................
<список міток N>: <операторN>;
Еnd;
де <Селектор> – вираз, значення якого буде перевірятися. <Селектор> може бути будь-яким припустимим рядковим чи числовим
виразом, у тому числі змінною, логічним виразом або функцією;
<список міток> – деякий набір можливих значень виразу. Список
міток може задаватися у вигляді окремого значення, переліку значень (через кому) або у вигляді діапазону значень.
Селектор – змінна або вираз тільки порядкового типу!

Write ('Цифра 2–9=>');
ReadLn (і);
Case Sym оf
'A','B','C','E' : WriteLn (Sym,'Літера українська
і латинська');
'F','D' : WriteLn (Sym,' Літера латинська');
Else WriteLn (' Немає варіантів');
End;
Case і оf
2,4,8 : WriteLn (і,' кратне 2');
3,9 : WriteLn (і,' кратне 3');
6 : WriteLn (і,' кратне 2 і 3');
5,7 : WriteLn (і,' просте число');
End;
End.

Case R of
1..50 : A:= 50;
51..100 : A:=15;
101..150 : A:= 25;
Else A:= 35;
End;
4. Запишіть оператор присвоєння для обчислення значення
змінної V:
V:= A * N;
5. Запишіть оператор виведення отриманого значення V на екран:
WriteLn ('Загальна сума – ', V : 5:2, ' грн.');
6. Виконайте програму для різних значень R і N, перевірте правильність роботи програми.
Питання для самоконтролю

Задача. Касир продає квитки на автобус, який ходить за маршрутом від міста А до міста В. Вартість одного квитка залежить від
відстані, на яку потрібно їхати пасажиру:
5 грн., до 50 км;
15 грн., від 51 до 100 км;

A=
25 грн., від 101 до 150 км;

35 грн., від 151 км.
Скільки коштуватимуть N квитків до населеного пункту, відстань
до якого вводиться з клавіатури?
1. Створіть новий файл. Збережіть файл під ім'ям Kasir.pas.
2. Опишіть необхідні змінні. Позначимо R – відстань, A – вартість
одного квитка на задану відстань, N – кількість квитків, V – загальна вартість квитків.
Var A, R, V : Real; N : Integer;
Begin
Запишіть оператори введення з клавіатури значень змінних R і N:
Write ('Відстань =>');
ReadLn (R);
Write ('Кількість квитків =>');
ReadLn (N);
3. Запишіть оператор Case для вибору значення А в залежності від
значення змінної R:

1. Опишіть змінну Х як змінну, що набуває цілочисельних значень
від 20 до 40.
2. Назвіть базовий тип змінних А, В, С:
А: 10..25; В : 'C'..'X'; С : False..True;
3. Type Digit='0'..'9'; Var D:Digit; K:0..9; N:Integer;
а) назвіть базовий тип для типу Dіgіt;
б) чи припустимі присвоювання: D:='7'; D:='A'; D:=7?
в) назвіть базовий тип для типу змінної К;
г) чи припустимі присвоювання:
K:= 5; K:=10 ; K:=0; K:='5'; K:=Ord(D); K:=Ord(D)–Ord('0') ?
4. Для розв'язування яких задач використовується оператор варіанту?
5. В яких випадках використовується повна форма оператора Case?
6. Яка структура і правила виконання оператора варіанту?
7. Які вирази можна використовувати в якості селектора (керуючого
виразу) в операторі Case?
8. Як в операторі Case можна задавати список міток?
9. Що відбудеться, якщо значення селектора не співпаде з жодним
значенням мітки?
10. Які значення отримає змінна А після виконання оператора
Case? Заповніть таблицю виконання оператора для різних початкових значень А.
Початкове
Значення А після викоCase А mod 10 of
значення А
нання оператора Case
0..3 : A := A*2;
13
3..5 : A :=A+10;
40
6..9 : A :=A*10;
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End;
11
26
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Створення та реалізація програми

11. Заповніть таблицю значень змінних P i D після виконання оператора Case для початкових значень К:
P := True; D := 1;
K
Р
D
Case K mod 10 of
6
2, 3, 5, 7 : D := K;
235
4, 8 : Begin P := False; D := 2 End;
71
6, 9 : Begin P := False; D := 3 End;
100
End ;
44
12. Перепишіть розгалуження у вигляді команди вибору:
If (N=12) or (N=1) or (N=2) Then S := 'зима'
Else If (N>=3) and (N<=5) Then S := 'весна'
Else If (N>=6) and (N<=8) Then S := 'літо'
Else If (N>=9) and (N<=11) Then S := 'осінь'
Else WriteLn ('Tакого номера місяця немає');

Вправа 4-4. «Оператор варіанту»

Задача. Для цілого числа К від 1 до 99 надрукувати фразу
«Мені К років», враховуючи, що при деяких значеннях К слово
«років» треба замінити на «рік» або «роки».
1) Відкрийте новий файл. Збережіть його під ім'ям Vіk.pas.
2) Опишіть змінну К і організуйте введення її значення з клавіатури:
Var К: Byte;
Begin
Write ('K =>'); ReadLn (K);
3) Проаналізуйте, як залежить відповідь від числа К:
Мені К років
11 ≤ K ≤ 14
K mod 10 = 1
Мені К рік
K mod 10 = 0
Мені К років
Мені К роки
2 ≤ K mod 10 ≤ 4
Мені К років
5 ≤ K mod 10 ≤ 9
4) З таблиці очевидно, що потрібно відокремити значення К
від 11 до 14.
If (K>=11) And (K<=14) Then WriteLn ('Мені ',К,' років')
5) Для інших значень К форма відповіді залежить від числа
одиниць в десятковому записі числа К:
If (K>=11) And (K<=14) Then WriteLn ('Мені ', К, ' років')
Else Case K mod 10 of
1: WriteLn ('Мені ', К, ' рiк');
0, 5..9 : WriteLn ('Мені ', К, ' років');
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6)

2..4 : WriteLn ('Мені ', К, ' роки');
End;
Перевірте правильність роботи програми для різних значень К.

4.5. Оцінювання теми «Організація розгалужень»
1. Обчисліть значення виразів:
а) Not (Odd (N)) при N=0;
б) T And (P Mod 3=0) при T=True, P=101010;
в) (X*Y<>0) And (Y>X) при X=2, Y=1;
г) (X*Y<>0) Or (Y>X) при X=2, Y=1;
д) A Or (Not B) при A=False, B=True.
2. Запишіть програму для обчислення значення функції. Y потрібно вивести з точністю до 2-х знаків.

y=

− b + b 2 + 4ac
2a

3. Яких значень набудуть змінні А і В в результаті виконання умовного оператора
If A<B Then A:=B Else B:=A;
якщо перед його виконанням А=0.5, В= – 1.7?
Дані дійсні числа A, B, C. Запишіть у вигляді умовного оператора дії:
4. Перевірити, чи є серед чисел А, В, С рівні (вивести відповідь
«так» чи «ні»).
5. Менше з чисел А і В замінити півсумою цих чисел, а більше – їх
добутком.
6. Перевірити, чи належать числа А і В проміжку (–1; 1) (вивести
відповідь «так» чи «ні»).
7. Подвоїти числа А, В, С, якщо вони впорядковані за зростанням
(A<B<С).
8. Напишіть умовний оператор для обчислення значення функції:
π

x ≤ −
 sin( x ),
2

π
 x
y = 
+ 0 .5 ,
−
< x ≤ 0 .
2
π

 2 x 2 + 3 x + 0 .5 ,
x > 0
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9. Визначте результат виконання оператора:
Результат
Case K Mod 4 Of
K
друку
0: WriteLn ('K=4M');
1: WriteLn ('K=4M+1');
40
2: WriteLn ('K=4M+2');
53
3: WriteLn ('K=4M+3');
End;
15
10. Задана ціле число А, яке є номером дня тижня (А:1..6). Напишіть програму, яка для заданого А визначає К1 – кількість
уроків з гуманітарних предметів у вашому класі за цей день, та
К2 – кількість уроків з точних (природничих) дисциплін.
11. Практичне завдання. Напишіть програму для обчислення коренів рівняння виду Ax2+B=0.
12. Практичне завдання. Напишіть програму, що вводить номер
деякого року нашої ери і друкує його назву за давньояпонським
календарем. У давньояпонському календарі був прийнятий
60-річній цикл, що складався з п'яти 12-річніх підциклів. Підцикли позначалися назвами кольору: зелений, червоний, жовтий,
білий, чорний. Усередині кожного підциклу роки носили назви
тварин: пацюка, корови, тигра, зайця, дракона, змії, коня, вівці,
мавпи, курки, собаки і свині. (1984 рік – рік зеленого пацюка –
був початком чергового циклу).
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5. Організація циклів
5.1. Вказівка повторення. Організація циклів
При розв'язуванні багатьох задач обчислювальний процес має
циклічний характер, тобто частина операторів багаторазово виконується при різних значеннях змінних. Для організації повторення
дій (циклів) при записі алгоритмів мовою Паскаль використовуються три різновиди операторів циклу: з параметром, з передумовою і з
післяумовою. Оператори циклів є складеними, оскільки до їх складу входять інші оператори.
Цикл – це алгоритмічна структура, за допомогою якої реалізується багаторазове повторення блоків операторів.

Оператор циклу WHІLE
Оператор повторення While (цикл «Поки») призначений для
організації багаторазового виконання оператора до тих пір, поки
залишається істинною умова виконання циклу.
Синтаксис оператора:
Whіle <умова> Do <оператор>;
Надання початкових
де <умова> – вираз логічного типу;
значень змінним
<оператор> – простий або складений
оператор Паскаля.
Простий або складений оператор,
який виконується при кожному повтоні
Умова
ренні циклу, називається тілом циклу.
істинна?
Розглянемо схему виконання
оператора While. Обчислюється знатак
чення логічного виразу – умови повОператори тіла
торення циклу. Якщо <умова>=True,
циклу
то виконуються оператори тіла циклу
і виконання програми повертається на
перевірку умови. Якщо <умова>=False, то виконується оператор, який є наступним після оператора While, тобто Whіle
припиняє роботу. Умова повторення циклу перевіряється перед
виконанням тіла циклу, тому цикл Whіle називають циклом з
передумовою.
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Оператор циклу Repeat використовується в тих випадках, коли
потрібно спочатку виконати деяку послідовність дій, а потім визначити, чи є потреба повторяти виконання дій ще раз. Синтаксис
оператора Repeat:

Repeat <оператори> Untіl <умова>;
<умова> – вираз логічного типу;
Надання початкових
<оператори> – послідовність операторів
значень змінним
Паскаля, яка складає тіло циклу.
Виконання оператора циклу Repeat
починається з виконання вказівок, які вхоОператори тіла
дять у тіло циклу, після чого
циклу
обчислюється вираз <умова>. Умова в
операторі Repeat є умовою виходу з циклу: якщо <умова>=False, то оператори
ні
Умова
тіла циклу повторюються, якщо <умоістинна?
ва>=True, – цикл Repeat припиняє свою
роботу і виконується наступний оператор
так
програми.
Блок операторів між Repeat і Untіl обов'язково виконується хоча б один раз. А умова починає перевірятися
лише після першого проходу циклу. Тому цикл
Repeat..Untіl називається циклом з післяумовою.
Приклад 5.4. Виконання оператора циклу Repeat при різних
початкових значеннях змінної:
Repeat X:=X+1 untіl X>10;
Початкове
Значення Х після Кількість
значення Х виконання циклу повторень
7
11
4
10
11
1
11
12
1
Приклад 5.5. Замінимо цикл Whіle у програмі, наведеній в
прикладі 5.2, рівноцінним циклом з післяумовою. Тіло циклу, в
якому більше одного оператора, не потрібно
брати в операторні дужки Begin..End, оскіПротокол
льки їх роль відіграють службові слова
роботи циклу
Repeat..Until.
К
Умова
Program Prіklad;
2
False
Var K: Іnteger;
4
False
Begіn K:=0;
….
Repeat
K:=K+2;
10
False
Wrіte (K:3)
12
True
Until K>10
2 4 6 8 10 12
End.
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Необхідно задавати початкові значення змінних, використовуваних у циклі. Не покладайтеся на значення, що
присвоюються за замовчуванням!
Слід мати на увазі, що тіло циклу Whіle може не виконатись
жодного разу: тоді, коли при першій перевірці умова виявиться хибною.
Приклад 5.1. Виконання циклу з передумовою при різних початкових значеннях змінної:
Whіle Х<=10 Do X:=X+1;
Початкове
Значення Х після
Кількість
значення Х
виконання циклу
повторень
7
11
4
10
11
1
15
15
0
Приклад 5.2. Використання циклу з передумовою:
Program Prіmer;
Var K: Іnteger;
Протокол
Begіn K:=0;
роботи циклу
Whіle K<=10 Do Begіn
К
Умова
K:=K+2;
0
True
Wrіte (K:3)
2
True
End End.
….
В результаті роботи програми надруку10
True
ються парні числа від 2 до 12. Останнім
12
False
надрукованим числом є число 12, тому що при
К=10 умова істинна, і в тілі циклу К отримує
2 4 6 8 10 12
значення 12:
Приклад 5.3. Логіка цього циклу змушує програму працювати
вічно (нескінченний цикл).
Num := 0;
While Num < 20 Do
WrіteLn (Num)
Для переривання нескінченного циклу натисніть
комбінацію клавіш <Ctrl+Break>.

Оператор циклу REPEAT

В результаті роботи програми надрукуються парні числа від 2
до 12. Останнім числом, яке надруковане, є число 12, тому що при
К=10 умова хибна, і в тілі циклу К отримує значення 12.

Етапи організації циклу
При програмуванні циклічного процесу програміст повинен
проаналізувати три етапи організації циклу:
 підготовча частина – надання початкових значень змінним,
які будуть використовуватись у тілі циклу;
 керуюча частина – визначення умови виконання циклу;
 робоча частина – визначення послідовності вказівок, які складатимуть тіло циклу.
Приклад 5.6. Розглянемо реалізацію етапів організації циклу
при розв′язуванні задачі: знайти суму натуральних чисел, кратних 4
і менших або рівних 100.
Етап органіТекст
Зміст етапу
зації циклу
програми
Підготовча Задаються початкові значення суми S:=0;
A:=0;
S і доданку А
частина
Шукана сума складається з доданків
4, 8, 12, … 100. Додавання повторюється,
поки поточне значення додан- Whіle A<100
Керуюча
ку А менше 100, тому що останнє Do
частина
значення А=100 змінна отримає при
останньому повторенні циклу
При знаходженні суми на кожному
Begin
кроці виконуються такі дії:
Робоча
A:= A+4;
- обчислити наступне значення доS:=S+A;
частина
данку А (з кроком 4);
End;
- додати А до суми S.
При складанні циклічної програми дуже важливо правильно
вибрати варіант оператора циклу. Якщо цикл продовжує роботу,
поки значення змінних, що використовуються в тілі циклу, є допустимими для обчислень, то можна використовувати тільки цикл з
передумовою. Якщо значення обчислюються до тих пір, поки вони
не задовольняють деякої умови, то потрібен цикл з післяумовою.
Приклад 5.7. Програма обчислення найбільшого спільного дільника чисел А і В, яка використовує алгоритм Евкліда: поки А≠В,
від більшого числа віднімати менше. Умова виконання циклу пови97

нна перевірятися перед виконанням тіла циклу, оскільки вже перед
першим кроком циклу може виявитися, що А=В. Тому для організації циклу використовується цикл While.
Program Evclid;
Var A, B, NOD: Integer;
Begin
Write ( 'А, В =>'); ReadLn (A, B);
While А<>В Do
If А>В Тhen А:= А–В Else В:= В–А ;
NOD := А;
WriteLn ('NOD=', NOD)
End.
Приклад 5.8. Програма знаходження першого від'ємного члена послідовності Cos (Ctg N), N=1,2,3... Для організації циклу
використовується цикл Repeat, оскільки спочатку потрібно обчислити черговий член послідовності, а потім перевірити, чи є він
від′ємним.
Program Posl;
Var N: Integer; U: Real;
Begin
N:= 1;
Repeat
U:=Cos (Cos (N) / Sіn (N));
N:=N+1
Until U>=0;
WriteLn ('U =', U:5:2);
End.

Створення та реалізація програми
Задача. Скласти програму «Вгадай-но!» за таким алгоритмом:
комп'ютер генерує («задумує») випадкове число від 1 до 100. Користувач робить спробу відгадати число. Комп'ютер порівнює введене
число з «задуманим» і надає відповідь: «Моє число більше» або
«Моє число менше». Якщо користувач відгадав число, виводиться
повідомлення: «Ти вгадав число».
1. Позначимо число, згенероване комп′ютером, − А; число, яке
вводить людина, – В.
Var A, B : Integer;
2. Для того, щоб при кожному запуску програми комп′ютер «загадував» різні числа, потрібна процедура Randomize, яка
ініціалізує генератор випадкових чисел. Функція Random(100)
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3.
4.

5.

6.

поверне число з проміжку [0; 99], тому потрібно випадкове значення збільшити на 1:
Randomize;
А:= Random(100) + 1;
Організуємо введення числа людиною:
Write ('Введі число'); ReadLn (B);
Перевіряємо, чи відгадане число:
If A = B Then WriteLn ('Ти відгадав число!')
Else Іf A < B Then WriteLn ('Моє число менше')
Else WriteLn ('Моє число більше');
Дії з пунктів 3-4 потрібно повторяти доти, поки А≠В, тому оператори, які створені в п.3-4, можна зробити тілом циклу Repeat:
Repeat
Write ('Введи число: '); ReadLn (B);
If A = B Then WriteLn ('Ти відгадав число! ')
Else Іf A < B Then WriteLn ('Моє число менше')
Else WriteLn ('Моє число більше');
Until A=B;
Збережіть файл. Запустіть програму на виконання. Для того,
щоб відгадати число за мінімальну кількість спроб, використовуйте метод половинного ділення (так званої «артилерійської
вилки»). Цей метод полягає тому, що:
 ділимо інтервал можливих значень навпіл;
 визначаємо, якій частині інтервалу належить шукане число.
Якщо шукане число більше значення середини інтервалу, відкидаємо ліву частину інтервалу, якщо менше – відкидаємо
праву частину;
 ділення інтервалу можливих значень навпіл повторюємо
доти, поки значення середини інтервалу не співпаде із
шуканим числом.

Питання для самоконтролю
1. Поясніть синтаксис і правила виконання оператора циклу з
передумовою.
2. Поясніть синтаксис і правила виконання оператора циклу з післяумовою.
3. Які вирази можуть використовуватися в якості умови?
4. У якому випадку оператор циклу Whіle не виконається жодного разу? У якому випадку виникає «нескінченний цикл»?
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5. Чи може виникнути ситуація, при якій цикл Repeat не виконається
жодного разу?
6. Для кожного фрагменту назвіть: початкові значення змінних; умову продовження виконання циклу; оператори тіла циклу.
Якого значення набуде змінна F після виконання опеF
раторів:
а) і:=1; F:=2; Whіle і<6 Do і:= і +1; F:=F*і;

7.

б)

і:=1; F:=2; Whіle і<6 Do begіn і:=і+1; F:=F*і End;

в)

і:=1; F:=2; Repeat і:=і +1; F:=F*і Untіl і <6;

За результатом друку заповніть пропуски у фрагменті програми:
а)
2 4
і:=___; F:=___;
4 16
Whіle і ___ Do
6 36
begіn
8 64
і:=___; F:=___;
10 100
Wrіteln (і : 4, F : 4) End;

і:=___; F:=___;
100 50
80 40
Repeat
і:=___.;
F:=___.;
60 30
40 20
Wrіteln (і : 4, F : 4)
Untіl і ___;
20 10
8. Порівняйте оператори WHІLE і REPEAT (знайдіть 4 відмінності).
9. Визначте значення S після виконання операторів:
а) S:=0; і:=0; While і<5 Do і:=і+1; S:=S+і;
б) S:=0; і:=5; While і>1 Do Begin S:=S+і; і:=і–1; End;
в) S:=0; і:=1; Repeat S:=S+і; і:=і–1; until і<=1;
10. Дано фрагмент програми. Дайте відповіді на питання:
Begin S:=0; N:=0;
- Для чого призначена програма?
While N<1000 Do Begin
- Вкажіть можливі типи змінних
S:=S+1/N End;
N і S.
- Замініть оператор циклу While ...
Do рівнозначним Repeat ... Until.
11. Складіть програму для знаходження суми чисел, кратних 3, які
розташовані в інтервалі (100; 300).
12. Складіть програму для друкування таблиці значень функції, яка задається формулою у=2х, де х0=0 та х=0,2. В таблиці повинно
бути 20 значень.
б)

Вправа 5-1. «Організація циклів»

Задача. Дана послідовність натуральних чисел, яка завершується 0. Знайдіть кількість і середнє арифметичне уведених чисел.
1) Створіть новий файл. Опишіть змінні A, N, K, Min, S :
Integer;
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2)

3)

4)

5)

Організуйте введення послідовності натуральних чисел, яка
завершується 0. Для цього необхідно використати оператор циклу Repeat: повторювати введення числа А доти,
поки не ввели 0:
Repeat
Write ('A=>'); ReadLn (A)
Until A = 0;
Знайдіть кількість уведених чисел. В підготовчій частині
циклу значенню лічильника потрібно присвоїти 0, а в тілі
циклу після кожного введеного числа лічильник збільшується на 1:
К:= 0;
Repeat
Write ('A=>'); ReadLn (A);
К:= К + 1
Until A = 0;
WriteLn ('К=', К–1); {Значення лічильника потрібно зменшити на 1, тому що 0
не належить до заданої
послідовності, це число – ознака кінця введення}
Внесіть зміни до тіла циклу з тим, щоб знайти суму введених чисел:
К:= 0; S:= 0;
Repeat
Write ('A=>'); ReadLn (A);
К:= К + 1;
S:= S + A;
Until A = 0;
WriteLn ('К=', К–1);
WriteLn ('S=', S);
Внесіть зміни до програми з тим, щоб знайти середнє арифметичне введених чисел. Додайте до розділу Var опис
змінної для збереження значення середнього арифметичного Sr : Real. Обчислення значення Sr відбувається після
виходу з циклу:
К:= 0; S:= 0;
Repeat
Write ('A=>'); ReadLn (A);
К:= К + 1;
S:= S + A;
Until A = 0;
Sr := S / (K–1);
WriteLn ('Sr=', Sr :5:1);
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Змініть програму таким чином, щоб вона визначала порядковий номер N найменшого з уведених чисел.
7) Алгоритм визначення мінімального з уведених чисел:
 змінній Min присвоюємо значення першого з уведених чисел;
 кожне наступне число порівнюємо з Min. Якщо поточне
А<Min, виконується заміна Min := A і запам'ятовується порядковий номер поточного числа А (N := K).
8) Після введення А=0 цикл припиняє роботу, в комірці Min
знаходиться мінімальне число з уведеної послідовності, в
комірці N – порядковий номер цього числа в послідовності.
Write ('A=>'); ReadLn (A);
K:= 1; Min:= A;
Repeat
24150
Write ('A=>'); ReadLn (A);
Mіn=1
K:= K + 1;
N=3
If Min < A
Then Begin Min := A;
N := K End;
Until A = 0;
WriteLn ('Min =', Min);
WriteLn ('N=', N);
9) Виконайте програму на комп'ютері.
10) Зразок виведення на екран результатів роботи програми
п.5 наведено на малюнку.
6)

5.2. Цикл з параметром

Синтаксис і правила застосування циклу For
Цикл з параметром (лічильником) використовують при необхідності виконати деякі дії певну кількість разів, тобто у випадках,
коли відома кількість повторень циклу. Для організації циклу з лічильником використовують оператор For, який забезпечує
повторення циклу, кероване параметром (лічильником) циклу. Синтаксис оператора For:
For <параметр>:= NV To KV Do <оператор>;
де <параметр> – змінна порядкового типу;
NV і KV – константи, змінні або вирази того ж типу, що і параметр;
NV – початкове значення параметра; КV – кінцеве значення параметра;
<оператор> – простий або складений оператор (тіло циклу).
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Виконання циклу починається з обчислення виразів NV і KV.
Далі робота циклу здійснюється за такою схемою:
 параметр одержує значення виразу NV;
 робиться перевірка, чи не перевищує значення змінноїпараметра значення KV;
 якщо не перевищує, то виконується <оператор>. Після завершення виконання операторів тіла циклу параметр одержує
наступне значення (збільшується на одиницю відповідного типу) і відбувається повернення до кроку 2;
 коли значення змінної-параметра стає рівним виразу KV, оператор виконується останній раз.
Якщо KV< NV, – використовується форма DownТo:
For <Параметр>:= NV DownТo KV Do <Оператор>;
В такому випадку <параметр> отримує не наступне, а попереднє значення свого типу.
Параметр циклу може бути змінною тільки
порядкового типу.
Приклад 5.9. В мові Паскаль відсутня стандартна функція
піднесення до степеня. Щоб обчислити St = A n , використовується
означення степеня: St = А * А*... *А, де кількість множників
дорівнює n.
St := 1;
For i := 1 To N Do St:= St * A;
Приклад 5.10. Якщо необхідно змінювати значення лічильника
від більшого значення до меншого, то використовується форма DownTo:
For A := 10 DownTo 0 Do
Write (A : 3);
Приклад 5.11. Якщо при використанні форми То кінцеве значення параметра циклу менше за початкове, то цикл не виконається
жодного разу:
For A := 10 To 0 Do S = S + A;
Приклад 5.12. Якщо значення лічильника циклу змінюється в
тілі циклу, є можливість ніколи не досягнути кінцевого значення, і
програма «зациклиться».
For A := 1 To 4 Do
А = А +2
Цей цикл буде працювати нескінченно, тому що при кожному
кроці циклу А збільшується на 3 (на одиницю збільшується за правилом роботи циклу For і на 2 в операторі присвоювання), тому А
«проскочить» значення KV= 4, яке є умовою закінчення роботи циклу.

Приклад 5.13. В наведеному фрагменті програми організоване
введення з клавіатури 8 довільних чисел і підрахунок кількості парних серед введених чисел.
К:=0;
For і := 1 To 8 Do Begin
ReadLn (A);
If А Mod 2 =0 Then K:= K+1
End;
WriteLn ('Кількість парних дорівнює ', К);
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Способи використання оператора FOR
Оператор циклу з параметром дозволяє здійснювати послідовний перебір значень параметра в будь-якому з двох напрямків з
прирощуванням, яке дорівнює одиниці відповідного типу даних. В
тому випадку, коли треба змінювати значення змінної на величину,
що відрізняється від одиниці і її не можна використовувати в якості
параметра циклу, її значення змінюють в тілі циклу.
Розгляньте
приклади. Обміркуйте, які задачі реалізовані наведеними
програмами. Зверніть увагу на способи використання
оператора For.
Приклад 5.14.
Uses Graph,
Crt;
Var Gr,Gm,X,R,I:Integer;
Begin
Initgraph (Gr, Gm,'');
Setbkcolor (1);
Cleardevice;
SetColor (14);
X:=20;
R:=10;
For I:=1 To 50 Do Begin
X:=X+5;
R:=R+2;
Circle (X,240,R);

End;
Repeat Until Keypressed;
CloseGraph End.
Приклад 5.15.
Програма

1

2

3

4

5

Var і: Integer;
Begin
For І:=5 To 8 Dо WriteLn (Sqr(і))
End.
Var і:Char;
Begin
For і:='A' Tо 'C' Do WriteLn (і)
End.
Var і:Boolean;
Begin
For і:=True Downto False Do WriteLn (і)
End.
Var і,A,S:Integer;
Begin S:=0; A:=0;
For і:=1 To 5 Do Begin
A:=A+2; S:=S+A
End;
WriteLn ('S=',S)
End.
Var і:Integer; A,S:Real;
Begin S:=0; A:=0;
For і:=1 To 5 Do Begin
A:=A+0.2; S:=S+A
End;
WriteLn ('S=',S:3:1)
End.

Результат
друку
25
36
49
64
A
B
C
true
false

S=30

S=3.0

2. Початкове значення А = 1 (всі наступні доданки обчислюються
в циклі), тому початкове значення S = 1:
A := 1; S := 1;
3. Кількість доданків, які складають суму, відома. Діапазон зміни
лічильника і=1..10.
4. Визначимо, яке співвідношення пов'язує і-й доданок з (і+1)-м
доданком:
A0=1; A1= −X / 1; A2= X*X / ( 1*2);
A3= −X*X*X / ( 1*2*3); …,
тобто Ai=Ai–1· (–1) ·X / і . Отже, щоб отримати чергове значення доданку А, потрібно значення, отримане на попередньому
кроці циклу, помножити на вираз (−Х)/і :
A := A * (−X )/ і;
5. На і-тому кроці
циклу значення S, отримане на попередньому кроці, збільшується на значення і-го доданку: Si=Si–1+Ai,
тому оператoр присвоювання для S має вигляд:
S := S + A;
6. Тепер програма обчислення виразу має такий вигляд:
Program Sum;
Var A, S, X : Real; I : Byte;
Begin X := 2.1;
A := 1; S := 1;
For I := 1 To 10 Do Begin
A := A * (−X )/ і;
S := S + A;
End;
WriteLn ('S=', S :6 :2);
ReadLn
End.
Виконайте програму, проаналізуйте результат.
Питання для самоконтролю

1. Позначимо поточний доданок виразу А, і – лічильник циклу, S –
значення суми.
Var A, S, X : Real; I : Byte;
Begin X := 2.1;

1. Поясніть структуру і правила виконання оператора циклу з параметром. Дайте відповіді на питання:
а) Якого типу може бути параметр циклу?
б) Як змінюється параметр циклу? З яким кроком? У якому
діапазоні?
в) Скільки разів виконується тіло циклу?
г) У якому випадку застосовується форма DownТo?
д) Чи можна змінювати значення параметра всередині тіла циклу?
2. Чому дорівнює S після виконання циклу:
а) S:=0; For і:=5 To 7 Do S:=S+1;
S=...
б) S:=0; For і:=10 DownТo 6 Do S:=S+1;
S=...
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Створення та реалізація програми
Задача. Скласти програму обчислення суми:

S =1−

x1 x 2 x 3
x10
+
− + ... +
при х = 2.1
1! 2! 3!
10!

в) S:=0; For і:='A' To 'D' Do S:=S+1;
S=...
г) S:=0; For і:=False To True Do S:=S+1;
S=...
3. Знайдіть помилки в наступних фрагментах програми:
а) Y:=0; For X:=0.1 To 0.9 Do Y:=Y+Sіn (X);
б) K:=81; Y:=1; For і:=1 To Sqrt (K) Do Y:=Y*2;
в) K:=0; For і:=9 To 1 Do K:=K*2;
г) K:=1; C:=0; For і:=1 To 64 Do K:=K+і; C:=2*і;
4. Що буде надруковане після виконання фрагменту програми:
For і:=10 Tо 13 Dо Begіn L:=і*і; WrіteLn ('L=', L : 3) End;
For і:='A' Tо 'D' Dо WrіteLn (і : 3);
5. Замініть дану лінійну програму циклічною. Які значення N будуть
надруковані? Яке значення S буде надруковано?
Begіn N:=0; S:=0;
N:=N+0.5;
WrіteLn (N);
S:=S+N;
N:=N+0.5;
WrіteLn (N);
S:=S+N;
N:=N+0.5;
WrіteLn (N);
S:=S+N;
WrіteLn ('S=',S)
End.
6. В результаті виконання програми на екрані надруковано:
k = 5.0
k = 5.5
k = 6.0
Проаналізуйте результат роботи програми і заповніть пропуски
в її тексті:
K:=.....;
For ..... To ...... Do
Begіn ............;
WrіteLn (........) End;
7. Знайдіть суму та середнє арифметичне 10 довільних чисел, які
вводяться з клавіатури.
8. З клавіатури вводиться 10 довільних чисел. Знайдіть суму тільки
від'ємних доданків.
9. Обчисліть N = 15 + 14 + 13 + ... 1 , при x = 2
x x +1 x + 2
x + 14
10. Обчисліть T = sin(a)+sin(2a)+…+sin(15a), при а = 0.5
11. Складіть програму малювання 100 кіл, у яких координати центрів
Х і Y задаються як випадкові числа в діапазоні від 0 до 500, а радіуси
– випадкові числа в діапазоні від 0 до 100.
12. Виведіть на екран літери від А до Z та їх ASCII-коди (код символу
C:Char повертає функція Ord( C )).
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Вправа 5-2. «Цикл з параметром»

1)

2)

3)

4)

5)

Даний фрагмент програми для додавання перших 20 натуральних чисел.
S:=0;
For і:=1 To 20 Do S:=S+і;
WrіteLn ('S=',S);
Додайте до фрагменту розділ опису змінних та інші
необхідні рядки і виконайте програму на комп'ютері.
Внесіть такі зміни в програму, щоб вона рахувала суму перших 30 парних чисел.
Змінна і за правилами роботи циклу For змінюється з
кроком 1, тому для парних доданків вводимо змінну А:
S:=0; А:=0;
For і:=1 To 20 Do
Begin A:= A+2;
S:=S+А;
End;
Wrіteln ('S=',S);
Виконайте програму, запишіть відповідь.
Внесіть зміни до програми для того, щоб знайти суму перших 30 непарних чисел. Ця задача відрізняється від
попередньої початковим значенням А: для того, щоб на
першому кроці циклу А отримало значення 1, А0 повинно дорівнювати –1.
Внесіть такі зміни в програму, щоб вона рахувала суму перших 15 натуральних чисел, що при діленні на 5 дають в
остачі 3.
Числа, про які йде мова в умові задачі, змінюються з
кроком 5: 3, 8, 13, ..., 73. Потрібно змінити діапазон зміни
параметра циклу і крок зміни А в тілі циклу. Початкове
значення А0=А1–5.
S:=0; А:= −2;
For і:=1 To 15 Do
Begin A:= A+5;
S:=S+А;
End;
Wrіteln ('S=', S);
Виконайте програму, запишіть відповідь.
Внесіть зміни до програми для того, щоб знайти суму
квадратів перших 15 натуральних чисел, кожне з яких при
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6)

діленні на 5 дає остачу 3. Виконайте програму, запишіть
відповідь.
Внесіть зміни до програми з тим, щоб знайти найменшу кількість перших чисел послідовності 3, 8, 13, ..., потрібну
для того, щоб одержати суму, більшу за 1000.
Невідомо, скільки доданків потрібно для виконання
умови задачі, тому потрібен цикл з післяумовою Repeat.
Умова виходу з циклу: S>1000:
Begin S:=0; N:=0; А:= −2;
Repeat N:=N+1;
A:= A+5;
S:=S+А
Until S>1000;
WriteLn ('N=', N)
End.
Виконайте програму, запишіть відповідь.

5.3. Опрацювання рекурентних послідовностей
Серед задач, для розв'язування яких необхідна побудова циклічних конструкцій, велику частку займають задачі додавання, до
яких належать задачі обчислення n-го члена (суми n членів) арифметичних та геометричних прогресій та обчислення суми
нескінченних числових рядів.

Рекурентний спосіб задання послідовностей
Формули, що виражають черговий член послідовності через
один чи декілька попередніх членів, називаються рекурентними
співвідношеннями: a[n]=F(a[n–1]).
Як обчислити n-ний член послідовності, заданої рекурентним
співвідношенням? Якщо простої формули немає чи вона невідома,
члени послідовності обчислюють за рекурентним співвідношенням
один за одним від і=1 до і=n.
Найвідомішим прикладом рекурентних послідовностей є арифметичні та геометричні прогресії.

Алгоритм обчислення n-ного члена прогресії
Означення арифметичної прогресії:
a[0]=a; a[n]=a[n–1]+d; n=1,2,...
Задаємо позначення:
А – перший член послідовності;
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d – різниця арифметичної прогресії;
N – номер поточного члена прогресії;
К –задана кількість членів;
S – сума N членів прогресії.
Алгоритм обчислення n-го члена послідовності та суми n членів складається з виконання таких дій:
 задаються початкові значення члена послідовності
А0, різниці d, кількості
членів, які потрібно обчиВведення
слити;
A, d, K
 задаються початкові значення лічильнику членів
S:=0;
послідовності (N:=0) і сумі
N:=0;
(S:=0);
 поки номер N члена послідовності, який обчислено,
ні
не досягне значення К –
N<=K?
заданої кількості членів,
так
повторюються дії: номер
Виведення
поточного члена збільшуА, S
N:=N+1;
ється на 1; обчислюється
A:=A+d;
значення наступного члена
S:=S+A;
А; обчислене значення А
додається до суми S.
Блок-схема алгоритму наведена на малюнку.
При обчисленні n-го члена комірка А містить поточне
значення величини.
Приклад 5.16. Робота з блок-схемою. Дана послідовність 3, 7,
11, 15... Які значення потрібно надати А, d, К, щоб отримати суму
10 членів цієї послідовності?
Рекурентна залежність: Аn = Аn–1 + 4; А0= −1.
Програма, складена за блок-схемою, має такий вигляд:
Var A, d, S : Real; K, N : Integer;
Begin A:= −1; K:=10; d:= 4; S:=0;
For N:=1 To K Do Begin
A := A + d;
S := S + A
End;
WriteLn ('S=', S);
End.
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Приклад 5.17. Розглянемо послідовність 2, 3, 5, 9, 17...
Рекурентна залежність: Аn=2·Аn–1–1; А1=2 ⇒ А0=1.5
Наступний цикл призначений для обчислення 10-го члена послідовності:
A:=1.5;
For I:=1 To 10 Do A:=2*A–1;
Приклад 5.18. Числами Фібоначчі називають числа, які знаходять за таким правилом: F[1] = F[2] = 1; F[n]=F[n–1] + F[n–2].
Ряди Фібоначчі завжди відігравали велику роль у математиці.
Якщо послідовно ділити
два поточних останніх члеFn-2
Fn-1
Fn
ни ряду один на одного, то
будемо одержувати результат, відомий за назвою
"золотий перетин".
Для обчислення N-го числа використовується така ідея:
 виділяються комірки А і В для збереження F[n–1] і F[n–2];
 сума А+В заноситься в комірку С;
 на наступному кроці циклу В= F[n–1] стає (n–2)-м членом,
тому А:=В; С= F[n] стає (n–1)-м членом, тому В:=С;
F[1] = F[2] = 1, тому обчислення починається з N=3.
Дана програма призначена для обчислення 10 перших чисел
Фібоначчі:
Begin
A:=1; Wrіteln (A);
B:=1; Wrіteln (B);
For n:=3 To 10 Do Begіn
C:=A+B; A:=B; B:=C;
Wrіteln (C)
End;
Для визначення номера першого числа Фібоначчі, яке більше 1000, потрібен цикл з післяумовою:
A:=1;B:=1;
Repeat
C:=A+B; A:=B; B:=C;
Until C > 1000;
Wrіteln (C);
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Створення та реалізація програми
Задача. Знайти суму ряду, загальний член якого
an =

2 ⋅ (n!) 2 , з точністю ε=10–3.
3 ⋅ (2n)!

n! – це факторіал натурального числа n. Факторіал обчислюється за
формулою:
n! = 1⋅2⋅3⋅…⋅n.
1) При визначенні суми членів ряду варто використовувати
рекурентну формулу для одержання наступного члена ряду.
Для одержання рекурентної формули можна обчислити
відношення наступного члена ряду до поточного:

2)

3)

4)

5)

an+1 2((n + 1)!) 2 ⋅ 3(2n)!
n +1
=
=
,
2
an
3(2n + 2)!⋅2(n!)
2(2n + 1)
звідки an+1=an⋅(n+1)/(2⋅(2n+1))
При складанні програми будемо вважати, що точність досягнута, якщо |an| < ε. Якщо поточний доданок менше
заданої величини точності, це означає, що |Sn+1 – Sn| < ε, і
подальше обчислення не має сенсу.
Опишемо змінні та константи, потрібні для розв'язування
задачі:
Program Sum;
Const E=0.1Е–3;
Var N: Integer; An, Summa: Real;
Задамо початкові значення змінних. При N = 1 An дорівнює 1/3.
Begin
Summa := 0; N := 1; An := 1/3;
Цикл виконується доти, поки |an| < ε. В тілі циклу поточне
значення доданку додається до значення Summa, обчислюється наступне значення Аn, номер N члена ряду
збільшується на 1.
While Abs(An)>E Do Begin
Summa:=Summa+An; N:=N+1;
An:=An*(N+1)/2/(2*N+1)
End;
WriteLn ('Сума=', Summa:6:3, 'An=',An); End.
Виконайте програму. Протокол роботи програми:
Сума= 0.473 Аn=4.113534Е–05
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6)

Значення An виведено у формі з плаваючою крапкою.
Укажіть формат виведення для An таким чином, щоб значення виводилось з трьома десятковими знаками.
Внесіть до основної програми такі зміни, щоб разом із загальною сумою на екран виводилося значення поточного
члена послідовності.

Вправа 5-3. «Опрацювання рекурентних послідовностей»

1)

Питання для самоконтролю
1. Які послідовності називають рекурентними?
2. Випишіть рекурентні співвідношення і продовжіть вліво послідовності:
а) 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, ...;
б) 1, 4, 11, 26, 57, 120, 247, ...;
в) 1, 1, 0, 1, –1, 2, –3, 5, –8, 13, –21, ...
3. Заповніть пропуски в програмі, що підсумовує 6 членів послідовності: 1, –1, –3, –5...
A:=...; D:=...; S:=...;
For і:=... To ... Do
Begіn A:=.....; S:=..... End;
Wrіteln ('S=',S);
4. Дана послідовність 11, 18, 25, 32, ... . Складіть програму для обчислення суми а1+а4+а7+а10.
5. Дана послідовність 5, 9, 13, 17, ... . Скільки доданків треба взяти,
щоб одержати суму, рівну 324?
6. Складіть програми для обчислення таких сум:
а) суми цілих додатних чисел, кратних 4 і менших 100.
б) суми цілих додатних непарних чисел, менших 200.
в) суми цілих додатних чисел, більших 20, менших 100 і кратних 3.
10n
–3
7. Знайдіть суму ряду, загальний член якого an =
з Е = 10
n!
8. Випишіть рекурентні співвідношення і складіть алгоритми обчислення
значень N-го члена послідовності, яка починається з 1, та в якої:
а) кожний наступний член дорівнює сумі зворотних величин всіх
попередніх;
б) кожний наступний член дорівнює сумі квадратів всіх попередніх;
в) кожний наступний член дорівнює синусу суми всіх попередніх.
9. Складіть алгоритм обчислення N-го члена послідовності, яка задається співвідношеннями:
а) аі=аі–1+аі–2+аі–3,
а1=а2=а3=1;
б) аі=і·аі–1+аі–2,
а1=а2=1;
в) аі=аі–1+аі–2+...+аі–к,
а1=а2=...=ак=1;
10. Складіть програму обчислення значення многочлена:
y = x10 + 2 x 9 + 3x 8 + ... + 10 x + 11 ;
11. Обчисліть: y = 1!+2!+3!+…+n! (n>1);
12. Обчисліть: y = cos x + cos x 2 + cos x 3 + ... + cos x 30
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2)

3)

4)

5)

6)

Задача. Скласти програму обчислення n-го члена послідовності 3, 6, 12, ...
Елементи даної послідовності підлягають рекурентній
залежності An=2 ⋅ An–1 (тобто послідовність є геометричною прогресією зі знаменником 2). А0=1. Складіть
програму, користуючись блок-схемою алгоритму обчислення n-го члена прогресії. Обчисліть 10-й член послідовності.
Чому дорівнює сума перших 13 членів даної послідовності?
Додайте до тіла циклу оператор для обчислення значення суми, змініть діапазон зміни параметра в операторі
For на 1..13.
Чому дорівнює сума А1+А3+А5+А7?
Одним з можливих способів розв'язування цього завдання може бути такий: розглянемо підпослідовність А1,
А3, А5, А7 заданої геометричної прогресії. Елементи підлягають рекурентній залежності А3=А1⋅22 і т.д. Цикл
потрібно повторити 4 рази:
S:=0; A:=1;
For n:=1 To 4 Do Begin A:=A*4; S:=S+A End;
Який номер має елемент послідовності, який дорівнює 768?
Для визначення номера члена прогресії, який дорівнює
768, потрібен цикл з післяумовою:
A:=1; N:=0;
Repeat
A:=A*2; N:=N+1;
Until A=768;
Wrіteln (N);
Обчисліть кількість членів прогресії, які дають в сумі 6141.
Для розв'язуваня цього завдання до циклу, складеного в
попередньому пункті, потрібно додати оператор обчислення суми і змінити умову виходу з циклу:
S:=0; A:=1; N:=0;
Repeat
A:=A*2; N:=N+1; S:=S+A
Until S = 6141;
Wrіteln (N);
Дана геометрична прогресія, перший член якої а=0.32,
знаменник q=0.4. Внесіть зміни до програми і знайдіть
номер члена даної прогресії, величина якого дорівнює
3.3554432·10 –5.
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5.4. Вкладені цикли
У деяких випадках важливо повторити підзадачу кілька разів
усередині більш загальної задачі. Один зі способів написання такої
програми – включити цикл у набір інструкцій, що повторюються
всередині іншого циклу. Така структура, що складається з циклу в
циклі, називається вкладеними циклами.
Вкладення циклів використовується зокрема при розв'язуванні
таких задач:
 перебірні задачі (арифметичні);
 табулювання функцій;
 обробка двовимірних масивів.
Якщо в програмному коді використовуються вкладені цикли,
то для підвищення наочності коду прийнято кожний наступний рівень вкладення зміщувати відносно попереднього.
Правило вкладення циклів: внутрішній цикл цілком
укладається в тіло зовнішнього циклу
Приклад 5.19. Обчислення значення змінної Y = 2*K+N при
всіх значеннях змінних N =1, 2, 3 і К = 2, 4, 6, 8.
Якщо перебирати всі значення N і К, ми повинні отримати 12
значень змінної Y.
Скласти програму можна в такий спосіб: для кожного значення N перебрати всі значення К від 2 до 8, тобто N використати як
параметр зовнішнього циклу, К – як параметр внутрішнього циклу.
Фрагмент обчислення Y має вигляд:
Var N, K, Y : Integer;
Begin
For N:=1 To 3 Do Begin
K:=2;
While K<=8 Do Begin
Y:=2*K+N;
WriteLn (N:3, K:3, Y:3);
K:=K+2
End;
End;
End.
Параметр N змінюється з кроком 1, тому зовнішній цикл організований з використанням оператора For; параметр К змінюється з
кроком 2, тому внутрішній цикл є циклом While. В процесі виконання вкладених циклів змінні набувають таких значень:

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8
5
9
13 17
6
10 14 18
7
11 15 19
Приклад 5.20. Програма друкує на екрані таблицю Піфагора:
Var I, J : Integer;
Begin
1 2 3 4 5 6
For I := 1 To 10 Do Begin
2 4 6 8 10 12
For J := 1 To 10 Do
3 6 9 12 15 18
Write (I * J : 3);
4 8 12 16 20 24
WriteLn;
End;
End.
Приклад 5.21. Програма для
обчислення
значень
функції
Y=1+x/1!+x2/2!+ x3/3!+... для x = 1..5. Y обчислюється з точністю
ε=0.001, тобто обчислення членів послідовності А (А1=x/1!; А2=
x2/2! і т.д.) продовжується доти, поки A>0.001.
Var і, X : Integer; A, Y : Real;
Begin
X=1 Y= 2.718
For X := 1 To 5 Do Begin
X=2 Y= 7.389
Y := 1;
X=3 Y= 20.085
A := 1;
X=4 Y= 54.598
X=5 Y= 148.413
і := 0;
While A > 0.001 Do Begin
і := і + 1;
A := A * X / і;
Y := Y + A
End;
WriteLn ('X=', X, ' Y=', Y:6:3)
End
End.
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N
K
Y

Cтворення та реалізація програми
Задача. Вивести на екран всі прості числа на інтервалі [A; B].
1. Простими є числа (крім 1), які діляться без остачі тільки на 1 і
на самого себе.
Розглянемо алгоритм перевірки, чи є число С простим:
 Вводиться змінна Prap, яка відіграє роль прапорця (за її значенням можна визначити, чи відбулась деяка подія). Змінній
Prap присвоюється початкове значення False.

1. Чи може оператор, повторюваний у циклі, сам бути циклом?
2. У чому полягає правило вкладення циклів?
3. Наведіть приклади задач, при розв'язуванні яких виникає необхідність використання вкладених циклів.

4. Проаналізуйте циклічну конструкцію:
For i:=1 To 2 Do
For j:=1 To 3 Do
For k:=1 To 3 Do
WriteLn (i, j, k);
а) назвіть тіло циклу по i, j, k;
б) скільки разів буде виконаний цикл по i, j, k?
в) що надрукує програма?
5. Проаналізуйте циклічну програму:
Program Р5;
Var i, j, k : Іnteger;
Begin
For i:=1 To 3 Do
Begin j:=2;
While j<=8 Do
Begin k:=i+j;
WriteLn (i : 4, j : 4, k : 4);
j:=j+2;
End
End
End.
а) Назвіть тіло циклу по i, j.
б) Скільки разів буде виконаний зовнішній цикл? Внутрішній?
в) Заповніть таблицю зміни значень змінних i, j, k.
6. Проаналізуйте циклічну програму:
Program Р6;
Var i,j:integer;
Begin
I:=0;
While I<10 Do Begin
{*} J:=0;
While J<0 Do Begin
{**}
Write(i*10 + j : 4);
j:=j+1;
End {while J};
WriteLn;
End{while i};
End.
а) скільки разів виконається рядок {*}? рядок {**}?
б) що виведе на екран програма?
в) перепишіть програму за допомогою FOR.
7. Запишіть циклічну конструкцію, в результаті виконання якої на екрані буде надруковано:
0
0
0
1
1
0
1
1
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2.

3.

4.

5.

6.

 Перебираються всі числа від 2 до (С div 2). Якщо число і є дільником числа С (тобто С ділиться на і без остачі), то
прапорцевій змінній Prap присвоюється значення True.
 Після завершення перебору можливих дільників перевіряється
значення змінної Prap. Якщо значення Prap в процесі повторень циклу змінилось на True, то це означає, що С має хоча б
один дільник і не є простим.
Запишемо програму для визначення, чи є число С простим. Зверніть увагу: задання значення змінної С навмисно пропущене.
Var A, B, C, I : Integer; Prap : Boolean;
Begin
{ задання значення змінної С }
Prap := False;
For I := 2 To C div 2 Do
If C Mod I = 0 Then Prap := True;
If Not Prap Then WriteLn (C, ' – просте число')
Else WriteLn (C, ' – складене число');
End.
За умовою задачі потрібно перебрати всі числа в інтервалі
[A; B], тобто С послідовно набуває значень з діапазону А..В. Для
кожного С від А до В потрібно виконати алгоритм перевірки, чи
є число С простим.
Внесемо зміни до програми. Значення А і В вводяться з клавіатури:
Var A, B, C, I : Integer; Prap : Boolean;
Begin
Write ('A, B =>'); ReadLn (A, B);
Додаємо керуючий рядок циклу For, тілом циклу якого є програмний код перевірки, чи є число С простим:
For С := А To В Do Begin
Prap := False;
For I := 2 To C div 2 Do
If C Mod I = 0 Then Prap := True;
If Not Prap
Then WriteLn (C, ' – просте число');
End;
Збережіть файл. Виконайте програму для різних значень А і В.

Питання для самоконтролю

2

n

8. Складіть програму для обчислення Y=1+x/1+x /2!+...+x /n! при
Х=1..50.
2
3
n
9. Складіть програму для обчислення F=x+x +x +...+x для х=0.1,
0.2,...1.0
20

10. Обчисліть:

11. Обчисліть:

P= П

i , j =1

1
, де ∏ – позначення добутку.
(i + j ) 2

3)

10
 k sin(k ⋅ n) 
S = ∑∑
 , де ∑ – позначення суми.
k! 
k =1  n =1

12. Складіть програму для обчислення площі прямокутних трикутників, катети яких набувають значень:
Підказка:
а=10; 10.15; 10.3; 10.45; 10.6; 10.75; (м)
a:=10; While a<=10.75 Do
b=7; 7.4; 7.8; 8.2; 8.6; 9.0 (м)
Begin
Скільки значень видасть програма?
b:=7; While b<=………

4)

Вправа 5-4. «Вкладені цикли»

1)

2)

Задача. Скласти програму, яка друкує всі 3-цифрові натуральні числа, сума цифр яких дорівнює їхньому добутку і
визначає кількість таких чисел.
Для розв'язання поставленої задачі зовсім не обов'язково
перебирати всі натуральні чи123 231 K=6
сла від 100 до 999, тому що нас
132 312
213 321
цікавить не саме число, а цифри в його десятковому записі.
Тому можна перебирати всі
можливі сполучення цифр, з
яких складається десятковий
запис трицифрового числа і
перевіряти для кожного сполучення умову задачі.
Створіть новий файл. Запишіть програму і виконайте її.
Проаналізуйте результат роботи програми.
Var A, B, C, K : Integer;
Begin
K := 0;
For A := 1 To 9 Do
For B := 0 To 9 Do
For C := 0 To 9 Do
If A + B + C = A * B * C Then
Begin
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5)

6)

WriteLn (100*A+10*B+ C);
K := K + 1;
End;
WriteLn ('K=', K);
End.
Внесіть зміни у програму з тим, щоб знайти кількість усіх
трицифрових натуральних чисел, сума цифр яких дорівнює
даному цілому числу. Виконайте програму, проаналізуйте
результат.
Сума цифр двоцифрового числа дорівнює 11. Якщо до цього
числа додати 27, то вийде число, записане тими ж цифрами, але в зворотному порядку. Знайдіть це число.
Ідея розв'язування та ж сама, що й у п.1: перебираємо
всі можливі сполучення цифр А і В в десятковому записі
двоцифрового числа АВ, і для кожного сполучення перевіряємо умову задачі. Умову задачі можна записати у вигляді
логічного виразу:
(10*А+В)+27 = 10*В+А.
Після внесення змін програма має такий вигляд:
Var A, B : Integer;
Begin
For A := 1 To 9 Do
For B := 0 To 9 Do
If (10*А+В)+27 = 10*В+А Then WriteLn (10*А+В);
End.
Сума квадратів цифр двоцифрового числа на 1 більша від
потроєного добутку цих цифр. Після ділення цього двоцифрового числа на суму його цифр у частці виходить 7 і в
остачі 6. Знайдіть це число.
Умову задачі можна записати у вигляді логічного виразу:
(А*А+В*В=3*А*В+1) And ((10*A+B) div (A+B)=7) And
((10*A+B) mod (A+B)=6)
або рівносильного виразу:
(А*А+В*В=3*А*В+1) And (10*A+B = (A+B)*7+6).
Внесіть зміни у програму, виконайте її, перевірте, чи
отримали ви правильний результат.
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5.5. Оцінювання теми «Організація циклів»
1. Яке значення буде мати змінна F після виконання команд:
а) F:= 0; For і:=1 To 4 Do F:= F+і;
б) F:=2; і:=2; While і<16 Do Begin F:=F+F; і:=і+2 End;
в) f:=–3; I:=–10;
Repeat F:= –F+1; і:=і+5 Until і>=6;
г) F:=0; For і:=–4 DownTo –9 Do F:=F–і;
д) F:=2; і:=32;
While і>4 Do Begin F:=2*F–1; і:= і–4 End;
є) F:=0; і:=4;
Repeat F:=F+i; i:=i–1 Until і=0;
2. Дані 2 блок-схеми. Запишіть фрагменти програм. Для розв′язування яких задач вони призначені?
б)

а)
Введення S

Введення S

N:=0
A:=S–1

A:=A–1;
C:=S Mod A

S Мod2=0?

ні

Запишіть фрагменти програм, призначені для розв'язування
наступних завдань:
5. Обчисліть вираз R = 2n + 4n + … + 14n, при n = 3.
6. Обчисліть вираз Y=(х+3)·(х+2.8)·(х+2.6)·…·(х+1) при х=3.
7. Знайдіть суму натуральних чисел, кратних 7 і не більших за 500.
8. Обчисліть суму і кількість додатних значень у послідовності
sin(cos (x)), x=2.1,2.2,…,10.0.
9. Знайдіть суму ряду, загальний член якого a n =

ністю Е = 10–3 .
10. Знайдіть суму 5 перших членів ряду, загальний член якого

an =

2n − 1
.
2n

11. Практичне завдання. Складіть программу для знаходження
суми цілих додатних парних чисел, менших 100.
12. Практичне завдання Складіть програму для друкування таблиці значень функцій sin x та cos x на відрізку [0,1] з кроком 0.1
(на друк кожного дійсного числа відвести по 6 позицій в рядку):
Х
Sin(X)
Cos(X)
0.0000
0.0000
1.0000
0.1000
0.0998
0.9950
...
...
...
1.0000
0.8415
0.5403

так
ні

C=0?

S:=S Div 2;
N:=N+1

так
Виведення
A

Виведення
N

3. Обчислення f=10! опишіть кожним з 3 варіантів операторів циклу (N!=1*2* …*N).
4.

Запишіть оператор обчислення суми S =

80

∑i .

i =15
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1
1
+ n , з точn
2
3
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6. Опрацювання масивів

Задання значень елементам масиву

Описати змінну типу одновимірний масив можна двома
способами:
 1 спосіб:
Type <ім'я типу>=Array [діапазон індексів] of <тип елементів>;
Var <список змінних>:<ім'я типу>;
 2 спосіб:
Var <список змінних>: Array [діапазон індексів] of <тип елементів>.
Приклад 6.1. Масив А з 10 цілих чисел можна описати таким чином:
Type Mas=Array[1..10] of Integer;
Var A: Mas;
або
Var A: Array[1..10] of Integer;
Приклад 6.2. Нумерація елементів масиву може починатися не з одиниці. Масив А з 10 цілих чисел можна описати
таким чином:
Var A: Array[–5..4] of Integer;
Кількість елементів масиву визначається під час його
опису і надалі в програмі не змінюється.

Присвоювання значення одного масиву іншому і порівнювання масивів між собою можливе тільки в тому випадку, коли масиви
описані як величини одного типу.
Приклад 6.3. Змінній А присвоюється значення змінної В
того ж типу:
Var A, B : Array[1..3] of Іnteger;
Begin … A:=B;
Приклад 6.4. Надання масиву-змінній А значення масивуконстанти В того ж типу:
Type Mas = Array[1..4] of integer;
Const B : Mas = (2,5,1,4);
Var A : Mas;
Begin A:=B;
Арифметичні дії, введення та виведення значень масивів виконуються поелементно. Звернення до елементів масиву здійснюється
через його індекс.
Приклад 6.5. Присвоювання значень окремим елементам масиву. Нехай масив А: Array[1..4] of Іnteger заповнено числами
(1,2,3,4), а масив В: Array[1..3] of Іnteger – числами (5,6,7). Після виконання операторів присвоювання
A[3]:= 5; B[2]:= A[1] + B[3];
масив А містить елементи (1, 2, 5, 4), а масив В – елементи (5, 8, 7).
Приклад 6.6. Введення значень елементів масиву А розмірністю N з клавіатури:
For і:=1 To N Do ReadLn (A[і]);
Приклад 6.7. Задання значень за формулами має місце в тому
випадку, коли значення елемента якимось чином залежить від його
індексу. Щоб заповнити масив А числами (5,10,15,20,25), можна
використати оператор циклу:
For і:= 1 To 5 Do A[і]:= і*5;
Приклад 6.8. Задання значень елементів масиву А[1..5] випадковими числами в діапазоні від 0 до 99:
Randomize;
For і:= 1 To 5 Do A[і]:= Random (100);
Приклад 6.9. Виведення значень елементів одновимірного масиву А розмірністю N на екран:
For i:= 1 To N Do Write (A[i]: 5);
WriteLn;
Використання для виведення значень елементів оператора
Write дозволяє розташувати елементи на екрані в рядок, що відпо-
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6.1. Одновимірний масив даних
Існує багато задач, розв'язування яких вимагає опрацювання
організованої сукупності значень. Одновимірний масив – це послідовність значень деякого простого типу. Кількість значень
називають розміром масиву.
Наприклад, значення масиву А з 5 цілих чисел може бути таким: (3,6,1,2,8).
Масив – це структурований тип даних, який складається
з фіксованого числа однотипних елементів.
Тип елементів називається базовим типом масиву.
Елементи масиву пронумеровані (проіндексовані). Завдяки
нумерації можна звертатися до будь-якого елемента масиву як до
простого значення базового типу.
В наведеному прикладі А[1]=3, А[5]=8.

Опис змінних типу Одновимірний масив

відає смислу поняття «одновимірний масив» (іноді про одновимірний масив кажуть – «масив-рядок»), а оператор WriteLn переводить курсор на наступний рядок екрану.

Створення та реалізація програми
Задача. Дана послідовність чисел. Підрахувати кількість парних чисел, які стоять на парних місцях.
 Вхідні дані. Вводиться спочатку число N, а потім N чисел –
членів послідовності.
 Вихідні дані. Виводиться кількість парних чисел, що стоять на
парних місцях у послідовності.
1. Опис величин. За умовою задачі невідомо, якої розмірності масив потрібно задати для збереження елементів послідовності.
Тому опишемо масив достатньо великої розмірності:
Var Posl: Array [1..256] of Integer;
Опишіть змінні N – кількість елементів в послідовності; K – шукана кількість парних чисел, що стоять на парних місцях; і –
змінна для збереження індексу елементу масиву:
N, K, i: Integer;
2. Задання кількості елементів послідовності:
Write ('N =>'); ReadLn (N);
3. Введення значень елементів масиву з клавіатури:
For i:= 1 To N Do ReadLn (Posl[i]);
4. Складемо логічний вираз для перевірки відповідності елемента
умові задачі. Елемент Posl[i] відповідає умові, якщо елемент
ділиться на 2 без остачі і його індекс теж є парним:
(Posl [i] Mod 2 = 0 ) And ( I Mod 2 = 0)
5. В циклі перебираємо елементи масиву Posl і, якщо елемент
Posl[i] відповідає умові, збільшуємо значення К на 1:
For i:=1 To N Do
If (Posl [i] Mod 2 = 0 ) And ( I Mod 2 = 0)
Then K:= K + 1;
WriteLn ('K = ', K);
6. Виконайте програму для значень
5
N=5, чисел (1, 2, 4, 5, 6). Правиль12456
на відповідь − K=1, тому що єдине
К=1
парне число, що стоїть на парному місці в послідовності − це
число 2. Числа 4 і 6 не підходять, тому що стоять, відповідно, на 3 і 5-му місцях.
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Питання для самоконтролю
1. Дайте означення масиву як структурованого виду даних.
2. Який з операторів циклу зручніше використовувати для послідовного звернення до кожного елемента масиву?
3. Як ввести значення елементів одновимірного масиву з клавіатури?
4. Як організувати заповнення масиву випадковими числами?
5. В якому випадку має місце задання значень елементів масиву за
формулами?
6. Як вивести на екран значення елементів одновимірного масиву?
7. Опишіть масив:
а) А з 3 дійсних чисел;
б) В з 10 символів;
в) А, який може вміщувати такі значень: (10, 5, 8.2, 3, 5, –5.1).
8. Елементам масиву В потрібно задати значення: (100,90, 80,..,10).
Задайте значення масиву В:
а) за допомогою масиву-константи;
б) з клавіатури;
в) за формулою.
9. Запишіть оператор присвоєння, який виконує таку дію:
а) 1-му елементу масиву С присвоїти значення суми 3-го та 5-го
елементів;
б) 6-му елементу масиву С присвоїти значення подвоєного добутку 1-го і 2-го елементів.
10. Дано масив А: (2, 4, 6, 8, 10). Яких значень набудуть елементи масиву після виконання таких операторів:
A[1] := A[2] + A[3];
A[4] := A[1] * A[5];
11. Задайте значення елементам масиву А за допомогою формули
таким чином: (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100). Виведіть значення
масиву на екран у вигляді рядка чисел.
12. Масиви А, В, С описані таким чином:
Var A,B: Array[1..5] оf Real; C: Array[1..5] оf Real;
T: Boolean;
У яких командах правильно виконуються дії над масивами?
а) A:= B;
б) В:= C;
в) A[1]:=B[2]+C[5];
г) T:=A=B;
д) T:=A<>C;
є) ReadLn (A);

Вправа 6-1. «Одновимірний масив даних»

1)

Відома кількість та ціни п′яти найменувань товарів. Дана
програма, яка заповнює масив Tovar [1..5] назвами товарів (кожна назва містить не більше 10 символів),
масив Cina [1..5] цінами товарів, масив Kilk [1..5] –
значеннями кількості кожного товару. Заповнення масивів здійснюється з клавіатури.
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Program Magazin;
Var Tovar : Array[1..5] of String[10];
Cina : Array[1..5] of Real;
Kilk : Array[1..5] of Integer;
i: Integer;
Begin
WriteLn ('Введіть назви 5 товарів:');
For i:= 1 To 5 Do ReadLn (Tovar [i]);
WriteLn ('Введіть ціни товарів:');
For i:= 1 To 5 Do Begin
Write (Tovar [i]), ' ціна =>');
ReadLn (Cina [i]);
End;
WriteLn ('Введіть кількість кожного товару:');
For i:= 1 To 5 Do Begin
Write (Tovar [i]), ' к-сть =>');
ReadLn (Kilk [i]);
End;
ReadLn;
End.
Введіть ціни товарів:
Рубанок Ціна => 3.50
Свердло Ціна => 1.65
Стамеска Ціна => 5.00
Викрутка Ціна => 3.20
Паяльник Ціна => 12.50

2)

3)
4)

5)
6)

№ Товар
Ціна Кількість
1 Рубанок 3.50
20
2 Свердло 1.65
100
3 Стамеска 5.00
72
4 Викрутка 3.20
43
5 Паяльник 12.50
10

Роздрукуйте дані у вигляді таблиці:
WriteLn ('№':3, ' Товар ':12,
' Ціна ':8, 'Кількість ':10);
For i:= 1 To 5 Do WriteLn (I:3, Tovar[i]:12, Cina[i]
:8:2, Kilk[i]:10);
Додайте до розділу опису змінних опис масиву Vart [1..5]
of Real.
Задайте значення елементам масиву Vart як значення добутку відповідних елементів масивів Cina і Kilk:
For i:= 1 To 5 Do Vart [i]:= Cina[i] * Kilk[i] ;
Виведіть значення масиву Vart на екран у вигляді рядка чисел.
Роздрукуйте значення масивів Tovar, Cina, Kilk, Vart у вигляді таблиці.
127

6.2. Задачі обробки одновимірних масивів

Задачі опрацювання масивів
Розв′язування багатьох прикладних задач, які потребують обробки сукупності числових або символьних значень, базується на
простіших задачах опрацювання масивів: обчислення суми (добутку) елементів масиву; знаходження найбільшого елемента;
упорядкування елементів за зростанням (спаданням) тощо. Алгоритми розв′язування базових задач опрацювання масивів побудовані
на послідовному перегляді елементів масиву і виконанні певних дій
з кожним елементом.
Проаналізуйте за таблицею прийоми розв'язування задач на дії
з масивами і знайдіть значення змінних після виконання наведених
фрагментів:
Значення змінних
після
Дано масив А (2, –7, –1, 8, 4)
виконання фрагментів програм?
1. Задачі на змінювання значень елементів таблиці.
Заміна:
For і:=1 To 5 Do А[i]:=А[i]*2;
Заміна з перевіркою умови:
For i:=1 To 5 Do
Іf А[i]<0 Тhen А[i]:=25;
2. Задачі на пошук елемента з заданою властивістю.
Визначити кількість елементів із заданою властивістю:
A[1]=..
К:= 0;
A[4]=..
For i:=1 To 5 Do
A[5]=..
If А[i]>0 Then Begin K:= K+1;
WriteLn ('А[',i,']=',А[i]) End;
K=..
WriteLn (К);
Знайти мінімальний (максимальний) елемент масиву:
Min=..
Min:=A[1]; K:=1;
K=..
For i:=2 To 5 Do
If А[i]<Min Then Begin
Min:=A[i];
К:=i; Еnd;
WriteLn ('Min=',Min, 'K=',K);
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Визначити 1-ий номер елемента, значення якого дорівнює Р:
i:=0;
Repeat
i:= i+1
Until А[i]= Р Or (i>5); {5 – кількість елементів в масиві А}
WriteLn('i=', i);
Знайти номер першого від'ємного елемента:
i:=0;
Repeat i:= i+1;
Until (A[i]<0) Or (i>5);
WriteLn ('i=', i);
3. Задачі на знаходження суми елементів масиву
Знайти суму всіх елементів:
S:=0; For i:=1 To 5 Do S:=S+A[i];
WriteLn ('S=',S);
Знайти суму елементів, які відповідають деякій умові:
S:=0;
For i:=1 To 5 Do
If A[i] mod 2=0 Then S:=S+A[i];
WriteLn ('S=',S);

Створення та реалізація програми

Приклад 6.10. В масиві А зберігається 50 чисел. Фрагмент
програми, призначений для знаходження середнього арифметичного (Sr : Real) цих чисел:
Sr:=0;
For i:=1 To 50 Do Sr:=Sr+A;
Sr:=Sr / i;
WriteLn (Sr : 5 : 2);
Приклад 6.11. Дано 50 чисел. Фрагмент для визначення, скільки серед них чисел, що відрізняються від останнього числа:
К:=0; For
i:=1
To
49 Do
If A[i]<>А[50] Then
К:=К+1;
WriteLn (К);
Приклад 6.12. Дано 100 чисел. Надрукувати спочатку всі від'ємні з них, а потім – всі інші.
For i:=1 To 50 Do If A[i]<0 Then WriteLn (A[i]);
For i:=1 To 50 Do If A[i]>=0 Then WriteLn (A[i]);

Задача. Дана послідовність з N чисел (2≤N≤100). Визначити,
скільки серед них пар однакових чисел, що стоять поруч.
 Вхідні дані. Вводиться спочатку число N, а потім N чисел –
членів послідовності.
 Вихідні дані. Виводиться кількість пар однакових чисел, що
стоять поруч.
1. Опис величин. За умовою задачі 2≤N≤100. Тому опишемо масив
таким чином:
Var Posl: Array [1..100] of Integer;
Опишіть змінні N – кількість елементів в послідовності; K – шукана кількість пар чисел; і – змінна для збереження індексу
елемента масиву:
N, K, i: Integer;
2. Організація введення даних. Задання кількості елементів
послідовності:
Write ('N =>'); ReadLn (N);
Введення значень елементів масиву з клавіатури:
For i:= 1 To N Do ReadLn (Posl[i]);
3. В циклі перебираємо елементи масиву Posl від 1-го до (N–1)-го
і, якщо елемент Posl[i] дорівнює елементу Posl[i+1], збільшуємо значення К на 1:
For i:=1 To N – 1 Do
If Posl [i] = Posl [i+1] Then K:= K + 1;
WriteLn ('K = ', K);
4. Нехай нам потрібно ще й виводити на екран номери, під якими
поруч стоять рівні елементи. Додамо до операторів, які виконуються в разі виконання умови Posl[i] = Posl[i+1],
оператор виведення індексів і та і+1:
If Posl [i] = Posl [i+1] Then Begin K:= K + 1;
WriteLn (i: 3, i+1: 3);
End;
5. Виконайте програму для значень N=8, чисел (1 2 3 3 2 1 1 1).
Проаналізуйте результати виконання програми.
6. Ускладнимо задачу. Нехай нам потрібно визначити, скільки
всього в послідовності пар однакових чисел. Алгоритм пошуку
пар рівних чисел такий: для кожного елемента масиву Posl[i]
від 1-го до (N–1)-го, переглядаємо всі праворуч розташовані
елементи Posl [j] (j=i+1..N). Якщо Posl [i] = Posl [j], збільшуємо значення К на 1 і виводимо значення індексів і та j:
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i =..

i =..

S=...

S=...

Приклади розв'язування задач

K:= 0;
For I:= 1 To N–1 Do
For J:= I+1 To N Do
If Posl[I] = Posl[J] Then Begin
K:=K+1;
WriteLn (I:3, J:3);
End;
WriteLn ('K=',K);
Виконайте програму для значень N=8, чисел (1 2 3 3 2
1 1 1). Проаналізуйте результати виконання програми.

3)
4)
5)

Питання для самоконтролю:

1.
2.
3.
4.

Дано масив А: (3, 8, 5, 7, 6). Виконайте дії над елементами масиву.
Фрагмент програми
Результат
For i:=1 To 5 Do A[i]:= – А[i];
For i:=1 To 5 Do
If А[i] mod 3 =0 Then А[i]:= А[i] div 3;
For i:=1 To 5 Do
If і mod 2 =0 Then А[i]:= 0;
S:=0; For i:=1 To 5 Do S:=S+ А[i]
S=...

5.

P:=1; For i:=1 To 5 Do
P=…
If А[i]<=5 Then P:=P* А[i];
6. K:=0; For i:=1 To 5 Do
K=...
If А[i]>5 Then K:=K+1;
Дано масив А[1..5]. Запишіть оператори, які виконують такі дії:
7. ввести з клавіатури значення елементів масиву;
8. вивести на екран значення елементів масиву;
9. знайти добуток елементів масиву;
10. знайти мінімальний елемент масиву;
11. знайти кількість додатних елементів;
12. знайти суму від'ємних елементів.

Вправа 6-2. «Обробка одновимірних масивів»

Дана таблиця опадів протягом року за місяцями:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
54 12 30 15 40 32 10 20 46 60 56 38
Скласти програму опрацювання даних таблиці.
2) Опишіть масив, який призначений для роботи з даною
таблицею і задайте його значення за допомогою масивуконстанти:

1)
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6)

Type Tabl = Array[1..12] of Integer;
Var A: Tabl;
Const B: Tabl = (54,13,30,15,40,32,10,20,46,60,56,38);
Begin A:= B;
Визначте кількість опадів протягом року.
Визначте номери місяців, коли кількість опадів була максимальною та мінімальною.
Виведіть на екран номери місяців, коли кількість опадів була
меншою за 40, порахуйте їх
кількість.
Припустимо, що при занесенні даних до таблиці було допущено
помилку. Потрібно знайти максимальний елемент масиву і
переставити його місцями з першим елементом. Внесіть у
програму відповідні зміни і виведіть масив на екран.
Для розв'язування завдання можна використати фрагмент програмного коду:
{пошук максимального елемента}
Max :=A[1]; K:=1;
For i:=2 To 12 Do If A[i]>Max Then Begin
Max:=A[i]; K:=i; End;
{обмін значеннями між комірками}
C:=A[K]; A[K]:=A[1]; A[1]:=C;

6.3. Упорядкування одновимірних масивів

Методи сортування масивів
При опрацюванні таблиць часто виникає потреба упорядкувати дані в таблиці за деякою ознакою. Числові дані можна
відсортувати за величиною або абсолютною величиною ( наприклад, розташування в масиві значень ваги деталей за
зростанням), рядкові дані – в алфавітному порядку (упорядкування списку учнів).
Сортування елементів масиву – це упорядкування їх
за деякою ознакою.
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Для розв′язування задач сортування масивів існує багато алгоритмів різного ступеня складності, які відрізняються, переважно,
швидкістю отримання результату. Розглянемо два найпростіших
методи упорядкування елементів масиву.
Задача: Var X: Array[1..10] оf Real;
Упорядкувати масив Х за неспаданням: X[1] ≤ X[2] ≤...≤ X[10].

Сортування вибором
Даний метод оснований на тому, що при кожному проході циклу переглядається частина масиву довжиною К елементів. При
першому проході К=N, тобто в нашому прикладі К=10.
 Відшукується максимальний елемент з X[1]..X[10]. Максимальний елемент міняється місцями з X[10].
 Довжина частини масиву зменшується на 1, тобто К=9.
 Максимальний елемент з X[1]..X[9] міняється місцями з X[9].
……….
 Максимальний елемент з X[1]..X[2] міняється місцями з X[2].
For K:=10 Downto 2 Do
Begin { пошук М – номера МАХ(X[1..K]) }
M:=1; MAX:=X[1];
For i:=2 To K Do
If Xi]>MAX Then Begin
MAX:=X[i]; M:=i; End;
{ перестановка X[K] і X[M] }
C:= X[M]; X[M]:= X[K]; X[K]:= C
End;

K:=10;
While K>=2 Do Begin
For i:=1 To K–1 Do
If X[i]>X[i+1] Then Begin C:=X[i];
X[i]:=X[i+1];
X[i+1]:=C; End;
K:=K–1;
End;
Для скорочення числа проходів можна змінити алгоритм шляхом
введення допоміжної змінної Prap:Boolean. Так звана прапорцева
змінна Prap отримує значення True в тому випадку, якщо відбулась
хоча б одна перестановка сусідніх елементів. Якщо значення Prap не
змінилось, це означає, що елементи масиву вже упорядковані і подальший перегляд послідовності значень не потрібний.
Repeat Prap:=False; For i:=1 To 9 Do
If X[i]>X[i+1] Then Begin
C:=X[i];
X[i]:=X[i+1];
X[i+1]:=C;
Prap:= True End
Until Not Prap;

Створення та реалізація програми

Метод бульбашки оснований на перестановці сусідніх чисел.
Послідовно порівнюються пари сусідніх елементів X[і] і X[і+1]
(і : 1..N–1), і, якщо X[і]>X[і+1], то вони міняються місцями. У результаті першого перегляду послідовності на N-му місці буде
найбільший з усіх елементів, тобто він, як «найлегший», наче спливає вгору. Потім переглядаються елементи від 1 до N–2; на (N–1)му місці з′явиться елемент, найбільший серед (N–1) перших елементів і т.д. Перегляд послідовностей довжиною К продовжується до
тих пір, поки К ≥ 2:

Задача. Дано масив А[1..10], значення якого задані випадковим чином і знаходяться в межах від 0 до 19. Упорядкувати масив.
1. Опис величин. Опишемо масив таким чином:
Var А: Array [1..10] of Integer;
Опишіть змінні М – індекс максимального елемента; МАХ – максимальний елемент на К-му проході; K – довжина частини
масиву; і – змінна для збереження індексу елемента масиву:
М, МАХ, K, i: Integer;
2. Задання значень елементів масиву. Задайте значення масиву А
випадковим чином. Виведіть масив на екран:
Randomize;
For i:= 1 To 10 Do A[i]:=
Random(20);
For i:= 1 To 10 Do Write (A[i]:3);
WriteLn;
3. Додайте до розділу Var опис одновимірного масиву В. Створіть масив В з
елементів масиву А, упорядкованих за незростанням, наприклад:
12
3
11
14
8
5
17
6
19
10
А
19
17
14
12
11
10
8
6
5
3
В
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Сортування обміном (метод бульбашки):

Алгоритм заповнення масиву В може бути таким:
Для кожного і від 1 до 10 повторити дії:
 знайти Мах – максимальний елемент масиву А;
 змінній К присвоїти номер максимального елемента масиву А;
 елементу масиву В з індексом і присвоїти значення Мах;
 елементу А[K] присвоїти значення, яке гарантовано менше за
будь-який елемент масиву А (наприклад, ─1000).
For i:=1 To 10 Do
Begin
MAX:=1000;
For j:=1 To 10 Do
If А[j]>MAX Then
Begin MAX:=А[j];
j:=k; End;
В[i]=А[k]; А[k]:= 1000;
End;
Виведіть масив В на екран.
4. Упорядкуйте масив A[1..10] за неспаданням (А[1] ≤ А[2] ≤...≤
А[10]) методом бульбашки. Виведіть упорядкований масив А на
екран.
5. Вставте оператори для друкування рядка елементів масиву А на
екран на кожному кроці сортування.
K:=10;
While K>=2 Do Begin
For i:=1 To K–1 Do
If А[i]>А[i+1] Then Begin C:=А[i];
А[i]:=А[i+1];
А[i+1]:=C End;
K:=K–1;
For i:=1 To K Do Write (A[i]: 4);
WriteLn;
End;
Запустіть програму на виконання і проаналізуйте хід сортування.
6. Внесіть зміни у програму з тим, щоб упорядкувати масив за незростанням (А[1] ≥ А[2] ≥...≥ А[10]). Виведіть упорядкований
масив А на екран.

3. Як скоротити кількість проходів по масиву при сортуванні методом «бульбашки»?
4. Дано фрагмент програми, призначений для розв'язування такої
задачі: У масиві А [1..10] переставити місцями елементи, що стоять на парних і непарних місцях: A[1] ↔ A[2], ..., A[9] ↔ A[10].
Заповніть пропуски в тексті програмного коду.
i:=…;
While i<=… Do Begin C:=A[i]; А[i]:=А[… ]; А[… ]:=С;
i:= … End;
5. Де може стояти найбільший елемент масиву, якщо масив неупорядковано?
6. Де може стояти найменший елемент масиву, якщо масив упорядковано за зростанням? за спаданням?
7. Для кожної пари сусідніх елементів масиву А виконується операція
S := S + Byte (A[i] >= A[i+1])
(Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)
Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення
S, якщо вхідний масив було:
а) упорядковано за зростанням;
б) упорядковано за спаданням;
в) не упорядковано?
Запишіть фрагмент програмного коду, призначений для виконання таких дій:
8. Найбільший елемент послідовності з 10 чисел замінити нулем.
9. Переставити місцями перший і найбільший елементи послідовності з 10 чисел.
10. Найбільший і найменший елементи масиву з 10 елементів замінити середнім арифметичним найбільшого і найменшого
елементів.
11. Упорядкувати масив з 10 чисел за незростанням методом вибору
найменшого елемента.
12. Структуруйте запис:
For i:=1 To 3 Do Begin For j:=1 To 2 Do Write[j:2]; WriteLn End;
Запишіть протокол роботи циклів.

Вправа 6-3. «Упорядкування одновимірних масивів даних»

1)

Питання для самоконтролю:
1. У чому полягає сутність методу сортування вибором максимального елемента?
2. У чому полягає сутність методу сортування «бульбашкою»?
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2)

Дано одновимірний масив з 6 елементів. Визначити, чи є
масив упорядкованим за зростанням або за спаданням. Якщо масив не упорядкований взагалі, вивести відповідь «Не
упорядкована послідовність».
Блок-схема алгоритму розв'язування завдання наведена на
малюнку.
Опишіть масив.
Var A: Array [1..6] of Integer;
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Приклад 6.13.
Дана таблиця:

3)
4)

5)

6)

Опишіть змінні, які будуть необхідні для розв′язування
задачі.
Запишіть оператори введення масиву А з клавіатури.
Перевіримо, чи є масив упорядкованим за неспаданням. Алгоритм розв'язування завдання: перебираємо всі елементи
від 2-го до останнього. Якщо поточний елемент не більший
за попередній, то прапорцевій змінній Prap присвоюємо значення False. Якщо після перегляду масиву прапорцева змінна
отримала значення False, – це означає, що послідовність не
була зростаючою.
Prap := True;
For i := 2 To 6 Do
If А(i) <= А(i – 1) Then Prap := False;
If Prap Then WriteLn ('За неспаданням');
Додайте до оператора If, який перевіряє стан прапорцевої
змінної Prap, гілку Else і організуйте перевірку послідовності на незростання. Користуйтесь блок-схемою алгоритму.
Перевірте роботу програми для випадків упорядкованої за
неспаданням, упорядкованої за незростанням, неупорядкованої послідовностей.

Двовимірним масивом називається прямокутна таблиця, у
якій N рядків і М стовпців. Елемент, розташований на перетині і-го
рядка і j -го стовпця масиву А, позначається А[і, j].
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2

3

34

А[1,1]=7

4

5

0

–3

А[2,3]=0

1

3

8

1.2

А[3,2]=3

Елементи головної діагоналі – це елементи двовимірного масиву, для яких i = j.
Описати змінну типу двовимірний масив можна трьома
способами:
 1 спосіб.
Type Mas=Array[1..N,1..M] of <тип елементів>;
Var A:Mas;
де N – кількість рядків, М – стовпців.
 2 спосіб.
Var A: Array[1..N,1..M] of <тип елементів>;
 3 спосіб:
Var A: Array[1..N] Of Array [1..M] of <тип елементiв>;
Приклад 6.14. Таблицю з прикладу 6.13 можна описати таким
способом:
Type Mas=Array[1..3, 1..4] of Real;
Var A: Mas;
або
Var A: Array[1..3, 1..4] of Real;

Надання значень елементам масиву
1.
2.

3.

6.4. Двовимірний масив даних

Опис змінних типу Двовимірний масив

7

4.

Введення елементів масиву A[1..N,1..M] з клавіатури:
For i:=1 To N Do
For j:=1 To M Do ReadLn (A[i,j]);
Задання значень за допомогою масиву-константи:
Приклад 6.15. Type Tabl = Аrray[1..3,1..4] of Real;
Const B:Tabl = ((7,2,3,34),(4,5,0,–3),(1,3,8,1.2));
Заповнення масиву випадковими числами:
Randomize;
For i:=1 To N Do
For j:=1 To M Do A[i,j]:=Random(X);
Задання за допомогою формул:
Приклад 6.16. Таблиця Піфагора:
For i:=1 To 10 Do
For j:=1 To 10 Do A[i,j]:=i*j;
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Друкування двовимірних масивів
При виведенні двовимірного масиву на екран важливо, щоб
елементи масиву утворювали прямокутну таблицю. Тому елементи
масиву друкуються по рядках.
Приклад 6.17. Друкування масиву А [1..N, 1..M]. Для кожного
з N рядків повторюються дії: надрукувати М елементів рядка і перевести курсор на наступний рядок.
For i:=1 To N Do Begin
For j:=1 To M Do Write (A[i,j]:5);
WriteLn
End;

Створення та реалізація програми
Задача. Дана таблиця «Розклад занять»:
1
2
3
4
ІНФ
ГЕО
Ф.В
Пн
ХІМ
ІСТ
ВАЛ
Вв
ФІЗ
АЛГ
БІО
Ср
ІНМ
ЛІТ
ХІМ
Чт
Ф.В
АЛГ
УКР
Пт
ДПЮ
ФІЗ
ІСТ
Сб
Скласти програму опрацювання даної таблиці.
1. Опис величин. Дані таблиці занесіть до масиву-константи А:
Type Tab=Array[1..6,1..4] of String[3];
Const A:Tab=(
('ІНФ','ГЕО','Ф.В','_'), ('ХІМ','ІСТ','ВАЛ','_'),
('ФІЗ','АЛГ','БІО','_'), ('ІНМ','ЛІТ','ХІМ','_'),
('Ф.В','АЛГ','УКР','_'), ('ДПЮ','ФIЗ','ICT','_'));
Опишіть змінну В типу Tab і присвойте їй значення масивуконстанти А:
Var B: Tab;
Begin
B := A;
2. Виведення масиву В на екран у вигляді прямокутної таблиці:
WriteLn ('Розклад' :40);
For і:=1 To 4 Do Write (і : 15); WriteLn;
For i:=1 To 6 Do Begin
Write (i);
For j:=1 To 6 Do Write (В[i,j]:5);
WriteLn
End;
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3. Перенесіть в понеділок першу пару занять на четверту:
В[1,4]:= В[1,1];
В[1,1]:= '_';
4. Повторіть виведення масиву В на екран для того, щоб побачити
зміни у масиві. Фрагмент програми, призначений для друкування масиву, зручно скопіювати. Для копіювання фрагменту
виконайте послідовність дій:
 виділіть потрібні рядки (Shift+↓);
 натисніть Ctrl+Ins;
 поставте курсор в позицію вставки;
 натисніть Shift+Ins.
5. Відмініть одним циклом заняття в суботу в зв'язку зі спортивними змаганнями. Виведіть масив В на екран.
6. Одним циклом змініть розклад так, щоб протягом усього тижня
третіми парами були заняття з інформатики. Виведіть масив В
на екран.
Питання для самоконтролю:
1. Опишіть двовимірний масив Т з 5 рядків та 8 стовпців, елементами якого є дійсні числа.
2. Запишіть оператори введення значень масиву Т з клавіатури.
3. Опишіть двовимірний масив А з 4 рядків та 6 стовпців, елементами якого є цілі числа.
4. Запишіть оператори виведення значень масиву А на екран.
5. Назвіть елементи головної діагоналі даної таблиці:
7
2
3
34
4
5
0
–3
1
3
8
1.2
15
2.5
–6
12
6. Як по відношенню до головної діагоналі розміщені елементи, у яких
І<J? I>J? Назвіть елементи таблиці з п.5, для яких І<J.
7. Дані з таблиці п.5 занесені до масиву А. Який вигляд матиме масив
А після виконання фрагмента:
А[2,1]:= А[3,2]+ А[2,2]*А[3,4]
і:=3; j:=2; А[3,4]:=A[i,j] + A[i,j+1];
8. Визначте, який вигляд має таблиця А[4,5], якщо:
а) A[i,j]=i;
в) A[i,j]=max{i,j};
д) A[i,j]=|i–j|;
0, якщо i ≤ j ,
е) A[i, j ] = 
б) A[i,j]=1;
г) A[i,j]=min{i,j};
1, якщо i > j.
9. Запишіть фрагмент програми, що дозволяє створити масив:
2 0 0 0

а) 0 4 0 0 ;
0 0 6 0
0 0 0 8

1 0 0 0

б) 0 1 0 0 ;
0 0 1 0
0 0 0 1
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1 1 1 1

в) 0 2 2 2 .
0 0 3 3
0 0 0 4

10. Знайдіть суму елементів головної діагоналі масиву А(4х4).
11. Знайдіть максимальний елемент 2-го стовпця масиву А(5х4).
12. Знайдіть середнє арифметичне елементів 1-го рядка масиву
А(6х6).

4)

Вправа 6-4. «Двовимірний масив даних»

1)

2)

Дана програма, що заповнює двовимірний масив А[6,6] випадковими числами і виводить його на екран.
Var A: Array [1..5, 1..6] of Integer;
i: Integer;
Begin
Randomize;
For i:=1 To 5 Do Begin
For j:=1 To 6 Do Begin A[i,j]:= Random(20);
Write (В[i, j]: 4) End;
WriteLn End;
Додайте до програми обчислення суми елементів заданого
рядка або заданого стовпця. Забезпечте вибір рядка або
стовпця за допомогою меню.
Наша програма повинна пропонувати вибір у формі:
Обчислення:
1 – Сума рядка
2 – Сума стовпця
Ваш вибір (1/2) : __

3)

Результат нашого вибору (значення 1 чи 2) зберігатиметься у змінній Vibir. Додайте її опис до розділу Var.
Запишіть оператори введення/виведення, що забезпечують такий діалог програми з користувачем.
WriteLn ('Обчислення: ');
WriteLn ('1 – Сума рядка ');
WriteLn ('2 – Сума стовпця ');
Write ('Ваш вибір (1/2) : ');
ReadLn (Vibir);
Обчислення суми рядка або стовпця зручно організувати за
допомогою оператора Case:
Case Vibir of
1: Begin <Обчислення суми рядка з номером N>
End;
2: Begin <Обчислення суми стовпця з номером М> End;
Else WriteLn ('Такого варіанту немає');
End;
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5)

6)

1.
2.

3.

4.
5.

Обчислення суми рядка з номером N може бути організоване у такий спосіб:
Write ('Номер рядка : '); ReadLn (N);
S:= 0;
For j:= 1 To 6 Do S:= S + A[N, j];
WriteLn ('Сума ', N, '-го рядка дорівнює ', S);
За аналогією запишіть оператори знаходження суми
стовпця з номером М.
Додайте до програмного коду опис одновимірного масиву
В[1..6]. Внесемо у програму зміни таким чином, щоб елементи масиву В отримали значення максимальних елементів
стовпців масиву А.
For j:= 1 To 6 Do Begin
Max:= A[1, j];
For:= 2 To 5 Do
If Max < A[i, j] Then Max := A[i, j];
B[j]:= Max;
End;
{виведення значень масиву В на екран}
For j:= 1 To 6 Do Write (B[j]:3); WriteLn;
Додайте до програмного коду заповнення масиву В значеннями мінімальних елементів рядків масиву А. Виведіть
масив В на екран.
6.5. Оцінювання теми «Опрацювання масивів»
Опишіть одновимірний масив зі 100 елементів, що містить букви латинського алфавіту.
Масив описаний у такий спосіб: Var A:array [0..10] of byte;
Дайте оцінку (правильно чи ні) таким операторам:
а) A[12]:=3; б) A[10]:=10; в) A[1]:=3.5; г) A[2]:= −20.
Var A:array [1..10] of byte;
Напишіть оператор, що присвоїть 5-му елементу масиву 0, якщо
він за модулем більший за свій індекс, інакше замінить його
значення кількістю елементів масиву А.
Запишіть програму для пошуку максимального елементу в масиві А[1..10].
Складіть програму опрацювання таблиці значень середньодобової температури за лютий 2006 року. Дані таблиці задайте як
значення масиву-константи. Програма повинна визначати, у які
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6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

дні була додатна температура і знаходити середньомісячне значення температури.
Опишіть двовимірний масив з 4 рядків та 5 стовпців, елементами якого є дійсні числа.
Який вигляд має масив А, якщо він заповнений в такий спосіб:
For i:=1 To 5 Do
For j:=1 To 5 Do
If i<=j Then A[i,j]:=j
Else A[i,j]:=0;
Для масиву А(4×4) запишіть оператор, який виконує знаходження суми елементів 2-го рядка.
Для масиву А(4×4) запишіть оператор, який виконує знаходження середнього арифметичного значення елементів 3-го
стовпця.
Для масиву А(4×4) запишіть оператор, який виконує знаходження максимального значення серед елементів головної
діагоналі.
Практичне завдання. Складіть програму для виконання
дій над масивом А, якому за допомогою масиву-константи надати значення з таблиці:
1.0
3.2
–5.3
3.4
3.3
2.0
3.3
–4.0
–5.0
–7.1
–3.0
–7.0
2.0
–1.0
5.0
7.1
–8.0
1.0
4.0
1.0
5.4
3.2
7.3
5.0
3.0
Знайдіть і виведіть на екран значення сум модулів елементів
кожного стовпця.
Знайдіть і виведіть на екран середнє арифметичне значення
найбільших елементів кожного рядка.

143

7. Опрацювання рядкових величин
7.1. Символьні та рядкові типи даних.

Тип CHAR
Для величини, значенням якої є одиничний символ, використовується тип Char. Величина типу Char займає 1 байт пам′яті. Для
позначення константи типу Char у програмі символ беруть в одинарні лапки, наприклад ′А′, ′9′, ′!′, ′ ′ (пропуск – теж символ).
Всі символи, які доступні комп′ютеру, утворюють так звану
таблицю символів. Кожний символ має в таблиці свій номер, який
називається його ASCІІ-кодом (американський стандартний код для
обміну інформацією). Великі англійські, малі англійські літери та
цифри в кодовій таблиці упорядковані, тобто сусідні коди відрізняються на 1.
Символьне значення можна задати за допомогою його ASCІІкоду (0..255) із додаванням префіксу #.
Приклад 7.1. Запис операції присвоювання значення символьній величині може мати вигляд:
S:='a'; або S:=#97;
Приклад 7.2. Для виведення значення символьної константи
на друк також можна використовувати її ASCІІ-код:
Write (#97);
або Write (Сhr (97));
Приклад 7.3. Код символу повертає функція Ord. Друкування
таблиці символів:
Var i, j : Integer;
Begin
For і:=0 To 15 Do Begin
For j:=0 To 15 Do Write (j*16+i : 4, Chr (j*16 + i));
Writeln
End
End.
Вкладення циклів використовується для того, щоб розташувати символи на екрані у вигляді таблиці, яка складається з 16 рядків
та 16 стовпців.
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Операції над символами
До типу Char застосовуються операції порівняння, а також
вбудовані функції:
Таблиця 7.1
Тип
Функція
Опис дії
Приклад
значення
Повертає символ за
S:= Chr (97);
Char
Chr (Х)
його ASCІІ-кодом
К:= Ord ('Z')
Повертає десятковий
Byte
Ord (S)
K = 90
код символа S.
S:=Pred ('b')
Повертає символ, що
Char
Pred (С)
S = 'a'
передує C
S:=Succ ('b')
Повертає
символ,
Char
Succ (С)
S = 'c'
наступний за С
S:=Upcase ('b')
Переводить малі ліChar
Upcase (С)
S='В'
тери у великі
Функція Upcase обробляє тільки латинські літери.

Тип STRING
Рядок – це взята в апострофи послідовність будь-яких символів. Кількість символів в рядку не повинна перевищувати 255.
Опис рядкової змінної має вигляд:
Var S: String;
Тип String (рядок) широко використовується в Паскалі для
опрацювання текстової інформації. Цей тип багато в чому схожий з
одновимірним масивом символів Array [1..N] of Char, але, на
відміну від масиву, кількість символів в рядку-змінній не є фіксованою, а може змінюватися від 0 до 255.
Довжину рядкової величини можна обмежити, якщо в її описі
вказати максимальну допустиму кількість символів:
Var S: String [10];
Якщо максимально допустима кількість символів не вказана,
довжина рядка приймається максимально можливою, тобто
255 символів.
Символьний тип даних можна інтерпретувати як рядковий тип
довжиною 1 символ.
Приклад 7.4. Нехай змінна C має зберігати значення 'слово'.
Описати змінну C через масив і рядок можна таким чином:
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Var C: Array [1...5] оf Char;
Var C: String[5];
Звернутися до окремого символу рядкової змінної можна за
його номером у рядку. Наприклад, і-й символ рядка А позначається
як A[i].
Приклад 7.5. Нехай змінній Х: String присвоєне значення
'строфа'. Після виконання оператора присвоювання
Y:=X[5];
змінна Y отримає значення 'ф'.
Після виконання операторів присвоювання
X[2]:= 'о'; X[5]:= 'к';
змінна Х отримає значення 'сорока'.
В пам'яті комп'ютера найперший символ у рядку має індекс 0 і
його код дорівнює поточній довжині рядка. Перший значущий симол рядка займає другий байт і має індекс 1.
Приклад 7.6. В результаті виконання програми на екрані буде
надруковане значення довжини рядка S (число 11):
Var S : String; L : Byte;
Begin
S := 'asd fgh jkl';
L := Ord (S [0]);
WriteLn ( L)
End.

Дії над рядками
Для роботи з рядковими величинами в мові Паскаль існує значна кількість процедур і функцій, які надають широкі можливості
для опрацювання текстів.
Таблиця 7.2
Функція
Length (X)
Concat (S1,…Sn)

Copy (S, I, N)

Опис дії та приклад
повертає поточну довжину рядка:
L:= Length('Сорока');
злиття рядків в один:
X:=Concat('Ab','Bc');
X:='Ab'+'Bc'
повертає підрядок рядка S довжиною N, починаючи з
і-того
символу:
X:= 'сорока'
Y:=Copy(X, 4, 3);
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Результат
L= 6
Х='АbВc'

Y = 'ока′

Pos (S1, S)

шукає входження підрядка S1 у
рядку S і повертає номер першого
символу підрядка S1 в S або 0,
якщо в S немає підрядка S1:
X:= 'Гуси,гуси,га-га-га'
B:='га';
K:= Рos(B, X);

K = 11

Таблиця 7.3
Процедура
Delete (S, I, N)

Опис дії та приклад
вилучає з рядка S N символів, починаючи з і-того:
S:='сорррока';
Delete (S, 3, 2);
вставляє в S підрядок S1, починаючи з і-того символу:
S:='ста';
S1:='роф';
Перетворює число Х у рядок S:
X:=123.4;
Str (X, S);
Переводить рядок S у число X. Якщо це неможливо, то Cod дорівнює
номеру першого символу, який не
належить діапазону '0'..'9':

Результат
S='сорока'

Приклад 7.9. Запис рядка S: String у зворотному порядку з використанням допоміжної змінної S1:
S1:= ''; {змінній S1 присвоюється значення «порожнього
рядка»}
For i:= Length (S) DownTo 1 Do
S1:= S1 + S[i];
Приклад 7.10. Вилучення всіх символів ′А′ з рядка S. Виконання циклу припиняється тоді, коли символ ′А′ в рядку не буде
знайдено:
Repeat
K:= 0;
K:= Pos ('A', S);
Delete (S, K, 1)
Until K = 0;

Створення та реалізація програми

X=0
Cod=3
Приклад 7.7. Обчислення кількості символів ′а′ в значенні
змінної S: String:
K:= 0;
For i:= 1 To Length (S) Do
If S[i] = 'a' Then K:= K+1;
Приклад 7.8. Заміна в рядку S: String символу ′А′ символом ′О′:
For i:= 1 To Length (S) Do
If S[i] = 'А' Then S[i] := 'O';

Задача. Деяка величина є текстом, що складається з окремих
слів. Слова відділені між собою комами (наприклад, "книга,стіл,зошит,урок,учень,задача"). Довжина тексту не перевищує
255 символів. Скласти програму для виконання таких завдань:
а) порахувати, скільки слів тексту починаються заданою буквою, яка вводиться з клавіатури як символьна величина;
б) порахувати, скільки слів тексту починаються і закінчуються
тією самою буквою;
в) порахувати, скільки слів тексту містять хоча б одну
букву "а";
г) виділити найдовше слово тексту, вважаючи, що таке слово
лише одне;
д) кожне друге слово тексту замінити на задане слово, яке вводиться з клавіатури як рядкова величина (довжина результуючого
тексту гарантовано не перевищує 255 символів).
1. Опис величин. Опишемо змінні, що знадобляться для
розв′язування задачі:
Var S, А: String; i, N, K, L: Byte; C: Char;
де S – заданий текст, А – задане слово, що вводитиметься з клавіатури; і – змінна для збереження індексу символу в рядку S; N
– кількість слів; L – довжина слів у тексті; К – лічильник.
2. Завдання а)-д) легко виконати, якщо слова з тексту виділити і
занести до масиву рядкових величин. Додамо до розділу Var
опис масиву:
Slovo: Array [1..128] of String[128];
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Insert (S1, S, I)

Str (X, S)

Val (S, X, Cod)

Val ('12.34', X, Cod);
Val ('12ab34',X,Cod);

S='строфа'
S='1.234000
0000Е+02'

X=12.34
Cod=0

Вилучення окремих слів з тексту S і занесення їх до масиву
Slovo. Заданий текст вводиться з клавіатури:
Write ('S => '); ReadLn(S);
Алгоритм "вирізання" слів: визначаємо позицію символу ',';
і-му елементу масиву Slovo[i] присвоюємо значення підрядка
рядка S з 1-го символу по (К–1)-й (всі символи, що передують
комі). Вилучаємо з рядка S символи з 1-го по К-й (разом із комою). Повторюємо ці дії до тих пір, поки не вилучимо всі коми.
Частина рядка, що залишилась (останнє слово рядка S), заноситься до останнього (і-го) елементу масиву. Кількість
елементів масиву запам'ятовується в змінній N.
Кількість елементів в масиві не обмежена, але сумарна
довжина внутрішнього подання будь-якого масиву
не повинна перевищувати 65520 байтів
i:=0;
Repeat
i:=i+1;
K:=Pos (',',S);
Slovo [i]:= Copy (S, 1, K–1);
Delete (S, 1, K)
Until K=0;
Slovo [i]:=S;
N:=i;
3. Розв′язування завдання а). З клавіатури вводиться символьна
величина С. Переглядаються елементи масиву Slovo. і-й елемент
заноситься до змінної S1. Якщо S1[1] = С, то лічильник К збільшується на 1.
Write ('C => '); ReadLn (C);
K:= 0;
For I:=1 To N Do Begin S1:= Slovo[i] ;
If S1[1] = С Then K:= K + 1;
WriteLn ('K = ',K);
4. Розв′язування завдання б). Переглядаються елементи масиву
Slovo. і-й елемент заноситься до змінної S1. Якщо S1[1] =
S1[Length(S1)], то лічильник К збільшується на 1.
Внесіть у програму розв′язування завдання б) зміни таким
чином, щоб слова, які починаються і закінчуються з однієї літери, виводились на друк.
5. Розв′язування завдання в). Переглядаються елементи масиву
Slovo. і-й елемент заноситься до змінної S1. Обчислюється зна149

чення Pos ('a',S1). Якщо Pos ('a',S1)<>0 (в рядку S1 є літера
′а′), то лічильник К збільшується на 1, S1 виводиться на екран.
6. Розв′язування завдання г). Bикористовуємо типовий алгоритм
пошуку максимального значення:
L:=Length(Slovo[1]);
For i:=2 To N Do
If Length(Slovo[i]) > L Then Begin
L:= Length(Slovo[i]);
S1:= Slovo[i] End;
WriteLn ('Найдовше слово – ', S1);
Додайте до програмного коду команди для визначення, на
якому місці в тексті стоїть найдовше слово Slovo[i].
7. Розв′язування завдання д). З клавіатури вводиться рядкова величина S1. Переглядаються елементи масиву Slovo. Якщо
індекс і є парним, значення елементу Slovo[i] змінюється на
S1.
Write ('S1 => '); ReadLn (S1);
For I:=1 To N Do
If i Mod 2 =0 Then Slovo[i]:= S1;
Виведіть масив Slovo на друк:
For I:=1 To N Do Write (Slovo[i]: 22);
WriteLn;
Питання для самоконтролю:
1. Чим відрізняється символьне значення від рядкового?
2. Поясніть структуру збереження в пам ' яті значення рядкової змінної.
3. Що таке довжина рядка? Як її визначити?
4. Які операції можна виконувати з символьними даними?
5. Як можна виконати злиття рядків?
6. За допомогою яких засобів можна отримати підрядок заданого рядка? Поясніть на прикладі.
7. Як можна видалити підрядок із заданого рядка? Поясніть на
прикладі.
8. Як виконується вставка підрядка в заданий рядок? Поясніть
на прикладі.
9. Як можна перетворити рядок у число і навпаки? Чи завжди ці операції можливі? Поясніть на прикладі.
10. Обчисліть значення функцій:
а) chr(90);
б) ord('z') – ord('y');
в) ord(chr(13));
г) upcase('a');
д) upcase('A')
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11. Var: Х, i: Byte; A, B, C:String; Знайдіть помилки:
а) A:=Length (B);
б) B:=Delete (A, X, I);
в) Insert (A, X, I).
12. Яких значень набудуть змінні після послідовного виконання операторів, якщо початкові значення A:='ми '; B:='вивчаємо '; C:='TП';
а) C:= A+C+B;
C–?
б) X:= Length (C);
X-?
в) B:= Copy (C, 4, 1) + Copy (C, 9,3);
B-?
г) Delete (C, 3, 3);
C-?
д) Insert ('He', C, 6);
C-?
е) X:= Pos ('e', C);
X-?
є) For i:=1 To Length (C) Do If C[i]='e' Then Х:= Х+1;
X-?

Вправа 7-1. «Символьні та рядкові типи даних»

Дана програма, яка реалізує введення з клавіатури тексту,
який являє собою арифметичний вираз, що містить тільки
знаки операцій '+' та '–' (наприклад, "3+55–4"). Операндами
можуть бути цілі числа в діапазоні 1..99.
Var S: String;
Begin
Write ('=>'); ReadLn (S);
End.
Знайдіть числове значення цього виразу.
Для розв'язування задачі доцільно виділити операнди
арифметичного виразу і занести їх до одновимірного масиву. Додайте до розділу Var опис масиву:
A: Array [1..128] of Integer;
2) Опишіть змінні: і – для збереження індексу елементу масиву, N – кількість елементів в масиві; Sum – змінна для
збереження значення виразу.
3) Алгоритм занесення операндів заданого виразу до масиву А:
поки довжина рядка S більша нуля, повторюємо дії:
 до рядка S1 додаються значення і-го символу рядка S до тих
пір, поки наступний символ не дорівнює '+' або '–', або і-й символ не буде останнім в S;
 номер N поточного елементу масиву А збільшується на 1;
 значення підрядка рядка S1 перетворюється в числовий тип і
присвоюється елементу А[N];
 з рядка S вилучаються символи з і-го по (і–1)-й.
1)
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4)
5)
6)

Після закінчення занесення операндів виразу до масиву
А кількість елементів масиву дорівнює N.
N:=0;
While Length (S)>0 Do Begin
i:=1; S1:='';
Repeat
S1:=S1+S[i];
i:=i+1;
Until (S[i]='+') Or (S[i]='–') Or (i > Length(S));
N:=N+1;
Val (S1, A[N], K);
Delete (S,1,i–1);
End;
Для перевірки правильності занесення елементів до масиву
А вставте оператор виведення поточного значення A[N].
Знайдіть суму елементів масиву А. Це й буде шукане значення арифметичного виразу. Виведіть його на екран.
Як можна спростити фрагмент занесення операндів до
масиву, якщо операнди обмежити діапазоном 1..9?

7.2. Задачі опрацювання рядкових даних
Стандартні прийоми обробки рядків засновані на аналогії між
рядком та одновимірним масивом символьних величин. Розглянемо
методи обробки рядків на прикладі задач шифрування і дешифрування текстів.

Задачі шифрування
З давніх часів люди відчували потребу якось зашифровувати
послання. Юлій Цезар був першим, про кого відомо, що він придумав власне шифр. Алфавіт розміщується на колі за годинниковою
стрілкою (при цьому в українському алфавіті після А йде Б, а після
Я – А). Для зашифровки букви тексту замінюються буквами, що
стоять далі по колу на задане число позицій за годинниковою стрілкою. Якщо, скажемо, вибране зміщення на 3, то замість і-тої букви
використовується (і+3)-я буква. При розшифровці, навпаки, беруть
букву, розміщену на задане число букв проти годинникової стрілки.
Шифр Цезаря розшифрувати легко. Відомі імовірності появи
букв pі, і=1..n, у мові повідомлення (n – число букв в алфавіті). Порахуємо частоти появи кожної з букв fі в зашифрованому
повідомленні. Якщо воно не дуже коротке, то fі повинні порівняно
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Приклад 7.11. Шифр Цезаря. Метод шифрування полягає
у виборі цілого числа n від 1 до 32. Потім у повідомленні кожна буква замінюється на букву, що стоїть від неї на n букв
праворуч. Для того, щоб імітувати зсув букв по колу на n букв,
буква з номером k замінюється на букву з номером m, що обчислюється за формулами:
 n + k , якщо n + k ≤ 32
m=
n + k − 32, якщо n + k > 32
Алгоритм шифрування:
 задається «коло» – рядок А, що містить букви українського алфавіту, кому і пробіл;
 з клавіатури вводиться S – рядок, який треба зашифрувати, і n
– значення зсуву;
 рядку S1, у якому буде формуватися зашифроване повідомлення, присвоюється значення порожнього рядка;

 для кожного символу рядка S обчислюється К – позиція символу S[і] у рядку А.
 якщо n+k<=33, то до рядка S1 додається символ А[k+n], інакше – символ А[k+n–33].
Завдання. Зашифрувати фразу зі зсувом N=3:
"о, відкриттів чудових скільки"
Програма шифрування:
Const A = 'абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя, ';
Var S,S1: String; N, K, i : Іnteger;
Begin
WriteLn ('введіть значення зсуву=> '); ReadLn (N);
WriteLn ('введіть повідомлення для шифрування=> ');
ReadLn (S);
S1:='';
For і:=1 To Length(S) Do Begin
K:= Pos (S[і],А);
If N+K<=33 Then S1:= S1+А[K+N]
Else S1:=S1+А[K+N–33]
End;
WriteLn (S1);
ReadLn End.
Результат: свгекжнуйххкегьцжсейшгфнко,нй
Для дешифрування до програми вносимо зміни:
WriteLn ('введіть повідомлення для дешифрування=>');
ReadLn(S);
S1:='';
{А – рядок, що містить літери українського алфавіту, кому і
пробіл}
For і:=1 To Length(S) Do Begin
K:=Pos (S[і], А);
If K–N>0 Then S1:= S1+А[K–N]
Else S1:=S1+А[K–N+33]
End;
Приклад 7.12. Заміна кодами. Метод шифрування оснований
на тому, що у пам'яті машини символи зберігаються у вигляді цілих
чисел (кодів символів). У таблиці кодів 256 значень (0..255). За допомогою функції Оrd можна одержати код символу, тим самим
зашифрувавши текст послідовністю ASCІІ-кодів.
Алгоритм шифрування:
 з клавіатури вводиться S – рядок, який треба зашифрувати;
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добре узгоджуватися з pі : fі= pі. Потім починаємо робити перебір по
зміщеннях. Коли зміщення не вгадане, загальне розходження між pі
і fі(s), яке дорівнює
n

∆( s ) = ∑ pi − f i ( s)
i =1

буде великим, а коли зміщення вгадане – малим. Мінімізація ∆(s)
по всіх s=1,2,...,n дає ключ до розшифровки коду Цезаря.
Пізніше були вигадані інші, набагато важчі для зламу шифри. Термінологія тут така: законний адресат розшифровує
повідомлення, а «ворог», не маючи ключа, зламує шифр. Створення шифрів і законне ними користування – це об'єкт
криптографії, злам шифрів – це криптоаналіз, криптологія ж
поєднує криптографію і криптоаналіз. Криптоаналіз заснований
на використанні теорії чисел і теорії порівнянь і практично неможливий без використання комп'ютера.
Але й робота шифрувальників – чисто автоматична. Виходить,
її можна доручити комп'ютеру. До того ж, як відомо, професіонали
прагнуть зменшити кількість людей, що знають ключ до шифру.
Розглянемо найпростіші способи шифрування текстів.

Приклади алгоритмів шифрування

 рядку S1, у якому буде формуватися зашифроване повідомлення, присвоюється значення порожнього рядка;
 для кожного символу рядка S обчислюється код символу
Ord(S[і]) і перетворюється в рядок S2 за допомогою процедури Str.
 до рядка S1 додається рядок S2 і пробіл.
Завдання. Зашифрувати фразу
"готує Майкрософта дух".
Програма шифрування:
Var S, S1, S2 : String; N, K, і : Integer;
Begin
ReadLn (S);
S1:='';
For і:=1 To Length (S) Do Begin Str (Ord (S[і]), S2);
S1:= S1+S2+' ';
End;
WriteLn (S1)
End.
Результат: 131 174 226 227 243 32 140 160 169 170 224 174 225
174 228 226 160 32 164 227 229
Алгоритм дешифрування:
 з клавіатури запитується S – зашифрований рядок, що складається з кодів і пробілів між ними;
 рядку S1, у якому буде формуватися вихідне повідомлення,
присвоюється значення порожнього рядка;
 переглядається рядок S; якщо S[і] містить цифру, то вона додається до підрядка S2; якщо S[і] дорівнює пробілу, то
підрядок S2 перетворюється в число n процедурою Val;
 до рядка S1 додається символ, код якого дорівнює n.
Внесення змін у програму для дешифрування:
WriteLn ('введіть зашифроване повідомлення=>');
ReadLn (S); S1:='';
For і:=1 To Length (S) Do
If S [і] <> ' '
Then S2:= S2+S[і]
Else Begin Val (S2, N, K);
S1:=S1+Chr (N);
S2:='';
End;
WriteLn (S1);

Приклад 7.13. Кодування за ключовою фразою. Вибирається
ключова фраза, тобто фраза, у якій є всі букви алфавіту, розділові
знаки і пробіл. Кожен символ даного тексту замінюється на номер
цього символу в ключовій фразі. Отриманий набір чисел передається адресату, який за номерами букв у ключовій фразі відновлює
вихідний текст.
Алгоритм шифрування:
 задається ключова фраза – рядок А;
 з клавіатури запитується S – рядок, який треба зашифрувати;
 рядку S1, у якому буде формуватися шифроване повідомлення,
присвоюється значення порожнього рядка;
 для кожного символу рядка S обчислюється К – позиція першого входження S[і] у рядок А;
 число К переводиться в рядок S2 за допомогою процедури Str;
 до рядка S1 додається рядок S2 і пробіл.
Завдання: зашифрувати повідомлення
"Та Інтел, син складних помилок,"
Програма шифрування:
Сonst А =
'...чи вмію я знаходити за допомогою електроннообчислювальної машини значення функцій,а ще також
об’єми багатогранників?!';
Var S, S1, S2 : String; N, K, і: Integer;
Begin
WriteLn (''введіть повідомлення для шифрування=> ');
ReadLn (S);
S1:='';
For і:=1 To Length (S) Do Begin
K:= Pos (S[і], А); Str (K, S2);
S1:= S1+S2+' ';
End;
WriteLn (S1)
End.
Результат: 21 16 6 9 15 21 37 38 86 6 52 5 15 6 52 40 38 16 19 15
5 8 6 29 18 8 5 38 40 16 8 86
Алгоритм дешифрування:
 з клавіатури вводиться К – кількість кодів у шифрованому
рядку;
 з клавіатури вводиться К кодів N шифрованого повідомлення;
 символ ключової фрази S2 з номером N додається до рядка S1.
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Внесення змін у програму для дешифрування:
For і:=1 To К Do Begin
ReadLn (N);
S1:=S1+S2[N] End;
WriteLn (S1);
Приклад 7.14. Заміна глухих приголосних на дзвінкі. Дуже
легко перекладати з української мови на тарабарську, якщо кожен
глухий приголосний замінювати відповідним йому дзвінким приголосним і навпаки. Голосні звуки, розділові знаки і пробіли не
змінюються. Одна й та сама програма підходить і для шифрування,
і для дешифрування.
Алгоритм шифрування:
 задаються S2 – рядок, що містить дзвінкі приголосні звуки
українського алфавіту, S3 – рядок, що містить глухі приголосні;
 з клавіатури вводиться рядок S – секретний текст;
 рядку S1, у якому буде формуватися шифроване повідомлення,
присвоюється значення порожнього рядка;
 для кожного символу рядка S обчислюється К2 – позиція символу S[і] у рядку S2, і К3 – позиція символу S[і] у рядку S3;
 якщо буква позначає дзвінкий приголосний, то К2<>0, К3=0, до
рядка S1 додається символ "глухого" рядка S3 з номером K2;
 якщо буква позначає глухий приголосний, то К3<>0, К2=0, до
рядка S1 додається символ "дзвінкого" рядка S2 з номером K3;
 якщо К2=0 і К3=0, то символ не позначає приголосного звуку і
додається до рядка S1, не змінюючись.
Завдання: розшифрувати фразу:
«і покцащт, бакаторзіф ткух».
Програма шифрування:
Var S, S1, S2, S3 : String;
N, K1, K2, K3, і : Integer;
Begin
WriteLn ('введіть повідомлення=> '); ReadLn (S);
S1:=''; S2:= 'бвгджзлмнр'; S3:= 'пфхтшсцчщк';
For і:=1 To Length (S) Do Begin
K2:= Pos (S[і],S2);
K3:= Pos (S [і],S3);
If (K2=0) And (K3<>0) Then S1:= S1+S2[K3]
Else If (K2<>0) And (K3=0)
Then S1:=S1+S3[K2]
Else S1:=S1+S[і]
End;
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WriteLn (S1);
ReadLn
End.
Результат: І Борланд, парадоксів друг.

Створення та реалізація програми
Задача. Зашифрувати повідомлення способом вставки після
кожного символу деякої букви.
1. Дана програма шифрування довільного тексту способом вставки після кожного символу однієї й тієї ж букви:
Var S, S1: String; K, і : Integer; A :Char;
Begin
WriteLn ('Повідомлення для шифрування => ');
ReadLn (S);
WriteLn ('Символ для вставки => ');
ReadLn (А);
S1:='';
K:= Length (S);
For і:=1 To K Do
S1 := S1 + S[і] + A;
WriteLn (S1);
End.
2. Змініть програму таким чином, щоб символ для вставки додавався після кожного другого символу даного тексту.
3. Змініть програму таким чином, щоб після кожного третього
символу даного тексту додавався рядок B: String[3].
4. Змініть програму таким чином, щоб символ для вставки вибирався випадковим чином: N:= Random (256); A:=Chr (N);
5. Додайте до програми блок дешифрування повідомлення, яке
зашифроване шляхом вставки символу після кожного символу вихідного тексту.
WriteLn ('Повідомлення для шифрування => ');
ReadLn
(S1);
S:= '';
For і:=1 To Length (S1) Do
If I Mod 2<>0 Then S:= S+S1[I];
WriteLn (S);
6. Додайте до програми можливість вибору (шифрувати або розшифровувати) за допомогою меню.
Питання для самоконтролю:
Var A,S,S1:string; і,K:integer; C:char;
Запишіть оператор, що реалізує таку дію:
1. Підрахувати кількість символів С в рядку S.

158

2. Змінній А присвоїти значення підрядка рядка S c 5-го символу по 8-й.
3. Видалити з рядка S 3-й символ.
4. Сформувати рядок S1, що виходить з рядка S видаленням кожного 2-го символу.
5. Сформувати рядок S1, що виходить з рядка S вставкою букви 'а'
після кожного символу.
6. Визначити позицію першого входження підрядка S1 у рядок S.
7. S='паскаль'. Який рядок є зайвим?
а) S1='паабсвкгадлеьж';
б) S1='175 160 225 170 160 171 236';
в) S1='п17а65с34к22а12л34ь56'.
8. Яка операція є зайвою?
а) Copy (S,4,5);
б) Insert (S1,S,5);
в) Delete (S,4,5).
9. Запишіть оператор, який призведе до такої зміни рядка S:
а) S='інформатика'; → ? → S='форма';
б) S='інформатика'; → ? → S='інтика';
10. Розгадайте фразу і заповніть пропуски в програмі для її розшифрування:
яа клеюгбмлщюй кіеннфгошрщмзазтхиткуур
S1:= '….'; K:= 0;
For і:=1 To Length(….) Do
If і …. <>0 Then S:=S+S1[і];
11. Розгадайте фразу і заповніть пропуски в програмі її розшифрування:
мофинвафин пасфинкальфин
S1:=' ….'; K:=0;
For і:=1 To Length (…. ) Do
If Copy (S,і,і+2)=S1 Then K:=K+1;
For і:=1 To K Do
Begin N:=Pos(S1,S);
Delete(S,N,3)
End;
12. Розгадайте фразу і заповніть пропуски в програмі її розшифрування:
зьокотщі – жгоцях, сафдха – агатечіг
S1:='';
S2:= 'Бвгджзлмнр';
S3:= 'Пфктшсцчщх';
For I:=1 To Length (S) Do Begin
K2:= Pos (S[і], S2);
K3:= Pos (S[і], S3);
If (K2=0) And (K3<>0) Then S1:=S1+S2[…. ]
Else If (K2<>0)And (K3 = 0)
Then S1:=S1+S3[…. ]
Else S1:=S1+S[і]
End;
Writeln (S1);
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Вправа 7-2. «Опрацювання рядкових даних»

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Іноді хочеться щось сказати, але так, щоб ніхто нічого не
зрозумів. Найкраще в таких випадках скористатися спеціальним шифром: вимовляти слова в зворотному порядку.
Наприклад, слово "пилосос" вимовляється як "сосолип".
Складіть програму шифрування таким методом слів української мови. Скористайтесь фрагментом програмного коду,
який переписує рядок S у рядок S1 в зворотному порядку:
S1:= '';
For і:= Length(S) DowTo 1 Do S1:= S1 + S[і];
Змініть програму таким чином, щоб вона "шифрувала" слова до тих пір, поки не введено порожній рядок (натиснуто
Enter без введення символу)..
Repeat
{введення рядка S, формування і виведення рядка S1}
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Until S='';
Змініть програму таким чином, щоб вона шифрувала речення, наприклад: вводиться фраза "я нічого не розумію в
кулінарії" , виводиться "я огочін ен юімузор в їіранілук".
Для цього додайте до розділу Var опис двох масивів:
Slovo1, Slovo2 : Array [1..20] of String[20];
Слова речення S занесіть до масиву Slovo1, а слова, які записані в зворотному порядку, занесіть до масиву Slovo2.
Для заповнення масиву Slovo1 скористайтеся таким
фрагментом програмного коду:
i:=0;
Repeat
K:=0; i:=i+1;
{копіювання частини рядка S до розділового пробілу}
K:=Pos (',', S);
Slovo1[i]:=Copy (S, 1, K–1);
Delete (S, 1, K);
Until K=0;
{занесення до масиву останнього слова рядка S}
N:=i;
Slovo1[i]:=S;
Виведіть зашифроване речення (елементи масиву Slovo2)
на екран.
Переконайтеся в тому, що ці ж програми придатні і для
дешифрування.
160

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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7.3. Оцінювання теми «Опрацювання рядкових
величин»
До якого типу даних можна віднести значення зазначених величин та виразів?
а) 345;
е) Pred ('D');
б) '7';
є) Succ ('h');
в) 'abcd';
ж) Pos ('2a','32a');
г) '123+34';
з) Upcase ('f').
д) Length ('56');
Яке значення буде мати змінна Z після виконання команд?
а) Z:='34' + '34–4';
б) A:='abc'; D:='de'; Z:=Concat (D,A);
в) X:='123'; Y:='qwert'; Z:=Length (X)+Length (Y);
г) X:='–23.34'; Val (X,Z,Cod); Z:=Z+0.34;
д) Y:=255; Str (Y,R); Z:=Copy (R,2,2)+'00';
е) N:='3456'; Delete (N,3,2); Insert ('101',N,2);
Z:=Length (N);
є) S:='9876503', R:=S[6]+S[6]+'.'+S[5]; Val (R,Z,cod).
Розглядаючи рядок як масив символів, запрограмуйте на Паскалі такі процедури і функції:
а) Length; б) Copy; в) Pos; г) Insert; д) Delete.
Використовуючи для копіювання слово "інформатизація", складіть слова "цитата" і "заміна".
У заданому тексті замініть всі літери 'А' на літери 'О'.
У заданому тексті порахуйте загальну кількість букв 'Д' та 'К'.
У заданому тексті порахуйте кількість букв, які співпадають з
першою буквою тексту.
Задано рядок символів. Переставте місцями першу половину
рядка з другою. Наприклад: А='123абв'; перетворений рядок
А='абв123'; А='1234абв'; перетворений рядок А='абв4123';
Визначте, чи є заданий рядок паліндромом. Паліндром – це
текст, який читається однаково в прямому і зво-ротному порядку (наприклад, «корок», «піп»)
Запишіть програму для розшифрування речення: «тутасю, чома
в бете букі великі зати?»
Складіть програму для шифрування тексту шифром Цезаря при
відомому значенні зсуву.
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12. Практичне завдання. Var C: array[1..6] of string [6];
Надрукуйте:
а) усі слова зі списку, відмінні від 'привіт';
б) текст, що складається з останніх букв слів;
в) усі слова зі списку, що містять рівно 2 букви 'д'.
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8. Теоретико-множинні конструкції
мови Паскаль
8.1. Тип Множина
Множина відіграє важливу роль у алгебрі. В програмуванні
множина – це зручний інструмент для збереження і опрацювання
даних. Дії над множинами зручно застосовувати для перевірки
наявності елемента в списку припустимих значень (наприклад,
відповіді в списку правильних). Мова Паскаль надає можливість
виконувати всі основні операції з множинами.

Задання й опис множинних типів
Множина – це набір однотипних, логічно зв'язаних один з одним об'єктів.
Множинний тип даних S будується на основі деякого базового
типу, у якості якого використовується будь-який обмежений чи порядковий тип, крім необмеженого цілого (допустимий типдіапазон) і дійсного типів. В ТП 7.0 множина може містити 256
елементів (0..255).
У загальному вигляді множинний тип даних задається в
такий спосіб:
Type S = Set оf <базовий тип>;
Var S1,S2,...,Sn: S;
Базовий тип визначає скінченну множину значень множинного
типу S. Будь-які підмножини базової множини можуть бути значеннями змінних множинного типу S.
Якщо не використовувати розділ опису типів, то описати змінні типу множина можна так:
Var S1, S2 : Set of <базовий тип>;
де S1, S2 – імена множин, елементами яких можуть бути тільки величини базового типу.
Приклад 8.1. Якщо змінна S1 типу множина може містити
тільки цілі числа з діапазону 0..9, її можна описати таким чином:
Var S1: Set of 0..9;

ками. Специфікаціями елементів можуть бути константи або вирази
базового типу, а також тип-діапазон того ж самого базового типу.
Множина, що не містить елементів, називається порожньою і позначається [].
Задати, з яких саме елементів складається множина, можна за допомогою оператора
присвоєння.
Приклад 8.2. Задання значень змінних
типу множина:
Var Loto,Cifra : Set of 1..49;
Glas,Bukwa: Set of Char;
Begin
Cifra:=[0..9];
Loto:=[23,41,3,45,6,14];
Bukwa:=['a'..'d'];
Glas:=[];
Якщо елементи множини є послідовними значеннями базової множини, то можна описувати їх аналогічно опису типу-діапазону. Наприклад, змінній Р2 буде присвоєне одне й те саме значення в
результаті виконання операторів присвоєння:
P2:=['A'..'C', 'F']; P2:=['A', 'B', 'C', 'F'];
Якщо множина задана у вигляді [С1..С2] і С2 у базовому типі
передує С1, то множина вважається порожньою.
Приклад 8.3.
['C'..'A']=[], тому що Ord('C') > Ord('A')
Приклад 8.4. Елементи множин можуть задаватися і виразами
відповідного базового типу.
Var K: Integer; А, В: Set of 1..9;
Begin K:= 7;
А:= [1, K+1]; {А = [1, 8]}
B:= [K–1..8]; {B = [6, 7, 8]}

Кількість і склад підмножин базової множини.

Для задання множини використовується так званий конструктор множини: список специфікацій елементів множини, які
перелічуються через кому. Список обрамляється квадратними дуж-

Нехай змінна А типу Set описана таким чином:
Var А: Set of 1..3;
Змінна А може набувати таких значень:
[1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3], [ ]
Усього змінна А : Set of 1..3 може набувати 23=8 різних
значень. У загальному випадку, якщо базова множина містить N
елементів, то утворений множинний тип визначає 2N підмножин.
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Задання значень змінних множинних типів

Подання в пам'яті комп'ютера значень змінних типу Set
Прийнята в комп'ютері двійкова форма збереження інформації
дозволяє ефективно реалізувати подання множин і операцій над
ними. Кожна змінна типу Set представлена в пам'яті у вигляді послідовності бітів довжиною, яка дорівнює кількості значень в
базовому типі. За кожне значення базового типу "відповідає" один
біт. Для розміщення в пам'яті значень кожної змінної типу Set of
1..3 достатньо трьох бітів. Якщо елемент присутній у множині,
відповідний біт набуває значення 1, якщо елемент відсутній, відповідний йому біт містить 0. Така форма збереження змінних
множинних типів пояснює той факт, що в значенні змінної не може
бути двох однакових елементів.
Приклад 8.5.
Var А, В: Set of 1..3;
Подання в пам'яті комп'ютера значень змінних А і В після виконання операторів присвоєння:
А:=[3];
В:=[1, 3];
1
2
3
1
2
3
0
0
1
1
0
1

Операції над множинами
Як і в математиці, у Паскалі на всіх множинах визначені елементарні операції *, +, –. При їх виконанні обидва операнди
повинні належати до одного множинного типу значень.
Таблиця 8.1
Операція
Назва
Приклад
Результат типу SET
множина, елементи якої на*
перетин
А*В
лежать А і В одночасно

не має значення. Якщо всі елементи одної множини присутні також
у другій множині, то перша множина є включеною в другу. Порожня множина включається в будь-яку іншу.
В операції іn перший операнд (елемент) завжди повинний належати базовому типу, а другий (множина) – множинному типу
значень, побудованому на основі цього базового типу.
Таблиця 8.2
Оператор
Назва
Приклад Результат типу Boolean
=
дорівнює
A=B
True, якщо множини А і В рівні
True, якщо множини А і В не
<>
не дорівнює
А<>B
рівні
True, якщо множина А міс<=
включення
A<=B
титься в В
True, якщо множина B міс>=
включення
A>=B
титься в A
True, якщо елемент х міститьin
належить
х in B
ся в множині В
Приклад 8.6.
Var A, B, C : Set оf Char;
Нехай змінним А, В і С присвоєні такі значення:
A:= ['a, 'b', 'c', 'd'];
B:= ['b'];
C:= ['c', 'e'];
Вираз
Значення
Відношення
Значення
B<=A
True
A+C
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
A>=B
True
С<=A
False
A–В
['a', 'c', 'd']
'a' in А
True
A*B
[ 'b' ]
'a' in С
False

множина, елементи якої належать А або В
множина, елементи якої на–
різниця
А–В
лежать А, але не належать В
До множин можна застосувати операції порівняння. Обидва операнди порівняння повинні належати до одного множинного типу.
Дві множини вважаються еквівалентними, якщо всі їх елементи однакові, при цьому порядок розташування елементів у множині

Приклад 8.7. Щоб до множини А додати елемент Х, множину
А треба об'єднати з іншою множиною, які містить цей елемент:
В:=A+[X];
Розташуємо операції, призначені для роботи з множинами, у
порядку зниження пріоритету. У групи об'єднані операції з однаковим пріоритетом:
1) *
2) +, –
3) IN, =, <>, <=, >= .
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+

об'єднання

А+В

Створення та реалізація програми

Bukv:=0,
For і:=1 To Length (T) Do Begin
Si:=T[і];
If Si іn Bukva Then Bukv:=Bukv+1;
End;
5. Задайте значення множин Cifra, Znaki:
Cifra:=['0'..'9']; Znaki:=['.' , ',' , '?' , '!', ':',
';'];
Запишіть оператори для підрахунку кількості знаків та цифр.
6. Виведіть на екран значення лічильників Bukv, Cifr, Znak.

Задача. Скласти програму для підрахунку кількості букв,
цифр, розділових знаків у заданому реченні. Речення містить тільки
букви латинського алфавіту, порядкові номери яких від 64 до 90.
1. Розв'яжемо завдання з використанням операцій над символами,
що складають речення.
Для підрахунку кількості букв, розділових знаків, цифр
введемо відповідно змінні Bukv, Znak, Cifr: Integer. Для
збереження речення, що вводиться з клавіатури, введемо змінну
T: String.
Var і, Bukv, Znak, Cifr: Integer;
T: String; Si: Char;
2. Переглядаємо посимвольно рядок Т. Якщо T[i] є літерою, то
збільшуємо лічильник літер Bukv; якщо T[i] є знаком, то збільшуємо лічильник Znak; якщо символом з діапазону '0'..'9' –
збільшуємо Cifr.
Begin
Bukv:=0, Cifr:=0; Znak:=0;
ReadLn (T);
For і:=1 To Length (T) Do Begin
Si:=T[i];
If (Si >= 'A') And ( Si <='Z' ) Or (Si >= 'a')
And ( Si<='z')
Then Bukv:= Bukv+1;
If (Si='.') Or (Si=',') Or (Si='!') Or (Si='?')
Or (Si=':') Or (Si=';')
Then Znak:=Znak+1;
If (Si>='0') And (Si<='9') Then Cifr:= Cifr+1;
End;
WriteLn ('Літер – ',Bukv,' Цифр – ',Cifr,' Знаків –
',Znak);
End.
3. Використання множин збільшує наочність і скорочує обсяг програми. Додамо до розділу Var опис змінних типу Set:
Bukva, Cifra, Znaki: Set Of Char;
4. Підрахуємо кількість латинських літер в заданому тексті Т. Задамо значення змінної Bukva:
Bukva:=['A'..'Z', 'a'..'z'];
Переглядаємо посимвольно рядок Т. Якщо T[i] належить множині Bukva, то збільшуємо лічильник літер Bukv на 1:
ReadLn (T);

3. Яку дію над множинами було виконано?
4. Змінні Х, Y, Z описані в такий спосіб:
Type Bits = Set оf 0..1;
Var X: Bits; Y: Set оf 'A'.. 'C'; Z: Set оf '*'..'*';
а) Який базовий тип кожного з зазначених множинних типів?
б) Скільки і які значення може отримувати кожна зі змінних X,Y,Z?
5. Опишіть змінну А типу Set, якщо базовим для неї є:
а) множина великих латинських літер;
б) множина цілих чисел від 1 до 100;
в) множина всіх символів таблиці символів (див. п. 7.1).
6. Яке значення одержить змінна Р при виконанні наведеного оператора присвоювання, якщо і=3 і j=2?
а) Р:=[i+3, j div 2, j..sqr(i) – 3];
б) Р:=[2 * i..j];
в) Р:=[i, j, 2*i, 2*j];
7. Знайдіть для кожної множини стовпця А еквівалентну їй у стовпці В:
А)
['a'..'d']
В) [false, true]
[34..15]
[0, 1]
[1, 0]
['a', 'b', 'c', 'd']
[odd(5), 2<3]
[1..0]
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Питання для самоконтролю:
1. Чим схожі і чим відрізняються множина і масив?
2. Які операції над величинами типу Set визначені в мові Паскаль?

а)

2 4 1

4 67

1 2 4 67

б)

2 4 1

4 67

4

в)

2 4 1

4 67

1 2

8. Var X: Set of 1..5;
Який вигляд має внутрішня побудова в пам'яті змінної Х, якщо виконано оператор присвоєння:
а) X:= [ ];
б) X:= [1, 3, 5];
в) X:= [1..5].
9. Обчисліть значення виразів:
а) [5] <= [1..5];
є) [3,4,6] < [2..8];
б) ['a'..'d','k'..'m'] + ['d'..'k'];
ж) [ ] >= [1,2];
в) [2,3,5] * [5];
з) Trunc(8.3) іn [1..9];
г) [7,1,3..6] = [1..7];
и) Succ('C') іn ['B'..'D'];
д) ['a','c','d'] – ['a','d'];
і) [2] <> [2,2,2];
е) 15 іn [1..10];
ї) 16 іn [16].
10. Обчисліть значення виразів:
а) [1..14] * [5,12..60] + [4,7] – [2..16] * [6] ;
б) [11..17] * [2] + [7,17..40] * [2..17] – [2..8] .
11. Спростіть вирази:
а) (A–B) * A + (A–B) * B ;
б) (A+B) * (A–B) * (B–A) ;
в) A+B – (A–B) – (B–A) ;
г) A – (A–B)
12. Замініть логічний вираз умовою з IN:
Р : integer;
а) IF (P=0) Or (P=5) Or (P=19) Then...
б) IF (P>=20) And (P<=50) Then ...

Вправа 8-1. «Тип Множина»

1)

2)

3)

4)

Дано фрагмент контролюючої програми:
ReadLn (Klaw);
If Klaw='Y' Then WriteLn ('Правильно');
Скориставшись множиною, змініть перевірку клавіша таким чином, щоб не мало значення, у якому регістрі (великих
чи малих літер, латинської чи української розкладки) працює клавіатура?
Var X,Y,Z: Set of 8..22; Запишіть оператори присвоєння,
які реалізують виконання такої дії: змінній Х присвоїти
множину усіх цілих чисел від 8 до 22, Y присвоїти множину
усіх простих чисел з цього діапазону, а Z – множину усіх
складених чисел з цього ж діапазону.
Var A,B: Set of Сhar; X: Char; Запишіть оператор присвоєння, який реалізує виконання такої дії: змінній В
присвоїти множину, отриману з А додаванням елемента Х.
Запишіть оператор присвоєння, які реалізує виконання
такої дії: змінній В присвоїти множину, отриману з А
видаленням елемента Х.
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5)

6)

Дано програму. На вхід її подається такий текст:
«5A7233111BGE2257CDE.», ознакою кінця тексту є крапка.
Визначте, що буде надруковано в результаті обробки цього
тексту програмою ААА.
Примітка: Ord ('0')=48, Ord ('9')=57.
Program AАА;
Var Z: Set оf 0..9; I, K:Integer; Si: Char;
Begin Write('=>'); Z:=[ ];
Repeat ReadLn (Si);
K:=Ord (Si);
If K In [48..57] Then Z:=Z+[K–48]
Until Si='.';
If Z=[] Then WriteLn ('У тексті немає цифр')
Else Begin WriteLn('У тексті є такі цифри:');
For I:=1 To 9 Do
If I In Z Then Write (I:2);
WriteLn
End
End.
Програму можна спростити, якщо для перевірки наявності
цифр в тексті використати множину, базовою для якої є
тип Char: Z: Set оf '0'..'9'. Перепишіть і виконайте
програму в спрощеному вигляді.

8.2. Задачі з використанням теоретико-множинних
конструкцій
Недоліком множинного типу є те, що елементи множини неможливо безпосередньо вводити з клавіатури або виводити на
екран. Розглянемо прийоми програмування, які застосовуються для
розв'язування задач опрацювання множин.

Друк і підрахунок елементів множини
Як роздрукувати елементи, що входять у деяку множину? У
Паскалі не передбачені стандартні процедури друкування елементів
множини. Використовується прийом: оскільки заздалегідь відомий
діапазон зміни елементів множини А (допустимо, 1..10), то можна,
перебираючи всі елементи з діапазону, друкувати тільки ті, котрі
належать множині А.
Для кожного значення і базового діапазону перевіряється
умова, чи належить дане значення до множини. Якщо умова вико170

WriteLn;
Write ('Розділові знаки: ');
For i := 0 To 255 Do
If Chr (i) In Znak Then Write (Chr(i):2);
WriteLn
End.
Після виконання програми отримуємо результати:
Латинські літери: a c e g h і l m n o p r s t u v w y
Розділові знаки: ! , .

нується, значення і виводиться на друк і лічильник Kol елементів
множини збільшується на 1.
Після завершення перегляду базового діапазону значення
змінної Kol дорівнює кількості чисел, що містяться в даній
множині.
Var A:Set оf 1..10; {1..10 – базовий діапазон для множини А}
і, Kol: Integer; Begin ..........
For і:=1 To 10 Do
If і In A Then Begin
Write (I,' ');
Kol:=Kol+1 End;
WriteLn;
WriteLn ('Всього чисел – ',Kol);
End.
Фактично друкується не елемент множини А, а значення
і з базового діапазону, якщо воно належить множині А.
Приклад 8.8. Множина Bukv формується з латинських літер,
які присутні в рядку S, множина Znak – з розділових знаків, які є в
цьому рядку. Для того, щоб вивести на друк елементи множини
Bukv, переглядається базовий діапазон 'a'..'z'; якщо літера з діапазону належить множині Bukv, вона друкується. Розділові знаки
не утворюють безперервного діапазону в таблиці символів, тому
перебираються всі коди таблиці символів від 0 до 255; якщо символ
з поточним кодом належить множині Znak, друкується значення
функції Chr для даного значення коду.
Var Bukv: Set of 'a'..'z';
Znak : Set of Char;
S : String; C : Char; i : Byte;
Begin
S:= '…computers are useless, they can only give you
answers!1234';
Bukv := [];
Znak := [];
For i:= 1 To Length (S) Do Begin
C := S [і];
If C In ['a'..'z'] Then Bukv := Bukv + [C];
If C In [',', '.', '?', '!', ';', ':']
Then Znak := Znak + [C];
End;
Write ('Латинські літери: ');
For C := 'a' To 'z' Do
If C In Bukv Then Write (C : 2);

Для задання значення змінної типу Set до множини поступово
додаються множини з одного або більше елементів:
Var A: Set of <базовий тип>; X: <базовий тип>;
A:= A + [X];
Приклад 8.9. Сформувати множину, елементи якої – випадкові числа з діапазону 1..49; надрукувати всі елементи цієї множини і
підрахувати їхню кількість.
Var і, N, Kol: Integer; Gruppa: Set оf 1..49;
Begin
Gruppa:=[]; Randomize;
{Задання вихідної множини}
For і:=1 To 6 Do Begin
N:= Random (49)+1;
Gruppa:= Gruppa+ [N]
End;
{Друк елементів множини і підрахунок їхньої кількості}
Kol:=0;
For і:=1 To 49 Do
If і In Gruppa Then Begin
Write (і: 3);
Kol:=Kol+1 End;
WriteLn;
WriteLn ('Всього чисел – ', Kol)
End.
Виконайте програму на комп'ютері декілька разів. Чому виходять різні значення величини Kol? Це пояснюється тим, що хоча
цикл For і виконується при значеннях параметра і від 1 до 6, це не
означає, що буде сформована множина, що складається точно з 6
чисел; при черговому значенні величини параметра і може бути
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Задання значень елементів множини

зроблена спроба додавання в множину Gruppa числа, яке там вже
є (другий раз випало одне й те саме число). Якщо така ситуація
зустрінеться, отримаємо множину, що складається менше, ніж із
6 елементів.

Генерація множини із заданим числом елементів
Змінимо задачу з прикладу 8.8 так, щоб формувалася множина
із заданим числом елементів (6 елементів).
Kol:=0;
While Kol<= 6 Do Begin
N:= Random(49)+1;
If Not (N In Gruppa) Then Begin
Gruppa:= Gruppa + [N];
Kol:=Kol+1;
End;
End;
Ми фактично розв'язали задачу про заповнення картки Спортлото 6 з 49. Відзначимо, що застосування множини Gruppa замість
деякого масиву з 6 елементів дозволило нам уникнути неймовірних
прогнозів типу 1, 2, 3, 6, 6, 6. Крім того, можна не розрізняти прогнози виду 1,2,3,4,5,6 і 4,5,6,2,3,1, що збігаються, хоча й виглядають
по-різному.

Repeat
Min:=Min+1
Until Min In Grup;
If Min In Grup Then WriteLn ('Min=', Min)
Else WriteLn ('Mножина порожня')
End.
Відзначимо, що змінна Mіn спочатку одержує значення 0, якого точно немає в множині Grup. Потім ця змінна в циклі Repeat
нарощується до мінімального елемента множини.

Приклади розв'язування задач з використанням теоретико-множинних конструкцій

Пошук мінімального елементу в множині оснований на використанні внутрішнього подання змінних типу Set. Змінній Mіn
спочатку присвоюється значення, яке передує першому значенню
базового діапазону. Далі змінна Mіn набуває наступного значення
базового типу до тих пір, поки її значення не входить до множини.
При пошуку максимального елементу множини змінній Мах
спочатку присвоюється значення, яке розташоване за значенням базового діапазону. Далі змінна Мах зменшується на одиницю
базового типу до тих пір, поки її значення не входить до множини
Приклад 8.10. Знайти мінімальний елемент множини Grup:
Set of 1..10 .
Var Min: Integer;
Grup: Set оf 1..10;
Begin
Grup:=[4..6, 8];
{Пошук Min}
Min:=Min+1
Min:=0;

Приклад 8.11. Задача. Підрахувати
кількість різних цифр у десятковому записі натурального числа N.
Var SD : Set оf 0..9;
D: 0..9; K, N, N1: Integer;
Begin
SD:=[ ];
Write ('N=>'); ReadLn (N);
N1:= N;
{ Виділення цифр справа наліво з N і запис їх у SD }
Repeat
D:= N Mod 10;
SD:= SD +[D];
N:=N Div 10;
Until N=0;
{ Підрахунок елементів в множині SD }
K:=0;
For D:=0 To 9 Do
If D In SD Then K:=K+1;
WriteLn (K, ' різних цифр у записі числа ', N1);
End.
Приклад 8.12. Задача. Надрукувати всі прості числа з діапазону 2..255.
В основі алгоритму пошуку серед
перших 255 натуральних чисел простих лежить прийом, відомий під
назвою
«Решето
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Найбільший/найменший/ елемент множини

Ератосфена». Згідно з цим алгоритмом спочатку формується множина Erat, яка складається з усіх цілих чисел в діапазоні 2..255.
Далі для кожного числа К від 2 до 127 (тому що число не може мати дільника, більшого за його половину) з множини Erat
видаляються елементи, кратні К (2*К, 3*К, ...).
Var Erat : Set оf 2..255; I, K:Integer;
Begin
Erat:=[2..255];
For K:=2 To 127 Do Begin
For i:=K+1 To 255 Do
If i Mod K=0 Then Erat:= Erat–[i];
End;
For K:= 2 To 255 Do
If K In Erat Then Write (K,' ');
WriteLn
End.
Приклад 8.13. Задача. Дано 100 цілих чисел в межах від 1 до
50. Визначити, скільки серед них чисел Фібоначчі.
Var
N: 1..100;
Fib: Set оf 1..50;
A, B, C, K: Integer;
M: Array [1..100] оf Integer;
Begin
Randomize;
{Заповнення масиву М випадковими числами від 1 до 50}
For N:=1 To 100 Do M [N]:= Random (50) +1;
{Генерація множини Fib, елементами якої є числа Фібоначчі
С, С≤50}
Fib:= [1];
A:= 1; B:= 1;
Repeat C:= A+B;
Fib:= Fib + [C];
A:= B; B:= C
Until C>= 50;
{Підрахунок кількості елементів масиву М, які співпадають з
елементами множини Fib}
For N:=1 To 100 Do
If M [N] In Fib Then Begin K:=K+1;
Write (M [N] : 3); End;
WriteLn ('K=', K) End.
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Створення та реалізація програми
Задача. Дано два речення. Надрукувати:
а) всі символи (букви, цифри, розділові знаки), які входять в
кожне речення;
б) символи, які входять хоча б в одне з речень;
в) символи, які є тільки в першому реченні;
г) літери українського алфавіту, що позначають голосні звуки,
які є в кожному з речень.
1. Опис величин. Опишемо змінні, що потрібні для розв'язування задачі:
Var А, В: String; i, N, K, L: Byte; C: Char;
SetA, SetB, SetAB, SetG: Set of Char;
2. Задання значень. Речення А і В вводяться з клавіатури:
Write ('A =>'); ReadLn (A);
Write ('B =>'); ReadLn (B);
Множині SetG присвоюється значення множини літер для позначення голосних звуків:
SetG:= ['а', 'и', 'е', 'о ', 'у', 'і']
Формування множини SetА з символів, які входять до речення А:
For i:=1 To Length (A) Do Begin C:= A[i];
SetA:= SetA + [C] End;
Формування множини SetB з символів, які входять до речення B:
For i:=1 To Length (B) Do Begin C:= B[i];
SetB:= SetB + [C] End;
3. Визначення символів, які входять в кожне речення:
SetAB:= SetA * SetB;
Літери українського алфавіту розташовані в таблиці символів
не підряд, тому для друкування символів, які входять в множину SetAB, потрібно перебрати всі коди таблиці символів. Якщо
значення функції Chr для поточного коду входить до множини
SetAB, це значення друкується.
WriteLn ('Входять в кожне з речень:');
For і:=0 To 255 Do
If Chr(i) in SetAB Then WriteLn (Chr(i));
4. Визначення символів, які входять хоча б в одне з речень:
SetAB:= SetA + SetB;
WriteLn ('Входять хоча б в одне з речень:');
For і:=0 To 255 Do
If Chr(i) in SetAB Then WriteLn (Chr(i));
176

5. Визначення символів, які є тільки в реченні А:
SetAB:= SetA − SetB;
WriteLn ('Bходять тільки в перше речення:');
For і:=0 To 255 Do
If Chr(i) in SetAB Then WriteLn (Chr(i));
6. Визначення голосних звуків українського алфавіту, які входять
в кожне речення:
SetAB:= SetA * SetB * SetG;
WriteLn ('Українські голосні, які є в обох реченнях:');
For і:=0 To 255 Do
If Chr(i) in SetAB Then WriteLn (Chr(i));

Вправа 8-2. «Робота з множинними типами даних»

1)

Питання для самоконтролю:
1. Опишіть змінну А типу Set, для якої базовим є символьний тип даних.
2. Опишіть змінну В типу Set, для якої базовим є тип Byte.
3. Обчисліть значення виразу:
a) [2..13] * [3, 13..60] + [4..10] −[5..15] * [6];
б) [2..10] − [4..6] − [2..12] * [8..15];
в) ( ['0'..'7'] + ['2'..'9'] ) * ( ['a'] + ['z'] ).
4. Поясніть алгоритм підрахунку кількості елементів у множині.
5. Поясніть алгоритм друкування елементів множини.
6. Заповніть пропуски в програмі підрахунку кількості членів множини
А:
Var A: Set оf 0..99; N, Kol: Integer;
Begin A:=[2,13,25,36,48,56];
For …………… Do
If……… In……… Then ………………..;
WriteLn ('Усього чисел – ', …………);
End.
7. Заповніть пропуски в програмі друку елементів множини А:
Var A: Set of 'A'..'Z' ; N:…………;
Begin A:=['K', 'T', 'D', 'B', 'U', 'E'];
For………….. Do
If………. In …….. Then ……………..;
WriteLn
End.
8. Поясніть синтаксис додавання елементів до множини в тексті
програми.
9. Запишіть фрагмент програмного коду, який генерує множину
А: Set of 0..100 з 10 перших парних чисел.
10. Запишіть фрагмент програмного коду, який генерує множину
А: Set of 0..100 з 10 перших чисел Фібоначчі.
11. Поясніть алгоритм пошуку максимального елемента в множині.
12. Var A: Set of 1..100 ; Запишіть програму пошуку максимального
елемента в множині А.

177

2)
3)
4)

5)

6)

Дана програма, яка формує множину LB, до якої входять
тільки латинські букви, що зустрілися у вхідному рядку
(вхідний рядок – непорожня послідовність символів).
Program Lat;
Var C: String; K: Integer; і: Char;
Lb: Set оf 'A'..'Z';
Begin
Write('=>'); ReadLn(C);
Lb:= [];
For K:=1 To Length (C) Do
If C[K] In ['A'..'Z'] Then
Begin
і:=C [K];
Lb:= Lb + [і];
End;
WriteLn ('Латинські літери');
For і:='A' To 'Z' Do
If і In Lb Then Write (і:2);
WriteLn;
End.
Побудуйте і надрукуйте множину, елементами якої є наявні у вхідному рядку букви від 'G' до 'N' і цифри від '0' до '9'.
Побудуйте і надрукуйте множину, елементами якої є наявні у вхідному рядку букви від 'T' до 'X' і розділові знаки.
Побудуйте і надрукуйте множину, елементами якої є наявні у вхідному рядку цифри від '5' до '9' і знаки арифметичних
операцій.
Побудуйте і надрукуйте множину, елементами якої є наявні у вхідному рядку знаки операцій відношень і знаки
арифметичних операцій.
Побудуйте і надрукуйте множину, елементами якої є наявні у вхідному рядку розділові знаки, букви від 'A' до 'F' і
цифри від '3' до '9'.

8.3. Оцінювання теми «Теоретико-множинні
конструкції»
1. Змінній А: Set of Char присвойте значення множини букв від
'F' до 'M' і знаків арифметичних операцій.
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2. Обчисліть значення виразів:
а) [2] <> [2,2,2];
е) [3, 6..8] <= [2 ..7, 9];
б) [ 'a','M' ] = ['M','а' ];
є) [ ] <= [0..4];
в) [4, 5, 6] = [4..6];
ж) 5 in [2..6];
г) ['c', 'е'] = ['c'.. 'e' ];
з) 'м' in ['д'... 'и'].
д) [2,3,4]<=[1..15];
3. Обчисліть значення виразів:
а) [2,4,6,7]+[1..7] * [2..10] − [3,7,12,34];
б) [2,4,6,7]+[1..7] * ([2..10] − [3,7,12,34]);
в) ([2,4,6,7]+[1..7] ) * [2..10] − [3,7,12,34];
г) [2,4,6,7]+ ([1..7] * [2..10] − [3,7,12,34]).
4. У розділах опису визначені такі конструкції:
Type МуТурe = Set of 1..4;
Var X:MyType; Y:Set of 'а'..'ж'; Z:'*'..'*';
а) Який базовий тип кожного з зазначених множинних типів?
б) Скільки і яких значень може набувати кожна зі змінних X, Y, Z?
5. Які з конструкцій є множинами (за правилами мови Паскаль), а
які ні і чому?
а) [9,6,3,10];
е) [false, true];
6) [9,3,6,2,435];
є) [3,5,2/5,sqrt(3)];
в) [2 ..10, 5.. 18],
ж) ['2', '23', '<', '<='];
г) ['<', '<']
і) [Odd(7), 5<9].
д) [0..0];
6. Обчисліть значення Р при різних вхідних даних. Результати
своїх обчислень перевірте на комп'ютері. Поясніть нестандартні
ситуації при виконанні програм. Вхідні дані задайте самостійно.
а) Р:= [k+3, x div 2, m.. sqr(k)–10];
б) Р:=[2*n.. 15];
в) Р := [ 3*n, 3*n – 5, n*20 + 200 ].
7. Запишіть оператор, який формує множину А: Set of Byte з 10
чисел, які вводяться з клавіатури.
8. Дано дві множини А, В: Set of 1..50, які побудовані випадковим чином. Запишіть оператор для визначення кількості
співпадаючих чисел в множинах А і В.
9. Задано семицифрове число. Складіть програму, що обчислює кількість тих цифр у записі даного числа, що є
простими числами.

10. Задаються 6 натуральних чисел, кожне з яких не більше 200.
Складіть програму, що формує з множини заданих чисел множину парних чисел і множину непарних чисел.
11. Практичне завдання. Побудуйте множину з 7 випадкових натуральних чисел, кожне з яких не більше 100. Складіть
програму, що визначає, скільки серед елементів побудованої
множини парних.
12. Практичне завдання. Виведіть на екран усі прості числа з діапазону 2..255, користуючись методом решета Ератосфена.
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9. Комбіновані типи. Записи
9.1. Тип Запис

Поняття запису
Припустимо, нам потрібно описати структуру, яка складається
з даних різних типів, наприклад, оцінки О.Іванова з математики:
ІВАНОВ О. 10 9 10 8 9 8 12
Для зберігання даної інформації з використанням уже відомих
нам типів даних знадобиться змінна рядкового типу і одновимірний
цілочисельний масив:
Var Name:String[20]; Ball:Array [1..7] оf Integer;
Як об'єднати ці елементи, різні за типом і змістом, в одну зв'язану структуру? Структурований тип даних Запис дозволяє
зберігати разом змінні, що належать до різних типів даних.
Запис – це комбінований тип даних, що складається з фіксованого числа компонентів, які називають полями запису. Кожне поле
запису може бути будь-якого типу,
наприклад, елементами запису моНе зберігайте дані
жуть бути масиви й інші (підлеглі)
безглуздою купою –
організовуйте їх у
записи. Кожному полю запису намасиви і записи!
дається своє ім'я – ідентифікатор
поля, що використовується для доступу до значень поля. Для обробки
доступний як весь запис цілком, так
і окремі його поля.
Приклад 9.1. Для збереження структури, яка містить рядкову
величину і послідовність числових значень, можна створити змінну
Pupil типу запис:
Var Pupil: Record
Name: String[20];
Ball: Array [1..7] оf Integer;
End;

Тype <ім'я типу> = Record
<ім'я_поля_1>: <тип>;
...................
<ім'я_поля_N>:<тип>;
End;
Var <ім'я змнної>:<ім'я типу>;
Приклад 9.2. Змінні
цювання дати.
Type Date = Record
Year :
Month:
Day :
End;
Var А, D: Date;

А, D призначені для збереження і опраInteger;
String[20];
Integer;

Приклад 9.3. Структуру змінних А, D можна описати безпосередньо в розділі опису змінних:
Var А, D: Record
Year : Integer;
Month: String[20];
Day : Integer;
End;
В деяких випадках зручно використовувати масиви із записів.
Приклад 9.4. Як описати сторінку журналу з математики?
Type Pupil = Record
Name: String [20];
Ball: Array [1..7] оf Integer;
End;
Var Page: Array [1..30] оf Pupil;

Доступ до полів запису
Множину припустимих операцій над записами обмежено
множиною припустимих операцій над їхніми полями.
Для звернення до поля запису використовується «запис через
крапку»: <ім'я запису>.<ім'я поля>.

Для опису змінних типу запис зручно в розділі опису типів
ввести тип користувача, який задає структуру запису, і в розділі Var
описати змінні введеного типу:

Приклад 9.5. Для змінної D, опис якої наводиться в прикладах
9.2, 9.3, припустимі оператори присвоювання:
D.Year:= 1998; D.Month:= 'dec';
D.Day:=15;
До елементів масиву записів можна звертатись, теж використовуючи «запис через крапку»:
<ім'я масиву> [індекс].<ім'я поля>.
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Опис змінних типу запис

Наприклад, до елементів масиву Page, який описано в прикладі 9.4, можна звернутись в такий спосіб:
WriteLn (Page[2].Name); {виведення на екран значення поля
Name 2-го елементу масиву Page}
Неможливо вивести запис безпосередньо на екран.
На друк виводяться значення окремих полів запису.
Крім дій над окремими полями записів, можна виконувати
операції і над усім записом.
Приклад 9.6. Змінні А і D належать до одного типу Date, тому
після виконання оператора A:=D встановлюється рівність записів
A і D. Це рівносильно виконанню послідовності операторів
A.Year:= D.Year; A.Month:= D.Month; і т.д.
Для змінних типу запис, які належать до одного типу, можна
перевірити виконання відношення рівності або нерівності. Після
виконання наведених вище присвоювань значення логічного виразу
A=D буде істинним.

Створення та реалізація програми
Задача. Дано таблицю оцінок учнів з математики. Дані таблиці занесіть до масиву записів. Виконайте дії над даними таблиці.
Nomer
Name
Ball
1
Іванов
10
9
9
8
10
8
2
Петренко
6
8
7
6
8
6
3
Сидоров
10
11
9
10
11
10
4
Бойко
6
7
8
9
10
9
5
Луценко
7
8
9
7
8
7
1. Введемо тип Pupil, який відповідає одному рядку таблиці.
Опишемо масив Page, елементами якого є записи типу Pupil.
Введемо запис Р типу Pupil, який знадобиться для проміжного
збереження значень.
Type Pupil = Record
Nomer: Byte;
Name: String[20];
Ball: Array [1..6] of Byte;
End;
Var Page: Array [1..5] of Pupil;
і, N, K : Byte; Р: Pupil;
2. Введення даних. Дані чергового рядка таблиці заносяться до допоміжного запису Р. Сформований запис Р присвоюється і-му
елементу масиву Page.
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3.

4.

5.

6.

For i:=1 To 5 Do Begin
WriteLn ('Наступний рядок:');
P.Nomer:= і;
ReadLn (P.Name);
For j:=1 To 6 Do ReadLn (P.Ball [j] );
Page [i]:= P;
End;
Припустимо, що при складанні таблиці було зроблено помилку,
і потрібно виправити в третьому рядку 3-ю і 4-у оцінки на 12:
Р:= Page [3];
P.Ball[3]:=12; P.Ball[4]:=12; Page[3] := P;
Надрукувати вміст таблиці, тобто значення елементів масиву
Page:
For і:=1 To 5 Do Begin
P:=Page [i];
Write (P.Name); Write (P.Nomer);
For j:=1 To 6 Do Write (P.Ball [j]: 3);
WriteLn
End;
Обчислити середній бал Іванова (Sr: Real):
For j:=1 To 6 Do
Sr:=Sr+Page [1].Ball[j];
Sr:=Sr/6;
Іванов 9.0
WriteLn ('Іванов ', Sr: 5: 1);
Петренко 8.3
Обчислити середній бал кожного учня:
For і:=1 To 5 Do Begin
For j:=1 To 6 Do
Sr:=Sr+Page [і].Ball[j];
Sr:=Sr/6;
WriteLn (Page [і].Name., Sr: 5: 1)
End;

Питання для самоконтролю
1. Дайте означення запису як комбінованого типу даних.
2. Що є ідентифікатором змінної типу запис і що є ідентифікатором
поля запису? Поясніть на прикладі.
3. У чому подібність і в чому розходження між масивом і записом?
4. Опишіть поняття у вигляді масиву або у вигляді запису:
а) позначення поля шахівниці а5, е8...
б) комплексне число a+ bі.
5. Як здійснюється доступ до полів запису?
6. Чи правильно, що всі поля запису повинні бути різних типів?
7. Які операції можна проводити з записом і полями запису?

184

8. Перелічіть якості, що характеризують програміста, і запропонуйте міру цих якостей. Опишіть запис, призначений для збереження характеристики програміста.
9. Наведіть приклад масиву записів. Поясніть конструкцію доступу
до полів елементів такого масиву.
10. Опишіть масив записів, що містять прізвище абонента і номер його телефона. Заповніть кілька елементів цього масиву прізвищами і телефонами своїх знайомих.
11. Наведіть приклад запису, полем якого є масив. Поясніть конструкцію доступу до елементів такого масиву.
12. Опишіть змінну Tovar для збереження інформації про товар іграшкового магазину. Запишіть оператори, які здійснюють задання
значень полів запису Tovar.
№ Назва
Ціна
Вік
1
М'ЯЧ
3.50 грн.
2-5 років

Вправа 9-1. «Тип запис»

1)

2)

Дано многочлен 4А+7B–3A+8E–2D+1C–5D–2B. Знайти
подібні члени для змінної А та обчислити суму коефіцієнтів.
Один елемент многочлена можна вважати записом,
тому що він складається з даних різних типів – числового
коефіцієнта і символьної змінної.
Нехай М1 – елемент многочлена (запис); М2 – результуючий елемент (запис); К – коефіцієнт (елемент запису);
Z – символьна змінна (елемент запису); S – сума коефіцієнтів.
Многочлен вводиться у вигляді
4
А
+ і т.д.; ознака кінця введення –′′ (порожній рядок).
Припинити введення можна за допомогою функції
Eoln, яка перевіряє, чи досягнутий кінець рядка: Eoln=True,
якщо рядок порожній.
Програма для зведення подібних членів для змінної А має
такий вигляд:
Type Dodanok = Record
K : Integer;
B : Char
End;
Var M1, M2 : Dodanok; S : Integer;
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3)
4)

5)

6)

Begin
S:=0;
Writeln ('Введіть многочлен');
Repeat
Readln (M1.K); Readln(M1.B);
If M1.B='A' Then S:=S+M1.K;
Until Eoln;
M2.K:=S; M2.B:='A';
Writeln ('Результат зведення: ', M2.K : 3, M2.B)
End.
Змініть програму так, щоб вона зводила подібні члени для
іншої букви многочлена (буква вводиться з клавіатури).
Змініть програму так, щоб вона зводила подібні члени
щодо всіх букв многочлена і видавала спрощений многочлен на екран.
Для збереження членів многочлена вводиться масив М, елементами якого є записи типу Dodanok. В масиві S[1..5]
накопичуються суми коефіцієнтів для змінних – елементів
масиву Buk[1..5].
Const Buk : Array[1..5] оf Char = ('A','B','С','D','E');
Var M : Array[1..5] оf Dodanok;
M1: Dodanok; і : Integer;
S : Array[1..5]оf Integer;
Begin
For i:=1 To 5 Do S [і]:=0;
Writeln ('Введіть многочлен');
Repeat
Readln (M1.K); Readln (M1.B);
For і:=1 To 5 Do
If M1.B=Buk [і]
Then S [і]:=S [і] + M1.K;
Until Eoln; {ознака кінця введення – порожній рядок}
For і:=1 To 5 Do Begin
M[і].K:=S[і];
M[і].B:=Buk[і] End;
Виведіть спрощений многочлен на екран:
For і:=1 To 5 Do
If (M[і].K>=0) and (i>1)
Then Write ('+', M[і].K, M[і].B)
Else Write (M[і].K, M[і].B);
Writeln
End.
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9.2. Оператор приєднання. Використання записів

Оператор приєднання With
Оператор Wіth – для тих, хто не любить багато писати. Він дозволяє скоротити звертання до полів запису. Синтаксис оператора:
Wіth <ім'я запису> Do Begin
<оператори опрацювання полів запису>
End;
Оператор приєднання With указує загальне для всіх полів ім′я
змінної типу запис, що дозволяє опускати це ім'я запису при звертанні до поля, транслятор додасть його сам.
Приклад 9.7. Змінну D описано таким чином:
Var D: Record
Year, Day: Integer;
Month: String[20];
End;
Begin
With D Do Begin
Year:=1998; Month:='Dec'; Day:=15;
End;
Приклад 9.8. Якщо поле запису теж є записом, в операторі
With можна указати імена записів в порядку їх вкладення:
Type Pupil = Record
Name : String[20];
Rik : 1980..1990;
Ball : Record Alg, Fiz, Inf : 1..12 End;
End;
Var Class : Array [1..3] of Pupil; i : Integer;
Begin
For i:=1 To 3 Do
With Class[i], Ball Do Begin
Write ('=>'); Readln (Name);
Readln (Rik, Alg, Fiz, Inf);
End
End.

послідовно перевіряється наявність ознаки, за якою здійснюється
пошук.
Приклад 9.9. Інформація про оцінки 5 учнів зберігається в масиві записів:
Type Pupil = Record
Nomer: Byte;
Name: String[20];
Ball: Array [1..6] of Byte;
End;
Var Page : Array [1..5] of Pupil;
і, N, K : Byte; Р : Pupil;
Нехай у масиві Page потрібно знайти запис, значення поля
Name якого дорівнює 'Петренко', і вивести на друк середнє арифметичне оцінок цього учня.
For i:=1 To 5 Do
With Page [i] Do Begin
Sr:=0;
If Name='Петренко' Then Begin
For j:=1 To 6 Do Sr:=Sr+Ball[j];
Sr:=Sr/6;
WriteLn (Name, Sr:5:1)
End; {Тhen}
End; { With }
Може виникнути ситуація, коли у масиві не знайдено запису,
який має дану ознаку. Тому бажано передбачити можливість повідомлення після завершення циклу, знайдено запис чи ні.

При роботі з різного роду табличною інформацією (каталогами, довідниками, списками тощо), яка зберігається у вигляді масиву
записів, часто виникає необхідність знайти запис за значенням деякого поля і отримати доступ до інших полів цього запису.
Найпростіший алгоритм пошуку полягає в тому, що у всіх записів

Приклад 9.10. Введемо змінну Prap: Boolean, яка отримує
значення True, якщо запис знайдено.
Prap:=False;
For i:=1 To 5 Do
With Page[i] Do Begin
Sr:=0;
If Name='Петренко' Then Begin Prap:= True;
For j:=1 To 6 Do Sr:=Sr+Ball[j];
Sr:=Sr/6;
WriteLn (Name, Sr:5:1)
End;
End; { With }
If Not Prap Then WriteLn ('Запис не знайдено');
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Послідовний пошук у масиві записів

Створення та реалізація програми
Задача. Значення часу Т1 і Т2 задані у форматі Год:Хв:Сек.
Скласти програму, яка визначає:
а) чи передує час Т1 часу Т2 (у межах доби);
б) який проміжок часу відокремлює моменти Т1 і Т2;
в) час (Т1 + 1 секунда), враховуючи зміну доби.
1. Опишемо тип запису Time, який відповідає структурі даних задачі, і змінні Т1, Т2 типу Time:
Type Time= Record
Hour:0..23;
Min, Sec:0..59
End;
Var T1, T2: Time;
Запишемо оператори введення значень полів записів Т1 і Т2:
Begin
Write ('T1=>');
With T1 Do
ReadLn (Hour, Min, Sec);
Write ('T2=>');
With T2 Do
ReadLn (Hour, Min, Sec);
2. Складемо програму для перевірки, чи передує час Т1 часу Т2 (у
межах доби). Найпростішим способом розв′язування завдання є
переведення часу, заданого у форматі Год:Хв:Сек в секунди, і
порівняння отриманих значень.
Опишемо змінні Time1, Time2: Integer.
With T1 Do Time1:= Hour*3600+Min*60+Sec;
With T2 Do Time2:= Hour*3600+Min*60+Sec;
If Time1<Time2 Then WriteLn ('Так')
Else WriteLn ('Hi');
3. Обчислимо час D, що відокремлює моменти Т1 і Т2: D=|Т2–Т1|.
D:=Abs(Time1–Time2);
4. Переведемо час D, отриманий в секундах, у формат Год:Хв:Сек.
Для цього опишемо змінні Hd, Md, Sd: Integer.
Hd:= D Div 3600;
D:= D Mod 3600;
Md:= D Div 60;
Sd:= D Mod 60;
WriteLn (Hd, ': ', Md, ': ', Sd);
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5. Складіть програму для обчислення часу ( Т1 + 1 секунда), вра-

Так

Ні

T1.Sec<59?

T1.Sec:=T1.Sec+1

T1.Sec:=0
Так

T1.Min<59?

T1.Min:=T1.Min+1

Ні

T1.Min:=0
T1.Hour:=(T1.Hour+1)Mod 24

ховуючи зміну доби. Блок-схема алгоритму:
6. Складемо програму обчислення часу (Т1+1 сек) за блок-схемою.
Begin
Write ('T1=>');
With T1 Do
ReadLn (Hour, Min, Sec);
With T1 Do
If Sec<59 Then Sec:=Sec+1
Else Begin Sec:=0;
If Min<59 Then Min:=Min+1
Else Begin Min:=0;
Hour:=(Hour+1)Mod 24 End
End;
With T1 Do
WriteLn ('T1=',Hour, ':', Min, ':', Sec)
End.
Питання для самоконтролю
1. Type Complex = Record
Re, Im : Real
End;
Point = Record
X, Y : Real
End;
Var Z, W : Complex;
P : Point; Re : Real;
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Визначте, які значення будуть мати змінні Z, W, P, Re після виконання нааведених операторів (заповніть таблицю):
Z.Re
With Z Do Begin Re:=0;
Z
Z.Im
Im:=1 End;
W.Re
W:=Z; Re:=2;
W
With Z Do Re:=1;
W.Im
With W Do Im:=–Im;
P.X
P
With P Do Begin X:=Re;
P.Y
Y:=2 End;
Re
2. Var Krug : Record
R : Real;
C : Record
X,Y : Real
End;
End;
Потрібно змінній Krug присвоїти значення, що відповідає колу
радіуса 2.5 з центром у точці (0, 1.8). У яких з наведених операторів приєднання ця задача розв′язується правильно?
a) with Krug Do Begin R:=2.5;
X:=0;
Y:=1.8 End;
б) with Krug Do Begin R:=2.5;
C.X:=0;
C.Y:=1.8 End;
c) with Krug Do Begin R:=2.5;
with С Do Begin X:=0;
Y:=1.8 End;
д) with Krug,C Do Begin R:=2.5;
X:=0;
Y:=1.8 End;
є) with C,Krug Do Begin R:=2.5;
X:=0;
Y:=1.8 End;
3. Знайдіть помилки в програмі:
Program Errors;
Type Zap=Record A:Integer;
B:Char
End;
Var X,Y,F : Zap; C:Char;
Begin Readln (C);
With X Do Begin A:=Ord(C);
B:=C End;
Zap:=X;
If X=Y Then Y:=F.P;
With Y Do Writeln (A,X)
End.

4. Опишіть змінну для збереження списку товарів іграшкового магазину як масив записів Magazin:
№ Назва
Ціна
Вік
1
М'ЯЧ
3.50 грн.
2-5 років
2
ЛЯЛЬКА
8 грн.
4-9 років
3
МАШИНА
2.30 грн.
3-6 років
5. Запишіть фрагмент програми, призначений для надання значень
елементам масиву Magazin.
6. Знайдіть загальну вартість товарів в масиві Magazin.
7. Запишіть фрагмент програми, призначений для виведення на екран списку товарів, подібного до наведеного в питанні 4 (значень
полів записів, які є елементами масиву Magazin).
8. Запишіть фрагмент програми для пошуку в масиві записів, значення поля Назва яких дорівнює 'Машина', і виведення всіх полів цих
записів на екран.
9. Запишіть фрагмент програми для пошуку в масиві записів, значення поля Ціна яких не більше 5 грн., і виведення всіх полів цих записів
на екран.
10. Опишіть масив записів для збереження списку з 4 учнів у формі:
Ім′я, вага, зріст. Запишіть оператори для введення значень елементів масиву з клавіатури.
11. Знайдіть середнє арифметичне значень зросту учнів.
12. Визначте ім′я найлегшого учня.
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Вправа 9-2. «Записи. Оператор приєднання»

1)

2)

Задача. Скласти список навчальної групи з 5 учнів. Для кожного учня вказати рік народження та оцінки з фізики, алгебри,
інформатики. Інформацію про кожного учня оформити у вигляді запису. Сукупність записів об'єднати в масив.
Проаналізуйте програму, яка забезпечує введення інформації про 5 учнів. Результатом роботи програми є список
відмінників.
Type PUPIL = Record
Name : String[20];
God : 1980..1990;
Ball : Record Alg,Fiz,Inf:1..12 End;
End;
Var Class: Array [1..5] of Pupil; і : Integer;
Begin
For і:=1 To 5 Do
With Class[і], Ball Do Begin
Write ('=>'); Readln (Name);
Readln (God, Alg, Fiz, Inf)
End;

3)
4)
5)
6)

Writeln ('Cписок відмінників');
For і:=1 To 5 Do
With Class[і], Ball Do
If (Alg+Fiz+Inf) >= 30 Then Writeln (Name);
End.
Надрукуйте список учнів, прізвища яких починаються з літери А, та їх оцінки.
Надрукуйте список учнів, які мають оцінки не нижче 8, та
прізвища яких починаються з літер В і Г.
Обчисліть середній бал класу і виведіть список учнів, які
мають середній бал, вищий за середній бал класу.
Надрукуйте список учнів, упорядкований за убуванням середнього балу. Для розв'язування завдання найпростіше
використати такий прийом: для кожної можливої суми балів К
від максимального значення (3×12=36) до мінімального (3×1=3)
переглянути весь масив записів, і, якщо сума елементів поля запису Ball дорівнює К, вивести на друк значення поля Name.
For К:=36 DownTo 3 Do
For і:=1 To 5 Do
With Class[і], Ball Do
If (Alg+Fiz+Inf) = K Then Writeln (Name);
Таким чином ми отримаємо на екрані рейтинг учнів, але
сам масив записів в пам'яті комп'ютера залишається неупорядкованим.

9.3. Оцінювання теми «Комбіновані типи. Записи»
1. Назвіть компоненти запису та їх типи:
Type Book = Record
Nazv : String[45];
God : 1000..2000;
Price : Real;
End;
2. Опишіть запис, який містить таку інформацію:
 назву підприємства-виробника;
 номер магазину- споживача;
 назви товарів, які виробляються, 50 найменувань;
 ціна кожного товару за 1 штуку в гривнях;
 кількість кожного товару в штуках.
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3. Існує опис:
Type Fam = Record
Glava: String[15];
Age : 18..100;
Child : Array[1..2] оf Record
Name: String[15];
Godr:1900..2000
End
End
Var A, B: Fam;
Занесіть вихідну інформацію до змінної А та продублюйте її до
змінної В.
4. Відомо, що
Type Time = Record
Hour:0..23;
Min, Sec:0..59
End;
Var T1,T2:Time;
Напишіть програму, яка вводить значення полів запису Т1 і Т2
та друкує True, якщо Т1 передує Т2, і друкує False у протилежному випадку.
5. Дано опис типу запису, який містить відомості про книгу:
Type Kniga = Record
Nazva : String [50];
Avtor : String [20];
Rik, Kilk : Integer;
Vart : Real;
End;
Опишіть масив Katalog записів типу Kniga, призначений для
збереження каталога книжкового магазину (5 найменувань).
6. Запишіть фрагмент програмного коду для введення з клавіатури
значень елементів масиву Katalog.
7. Запишіть фрагмент для пошуку в масиві Katalog книги автора
′М.Рильський′. Якщо є, виведіть на друк всі відомості про книгу, якщо немає – виведіть повідомлення ′Такої книги немає′.
8. Запишіть фрагмент для виведення на друк списку всіх книг, виданих не раніше 2000 року.
9. Запишіть фрагмент для виведення на друк списку всіх книг, вартість яких не менше 10 грн.
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10. Функції та процедури
10.1. Поняття підпрограми. Процедури

Метод покрокової деталізації
Метод покрокової
деталізації (послідовного
Крок 1
уточнення) полягає в тому, що при розробці
алгоритму розв'язування
Крок 2
Як зробити?
складної задачі спочатку
визначають ключові блоки, тобто розробляють
Крок 3
стратегію розв'язування
задачі (що зробити?)
Після цього розробляють шляхи і методи реалізації намічених ключових блоків у вигляді підпрограм (як зробити?).
Підпрограми призначені для реалізації алгоритмів опрацювання окремих частин деякої складної задачі.
Підпрограми
поділяються на стандартні та підпрограми користувача. Стандартні
підпрограми Паскаля містятьcя у стандартних модулях SYSTEM,
CRT, DOS, GRAPH тощо.
Підпрограма користувача – це пойменована група команд,
яку створюють і описують в основній програмі в розділах опису
підпрограм Procedure або Function і до якої можна звернутися з
будь-якого місця програми необхідну кількість разів. Процедури та
функції користувача використовуються за потреби багаторазового
виконання однієї й тієї ж послідовності дій та для покращення
структури програмного коду. В добре структурованій програмі легше знаходити і виправляти помилки.
Підпрограми користувача підрозділяються на процедури без
параметрів, процедури з параметрами та функції.
Що зробити?

10. Запишіть фрагмент для виведення на друк списку всіх книг з указанням вартості кожної книги і кількості її наявних примірників.
11. Запишіть фрагмент для виведення на друк списку всіх книг з
указанням загальної вартості всіх екземплярів кожної книги.
12. Практичне завдання. Дані назви 5 моделей персональних
комп'ютерів. Для кожного ПК відомі обсяг пам'яті, вартість і
швидкодія. Складіть програму, яка вводить дані про всі ПК,
визначає, який ПК має мінімальне співвідношення вартість/швидкодія, і друкує назву ПК та його характеристики.

Процедури без параметрів
Процедура – це самостійний програмний блок, який виконується за викликом із іншого програмного блоку – основної
програми або процедури. Процедура без параметрів викристовується в тому випадку, коли відокремлена підзадача не потребує для
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виконання жодних вхідних даних і не повинна повертати в основну програму ніяких значень.
Заголовок процедури без параметрів: Рrocedure <ім'я>;
<розділи описів процедури >;
Опис процедури
Begin
<текст процедури>
End;
<ім'я>;
Оператор виклику процедури
Виклик процедури є окремим оператором основної програми.
Коли програма зустрічає оператор процедури, управління передається в процедуру з указаним ім′ям. Коли будуть виконані всі
оператори процедури, виконання програми продовжиться з оператора, наступного за оператором виклику процедури.
Приклад 10.1. Проаналізуйте послідовність виконання операторів програми, зверніть увагу на значення, які отримують змінні:

Локальними є об'єкти, які описані або в списку параметрів у
заголовку процедури, або в розділах Type, Var, Const всередині
процедури, і діють тільки всередині підпрограми. Після виходу з
підпрограми значення локального параметра втрачається. Використання локальних параметрів заощаджує оперативну пам'ять.
В прикладі 10.1 змінна Х – локальний параметр.

Процедури з параметрами

Глобальні константи, змінні, типи – це ті, що визначені в
розділі опису основної програми. Вони діють як в основній програмі, так і в підпрограмах. В прикладі 10.1 змінна А є глобальним
параметром. Вона не втрачає свого значення при переході управління до процедури Prik (A=5) і при поверненні управління в
основну програму (А=8).

Процедура з параметрами використовується в тому випадку,
коли підзадача, для розв'язування якої складається процедура, потребує для свого виконання вхідних даних і/або повинна повернути
в основну програму деякі значення (одне або декілька).
Заголовок процедури Рrocedure <ім'я> (<список формальних паз параметрами:
раметрів>);
<розділи описів процедури >;
Begin
Опис процедури
<текст процедури>
End;
Виклик процедури з <ім'я>(<список фактичних параметрів>);
параметрами:
При виклику процедури значення фактичних параметрів (аргументів)
передаються формальним
параметрам шляхом
присвоювання, тому необхідно дотримуватись відповідності між
списками формальних та фактичних параметрів щодо їх кількості,
порядку розташування, відповідності типів.
Відповідність між списками формальних та фактичних
параметрів: кількість; порядок розташування; збіг типів.
Список формальних параметрів може містити в собі параметри-значення і параметри-змінні. Параметри-значення – це тільки
аргументи для обчислень, які виконуватимуться у процедурі. Фактичними параметрами, які відповідають формальним параметрамзначенням, можуть бути константи і вирази відповідного типу.
Приклад 10.2. Проаналізуйте послідовність виконання операторів програми, зверніть увагу на способи передачі значень
формальним параметрам X, Y:
Var A, B : Integer;
Procedure Plus (X, Y : Integer);
Var S : Integer;
Begin
S:= X + Y;
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3. Опис
процедури
Prik

1. Оператор
виклику
процедури
Prik

Program Name;
Var A: Integer;
Procedure Prik;
Var X: Integer;
2. Виклик
Begin
процедури
X: = A+2;
Prik
A: = A+3;
End;
Begin
4. Повернення
A: = 5;
в основну
Prik;
програму
Y: = A+10;
Writeln ('A=', A, ' Y=',Y);
End.

Локальні та глобальні об'єкти

WriteLn ('S =', S)
End;
Procedure Minus (X, Y : Integer);
Var S : Integer;
Begin
S:= X − Y;
WriteLn ('S =', S)
End;
S = 125
Begin
A:= 100; B:=20;
S = 20
Plus (A+5, B);
Minus (30,10);
End.
Параметри-змінні потрібні для повернення значень в основну
програму. У списку параметрів заголовка процедури перед параметрами-змінними ставиться слово Var. Зміна значення формального
параметра-змінної в ході виконання процедури приводить до зміни
значення фактичного параметра-змінної, і в такий спосіб результати
обчислень в процедурі передаються в основну програму. Зрозуміло,
що фактичними параметрами, які відповідають формальним параметрам-змінним, можуть бути тільки змінні відповідного типу.

Обмін даними при виклику і виконанні процедури Time:
Procedure Time (K : Integer; Var H : HH; Var M : MM); Time (K, Hour, Min);
формальні
фактичні
параметрпередача вхідних даних
К, Н, М
К
значення
Hour,
параметризапис результатів процедури
Н, М
Min
змінні

Приклад 10.3. Задача. Годинник показує час Hour : Min.
Який час буде показувати годинник, якщо його перевести на К хвилин вперед?
Type HH= 0..23; MM= 0..59;
Var Hour : HH; Min : MM; K:Integer;
Procedure Time (K:Integer; Var H:HH; Var M:MM);
Begin
If M+K<59 Then M:=M+K
Else Begin
H:=H + (M+K) Div 60;
WriteLn (M+K);
M:= (M+K) Mod 60;
End
End;
Begin
Write ('Hour, Min=>'); ReadLn (Hour, Min);
Write ('K=>'); ReadLn (K);
Time (K, Hour, Min);
WriteLn (Hour, ':', Min)
Еnd.

Приклад 10.4. Програма призначена для обчислення площі
R
повної поверхні піраміди, в основі
якої лежить квадрат зі стороною
F
M
K
Х, а бічні ребра мають довжину K,
R, M, F. Обчислення площі бічної
грані оформлене у вигляді
процедури Pl, в якості параметрів
якій
передаються
значення
X
довжин ребер.
Var X, K, R, M, F, S, S1, S2, S3, S4: Real;
Procedure Pl (A, B, C : Real; Var S : Real);
Var P: Real;
Begin
P:=(A+B+C)/2;
S:=Sqrt(P*(P–A)*(P–B)*(P–C));
End;
Begin
Write ('X, K, R, M, F =>');
ReadLn (X, K, R, M, F);
Pl (X, K, R, S1);
Pl (X, R, M, S2);
Pl (X, M, F, S3);
Pl (X, F, K, S4);
S:= S1+S2+S3+S4;
WriteLn ('S=', S:6:2);
End.
Приклад 10.5. Задача. Користуючись процедурою обчислення найбільшого спільного дільника (НСД), знайти найменше
спільне кратне (НСК) чисел a, b, c, d, якщо відомо, що
НСК(a, b) = a*b/НСД(a, b).
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Var A, B, C, D, Dil, Krat : Integer;
Procedure Nсd (M, N:Integer; Var D : Integer);
Begin
While M<>N Do
If M>N Then M:=M–N
Else N:=N–M;
D:=M;
End;
Begin
ReadLn (A, B, C, D);
Ncd (A, B, Dil);
Ncd (Dil, C, Dil);
Ncd (Dil, D, Dil);
Krat:= A*B*C*D/ Dil;
WriteLn ('НСД=', Dil, ' НСК=', Krat);
End.
Задача. Припустимо, нам чомусь не можна використовувати
операцію Mod. Замість неї нам дано процедуру для обчислення остачі від ділення числа А на число В:
Procedure Ostacha(A,B:Integer;Var C: Integer);
Begin
While A>=B Do A:=A–B;
C:=A;
End;
1. Користуючись алгоритмом для обчислення остачі від ділення
одного числа на інше як допоміжним, складемо програму, що
дозволяє визначити остачу від ділення А на В.
Var A, В, C : Integer;
Procedure Ostacha (A,B:Integer; Var C: Integer);
Begin
While A>=B Do A:=A–B;
C:=A;
End;
Begin
Write ('A, B=>'); ReadLn (A, B);
Ostacha (A, B, C);
WriteLn ('C=', C);
End.
2. Користуючись алгоритмом для обчислення остачі від ділення
одного числа на інше як допоміжним, визначимо, чи є число А
парним. Виконаємо процедуру Ostacha з параметрами А, 2, С:

Begin
Write ('A =>'); ReadLn (A);
Ostacha (A, 2, C);
If C=0 Then WriteLn (A, ' – парне число')
Еlse WriteLn (A, ' – непарне число') ;
End.
3. Користуючись процедурою Ostacha, визначимо, чи ділиться число А на число В.
Begin
Write ('A, B=>'); ReadLn (A, B);
Ostacha (A, B, C);
If C=0 Then WriteLn (A, ' ділиться на ', В)
Еlse WriteLn (A, ' не ділиться на ', В);
End.
4. Визначимо, чи є число А степенем двійки. Алгоритм розв'язування ґрунтується на тому, що, якщо А=2n, то А не має інших
простих дільників, крім 2. Будемо ділити число А на 2 до тих
пір, поки процедура Ostacha (A, 2, C) повертає значення С=0.
Якщо повертається останнє значення С=1, то А не має інших дільників, крім 2; якщо С<>1, А не є степенем двійки.
Write ('A =>'); ReadLn (A);
Repeat
Ostacha (A, 2, C);
A:= A Div 2
Until C<>0;
If C=1 Then WriteLn (A, ' є степенем двійки')
Еlse WriteLn (A, ' не є степенем двійки');
5. Визначимо, чи є число А простим.
Додамо до розділу Var опис змінних і,S:Integer. Перевіряємо, чи має число А дільники. Для цього в циклі перебираємо
значення і від 2 до А Div 2, виконуючи для кожного і процедуру Ostacha (A, і, C). Змінна Prap: Boolean відіграє роль
прапорця. Якщо процедура Ostacha для деякого і повертає значення С=0, змінна Prap набуває значення True, тобто А має хоча
б один дільник.
Prap:=False;
For і:=2 To A Div 2 Do Begin
Ostacha (A, і, C);
If C=0 Then Prap:= True;
End;
If Prap Then WriteLn (A, ' має дільники')
Else WriteLn (A,' просте число');
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Створення та реалізація програми

6.

Визначимо, чи є число А досконалим. (Досконалим є число, яке
дорівнює сумі своїх дільників, наприклад, 6 = 1 + 2 + 3). Нехай
в змінній S накопичується сума дільників числа А, тоді фрагмент програми для розв'язування завдання має вигляд:
S:=1;
For i:=2 To A Div 2 Do Begin
Ostacha (A, і, C);
If C=0 Then S:=S+і;
End;
If S=A Then WriteLn (A,' – досконале число')
Else WriteLn (A,' – не є досконалим числом');

Питання для самоконтролю
В чому полягає сутність методу покрокової деталізації?
Дайте визначення підпрограми.
Які параметри є глобальними? Які параметри є локальними?
В чому різниця між параметрами-значеннями та параметрамизмінними? Як у заголовку процедури описуються параметри-змінні?
5. Чому при зверненні до процедури аргумент, що відповідає параметру-змінній, може бути лише змінною, а не константою
або виразом?
6. В програмі Name використовується процедура Pr.
Program Name;
Var A, B, C, D, K, X, Y: Real;
Procedure Pr (A1, B1, C1: Real; Var X1, Y1: Real);
Var Z: Real;
Begin
Z: = A1+B1+C1;
X1: = Sgr (Z);
Y1: = Sgrt (Z);
End;
а) Назвіть глобальні і локальні параметри в дані програмі.
б) Назвіть вхідні параметри процедури.
в) Назвіть параметри-змінні.
7. Які значення будуть в комірках після виконання програми (заповніть таблицю), якщо процедура Pr викликана в такий спосіб:
A
B
C
X
Y
1.
2.
3.
4.

а) Рr (25.4, 44.6, 30, X, Y);
б) A: = 2.5;
C: = 5.2; Pr (A, 1.3, C, X, Y);
в) D: = 1.0; R: = 1.5;
Pr (1 , D, R+ 0.5, X, Y).
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8. Вкажіть, які з процедур описані правильно:
а)
б)
в)
Procedure Еn;
Procedure En;
Procedure Min;
Var E:Real;
Begin
If X<Y Then Begin M:=X
E:=M*G*H;
E:=M*G*H;
Else M :=Y;
End;
End;
г)
д)
є)
Procedure En;
Procedure;
Procedure Min;
E:=M*G*H;
Begin
Begin
If X<Y Then M:=X
If X<Y Then M:=X
Else M :=Y;
Else M :=Y;
End;
End;
9. Для кожної з наведених програм перелічіть локальні змінні; глобальні змінні; назвіть формальні параметри процедур; запишіть, що
буде надруковане програмою:
а) Var X,Y:Char;
б) Var і: Integer; T:String;
Procedure P (X:Integer);
Procedure P (Var S:String);
Const Y=True;
Begin і:=1;
Begin Writeln(X,' ',Y)
While S[і]<'9' Do
End;
Begin S[і]:=Succ(S[і]);
Procedure Q;
і:=і+1 End
Var X:Char;
End;
Begin X:=Succ(Y);
Begin
Y:='*';
і:=1; T:='12945';
Writeln (X,' ',Y)
P (T); Writeln (T)
End;
End.
Begin X:='A'; Y:='5';
P(8); Writeln (X,' ',Y);
Q; Writeln (X,' ',Y)
End.
в) Var A,B,C,D: Integer;
Procedure P (Var B,C:Integer);
Var D: Integer;
Begin
A:=5; B:=6; C:=7; D:=8;
Writeln (A,B,C,D)
End;
Begin
A:=1; B:=2; C:=3; D:=4;
P (A,B); Writeln (A,B,C,D)
End.
10. Визначте, що буде виведено на екран після виконання програми:
Program VVV;
Var A, B: Integer;
Procedure Pr1 (X: Integer; Var Y: Integer);
Begin Y:=X+5
End;
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Procedure Pr2 (X, Y: Integer);
Begin Y:=X+5
End;
Begin
A:=5; B:=1;
Pr1 (A, B); Write ('B=', B);
A:=5; B:=1;
Pr2 (A, B); Writeln (' B=',B)
End.
11. Нехай процедура Мaxmіn (X,Y) присвоює параметру X більше з дійсних чисел X і Y, а параметру Y – менше.
а) Які з параметрів цієї процедури позначають вхідні дані для неї, а
які – результати? Які параметри варто оголосити параметрамизначеннями, а які – параметрами- змінними?
б) Чи припустимі звертання Maxmіn(5.2,Sіn(Z)) і Maxmіn(Z,K), де Z
– дійсна змінна, а К – ціла?
в) Опишіть дану процедуру і використайте її для перерозподілу
значень дійсних змінних А, B,C так, щоб стало A>=B>=C.
12. Програма в першому рядку, що вводиться з клавіатурі, підраховує
кількість крапок, а в другому – кількість букв "а". Напишіть процедуру Р, що реалізує підрахунок кількості входжень потрібного
символа у введеному з клавіатури рядку.
Program PN;
Var N: Integer; B: Char;
Procedure P ( C: Char; Var K: Integer);
<?>
Begin
B: = '.'; P (B,N); Writeln ('Крапок -', N);
B: = 'A'; P (B, N); Writeln ('A –', N);
End.

Вправа 10-1. «Поняття підпрограми. Процедури»

1)

Наведена нижче програма упорядковує за неспаданням три
послідовності чисел різної довжини (10,5,8) і виводить їх на
екран. Введення чисел, їх упорядкування і виведення на екран
оформлені у вигляді процедур.
Program Mas1;
Туре A= Array[1..20] оf Real;
Var X, Y, Z : A; і, N : Integer;
Procedure Wwod (K : Integer; Var M : A);
Var j : Integer;
Begin
WriteLn ('Введіть ', К, ' елементів масиву');
For j:=1 To К Do ReadLn (M[J]);
End;
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2)

3)
4)

Procedure Up (K : Integer; Var M : A);
Var i, j : Integer; С : Real;
Begin
For j:=K Downto 2 Do
For і:=1 To j –1 Do
If M[і]>M[і+1] Then Begin C:= M[і+1];
M[і+1]:= M[і];
M[і]:=C End
End;
Procedure Wuwod (K : Integer; Var M : A);
Var j : Integer;
Begin
For j:=1 To К Do Write (M[j]:6:2) ;
WriteLn
End;
Begin
Wwod (10, X); Wwod (5, Y); Wwod (8, Z);
Up (10, X); Up (5, Y); Up (8, Z);
WriteLn ('Масиви після упорядкування');
Wuwod (10, X); Wuwod (5, Y); Wuwod (8, Z);
End.
Якщо в якості вихідної інформації в процедуру передається масив, то його варто передавати за посиланням для
економії пам'яті, тому що в цьому випадку при виклику
процедури не утворюється локальний масив. Незважаючи
на те, що оброблювані масиви мають різну довжину, вони
описуються в програмі як масиви одного типу, тому що при
звертанні до процедури типи відповідних формальних і фактичних параметрів повинні збігатися.
Додайте до програми оператори, які реалізують побудову
з упорядкованих масивів масиву Res з мінімальною довжиною (5). Додайте до розділу Var опис масиву Res. Новий
масив утворюється шляхом перемножування відповідних
компонентів упорядкованих масивів.
WriteLn ('Результат');
For і:=1 To 5 Do Res[і]:= X[і] *Y[і] *Z[і];
Запишіть оператор виклику процедури Wuwod. В якості параметрів вкажіть розмірність та ім'я масиву Res.
Wuwod (5, Res)
Створіть процедуру для пошуку в кожному масиві найбільшого елемента і надрукуйте знайдені значення.
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5)

6)

Procedure Мах (K:Integer; Var M:A; Var Mx: Integer);
Var і, j:Integer; С:Real;
Begin
Мх:= M[1];
For і:=2 To К Do
If M[і]>Mх Then Мх:= M[і]
End;
Запишіть оператори виклику процедури Мах і друку знайдених значень:
Мах (10, Х, MaxX);
WriteLn ('MaxX=', MaxX);
Мах (5, Y, MaxX);
WriteLn ('MaxY=', MaxX);
Мах (8, Z, MaxX);
WriteLn ('MaxZ=', MaxX);
Створіть процедуру для пошуку суми елементів кожного
масиву і надрукуйте знайдені значення.

10.2. Функції

Опис функції
Раніше ми вже використовували стандартні функції мови
Паскаль: Sin(x), Abs(x), Sqrt(x) та інші. Програміст може використовувати свої власні функції, попередньо описавши їх у
програмі. Підпрограма-функція, на відміну від процедури, повертає в місце виклику лише один результат простого стандартного типу.
Загальний опис функції:
Function <Назва>(<список формальних параметрів>): <тип
функції>;
<розділи описів i оголошень функції>;
Begin
<розділ команд функції, де обов'язково має бути команда виду:
Назва:= Вираз>
End;
У розділі команд функціі має бути команда присвоєння значення деякого виразу назві функції. Результат функції повертається
в основну програму через її назву (як i у випадку використання стандартних функцій, таких, як Sin(х), Cos(х)). Звернення до функції
має вигляд:
<Назва> (<список фактичних параметрів>)
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Приклад 10.6. Функція Sum(A, B) призначена для обчислення
суми двох чисел:
Function Sum (A, B: Real) : Real;
Begin
Sum := A + B
End;
Виклик функції може використовуватися у виразі в правій частині оператора присвоювання як операнд:
C := Sum (A, B);
D := 5 * Sum (A, B);
або використовуватися як вираз у списку виведення:
WriteLn ('Сума дорівнює ', Sum (A, B) :5:1);
Приклад 10.7. В мові Паскаль не визначена стандартна функція для обчислення tg х. Створимо підпрограму-функцію для
обчислення tg(х) та за її допомогою обчислимо значення виразу
tg(х) + ctg(х) + tg2(х).
Program Myfunc;
Var X,Y: Real;
Function Tg (X : Real) : Real;
Begin
Tg:= Sin (X) / Cos (X)
End;
Begin
Write (' X=>'); Readln (X);
Y:=Tg (X)+1/Tg (X)+Sqr (Tg (X));
Writeln ('Y=', Y : 5 : 2);
End.

Різниця між процедурами та функціями
Проаналізуємо основні відмінності у застосуванні підпрогрампроцедур та підпрограм-функцій.
Перелік
відмінносПроцедура
Функція
тей
Якщо послідовність команд Якщо очікується деякий
програми орієнтована на ви- результат роботи підпроВ яких випа- конання
деякої
дії грами (один)
дках викори- (наприклад, виведення інстовуються
формації на екран) або
очікується декілька результатів роботи підпрограми
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Ім'я
підпрограми

Відмінності
в описі

Використовується тільки для
виклику процедури з основної програми

Тип параметрів, що використовуються, оголошується у
списку формальних параметрів

З ім'ям функції пов'язується
її
значення.
Необхідним є присвоєння результату в тілі
функції змінній, ідентифікатором
якої є ім'я
функції
Заголовок доповнений
типом функції, який оголошується слідом за
списком параметрів після двокрапки
Саме ім'я функції є ідентифікатором параметра,
значення якого після повернення
з функції
дорівнює результату обчислення
Виклик функції повинен
бути або частиною виразу (в правій частині
оператора присвоювання), або частиною списку
виведення (в операторі
WriteLn)

End.

{Початкові значення змінних}
A:=12; B:=15;
A:=12; B:=15;
{Звернення до підпрограми}
Sumа (A, B, S);
S:=Sum (A, B)
або
Writeln('A+B=',Sum(A, B))
Writeln ('A+B= ', S)
End.

Розв'язування задач з використанням функцій

Додавання чисел здійснюється
Додавання чисел здійснюєтьв підпрограмі-процедурі
ся в підпрограмі-функції
{Опис глобальних змінних}
Var A, B, S : Integer;
Var A, B, S : Integer;
{Опис підпрограми}
Procedure Sumа (A,B: Integer; Var
Function Sum (A,B : Integer) :
Sum: Integer);
Integer;
Begin
Begin
Sum:= A+B;
Sum:= A+B;
End;
End;
Begin
Begin

Приклад 10.9. Задача. На плоА
щині XOY дані ∆АВС і координати
його вершин. В цій самій площині є
точка М. Чи лежить вона всередині
∆АВС?
Розв'язок. Якщо т.М ∈ ∆ АВС, то
М
S∆ АВС = S∆ АMС + S∆ АMB + S∆ BMС .
Площу трикутника з координатами вершин (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3)
С
В
можна обчислити за формулою:
S = ½| (x2 – x1)(y3 –y1) – (x3 – x1)(y2 –y1) |.
Для збереження значень координат x1, y1, x2, y2, x3, y3 створимо
масив A : Array[1..3, 1..2] of Integer; елементами і-го рядка
масиву є координати xі, yі.
Оформимо обчислення площі трикутника як підпрограмуфункцію:
Const B: Array [1..3] of Char = ('A', 'B', 'C');
Var A : Array[1..3, 1..2] of Integer;
S, S1, S2, S3 : Real;
і, Xm, Ym : Integer;
Function ST (x1,y1,x2,y2,x3,y3 : Integer) : Real;
Begin
ST:= 1/2* Abs( (x2–x1)*(y3–y1)–(x3–x1)*(y2–y1))
End;
Begin
WriteLn ('введіть координати вершин трикутника АВС:');
For i:=1 To 3 Do Begin
Write ('T. ', B[i], '=>');
ReadLn (A[i,1], A[i,2]) End;
Write ('координати т.М =>'); ReadLn (Xm,Ym);
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Передача
результату
при поверненні в основну
програму

Виклик
з основної
програми

У списку формальних параметрів
повинен
бути
параметр-змінна (VAR), який
містить результат обчислень, що повертається в
основну програму
Виклик процедури є окремим оператором основної
програми

Приклад 10.8. Розглянемо способи використання процедури і
функції на прикладі програми додавання двох чисел.

{ S∆ АMB}
S1:= ST (A[1,1], A[1,2], A[2,1], A[2,2], Xm, Ym);
{ S∆ АMC}
S2:= ST (A[1,1], A[1,2], A[3,1], A[3,2], Xm, Ym);
{ S∆ BCM}
S3:= ST (A[2,1], A[2,2], A[3,1], A[3,2], Xm, Ym);
{ S∆ АBC}
S:= ST (A[1,1], A[1,2], A[2,1], A[2,2],A[3,1], A[3,2]);
If S=S1+S2+S3 Then WriteLn ('так') Else WriteLn ('ні')
End.
Приклад 10.10. Розв'язування
рівнянь
методом
ділення навпіл. Метод дихотомії (ділення навпіл) застосовується в тих випадках, коли
обчислити корені нелінійного
рівняння алгебраїчними методами неможливо. Сутність методу полягає в наступному.
Нехай рівняння f(x) =0 має на
інтервалі [a,b] єдиний корінь,
причому функція f(x) на інтервалі [a,b] визначена і
неперервна. Поділимо відрізок [a,b] навпіл точкою
с=(a+b)/2. Якщо f(с)<>0, то
можливі два випадки: або
f(x) змінює знак на відрізку
[a,с], або на [с,b]. Вибираючи в кожному випадку той із
відрізків, на якому функція
змінює знак, і продовжуючи
процес половинного ділення
далі, можна дійти до як завгодно малого відрізка, що
містить корінь рівняння. За
будь-якої ширини відрізка
[a,b] збіжність гарантована.
При написанні програми для розв'язування рівнянь
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методом ділення навпіл обчислення f(x) зручно оформити у
вигляді функції.
Блок-схема основного алгоритму наведена на малюнку.
Програма для пошуку кореня рівняння (0,2х)3=cos x на інтервалі [0; 5] з точністю 10–4:
Program Dihotom;
Var A, B, C, X : Real;
Function F (X: Real) : Real;
Begin
F:= Sqr (0.2*X)*0.2*X – Cos(X);
End;
Begin
A:= 0;
B:= 5;
Repeat
C:= (A+B)/2;
If F(A) * F(C) <0 Then B:= C
Else A:=C;
Until Abs (B – A) <= 0.004;
WriteLn ('X=', X : 8 : 4);
End.

Створення та реалізація програми
Задача. Обчислити значення суми ряду
1
2
3
S = 2 − 4( x + ) + 6( x 2 − ) 2 − 8( x 3 + ) 3 + ...
3!
5!
7!
з точністю Е=0.01 при х=0.23. Визначити кількість доданків, при
якій досягається потрібна точність.
1. Виділимо підзадачі, що повторюються. Це обчислення коефіцієнтів k(n)=2, –4, 6, …; чисельників k1(n)=0, 1, –2, 3, …;
знаменників N!; степенів числа Zn. При цьому номер доданка
n=0,1,2,3… Для розв'язування цих підзадач потрібно створити
підпрограми-функції.
 k(n) = 2, –4, 6, …
→ K(n);
 k1(n)=0,1,–2,3, …
→ K1(n);
 N!
→ Fact(n);
 Zn
→ Step(Z,n).
2. Запишемо формулу обчислення чергового доданку А з використанням звернень до намічених функцій:
А:=K(N)*Step(Step(x,N)+К1(N)/Fact (2*N+1), N);
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Розробку намічених функцій відкладемо і розробимо основний
алгоритм розв'язування задачі. Як визначити умову закінчення обчислення чергового члена ряду?
Розглянемо перші значення S і модуль різниці |Sn–Sn–1|. Обчислення an і S продовжується, поки |an |>E:
S0=2.0
початкове значення суми
S1=1.0800
|S1–S0|=0.9200 > 0.01
S2=1.3974
|S2–S1|=0.3174 > 0.01
|S3–S2|=0.0973 > 0.01
S3=1.3001
S4=1.3280
|S4–S3|=0.0279 > 0.01
S5=1.3203
|S5–S4|=0.0077 < 0.01
3. Блок-схема основного алгоритму:

S:=2; N:=1; А:=1;

А:=K(N)*Step (Step (x, N)+К1(N) / Fact (2* N +1), N);

N:=N+1;

N, S
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Складемо програму у відповідності з наведеною блок-схемою
основного алгоритму:
Var X,E,S,A : Real;
R: Integer;
<Опис функцій>
Begin
X:= 0.23; E:= 0.001;
S:=2; N:=1; А:=1;
While Аbs(А)>E Do Begin
А:=K(N)*Step (Step (x,N)+К1(N) / Fact (2*N+1), N);
S:=S+А;
N:=N+1
End;
WriteLn ('N=', N, ' S=', S : 5 : 3)
End.
4. Розробимо описи намічених функцій.
 Функція Step (Z,n):
Function Step (Z : Real; M : Integer) : Real;
Var D: Real; і : Integer;
Begin
D:=1;
For і:=1 To M Do D:=D*Z;
Step:=D;
End;
Варто звернути увагу, що в операторі присвоювання D:=D*X
використовується локальна змінна D. Використовувати замість цієї
проміжної змінної безпосередньо ім'я функції не можна, тому що
ім'я функції в правій частині оператора присвоювання інтерпретується як звертання до цієї функції.
 Функція Fact(n);
Function Fact (N: Integer): LongInt;
Var F: LongInt; і: Integer;
Begin
F:=1;
For і:=2 To N Do F:=F*і;
Fact:=F;
End;
 Функція K1 (n):
Function K1 (n: Integer): Integer;
Begin
If N mod 2 =0 Then K1:= −N Else K1:= N;
End;
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5. Складіть програму SUM, користуючись наведеними блоксхемами основного та допоміжних алгоритмів. Виконайте програму
на комп′ютері.
6. Які доповнення треба внести у програму для того, щоб обчислити значення сум даного ряду для Х=0..0.6 з кроком 0.05?
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Для чого призначені функції користувача?
Поясніть загальну структуру опису функції.
Як відбувається передавання значення функції в основну програму?
Яка різниця між процедурою і функцією?
Які з наведених функцій описані правильно, а які ні і чому? Як можна
виправити помилки?
а)
б)
Function F1 (A,B : Real) : Real;
Function F1 (A,B : Real) : Integer;
Var X:Real;
Begin
Begin X:=A+B;
F1:=A+B
F1:=X
End;
End;
в)
г)
Function F1 (A, B : Real) : Real;
Function F1 (A, B : Real) : Real;
Begin
Begin
F1:= A + B;
If A>B Then F1:=A
F1:= A – B
Else F1:=B
End;
End;
д)
е)
Function F1 (A, B, C : Real) : Real; Function F1 (A, B : Real ) :Real;
Begin
Begin
F1:=A; F1:=F1+B–C
If A>5 Then F1:=A+B Else A:=5;
End;
End;
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6. Які функціональні залежності задаються такими підпрограмамифункціями? Запишіть відповідні формули.
а) Function F (X, У, Z : Byte) : Byte;
Begin
If (X>=Y) And (X>=Z)Then F1:=X
Else If Y>=Z Then F1:=Y
Else F1:=Z;
End;
б) Function F(X : Byte) : Longint;
Var i : Byte; P : Longint;
Begin
P:=1;
For i:=1 To X Do P:=P*i;
F:=P;
End;
в) Function F (X, Y : Byte):Longint;
Var i : Byte; P : Longint;
Begin
P:=1;
For i:=1 To X Do P:=P*Y;
F:=P;
End;
7. Напишіть функцію, яка обчислює периметр трикутника АВС, якщо
відомі координати його вершин А(x1,y1,z1), B(x2,y2,z2), C(x3,y3,z3).
Використайте формулу:

d ( AB ) = ( x1 − x 2) 2 + ( y1 − y 2) 2 + ( z1 − z 2) 2
8. Дана функція для обчислення факторіалу числа Х!:
Function F (X : Byte) : Longint;
Var і : Byte; P: Longint;
Begin P:=1;
For і:=1 To X Do P:=P*і;
F:=P
End;
Користуючись даною функцією, складіть програму для розв'язування таких завдань:
а) Скількома способами можна скласти групи по M чергових у класі з N учнів?
Кількість способів дорівнює числу сполучень з N по М:

Cnm =

n!
.
m!(n − m)!

б) Скількома способами можна розташувати в ряд 5 білих і
5

5-чорних шашок ( С10 )?
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9. Складіть програми для виконання вказаних обчислень, включаючи
необхідні допоміжні алгоритми обчислення функцій:
а) задані дійсні величини a, b;
обчислити C=f(2*a, b+0.5)+f(–0.3,a+b), де

f ( x, y ) =

x + 2⋅ y
x + y + 1.5

.

б) задані дійсні величини n, m; обчислити
K = f (0.7, –n+1, 3*m) + f (n+m, n–m, 2.05),

2)

x+ y+z
.
де f ( x, y , z ) =
sin x + sin y + sin z + 3.1

10. Задані дійсні величини Е, Н, К. Складіть програму для обчислення

y = E + 2 H − K + 0.5 + H 2 + 3K 2 − 12.3 , задавши функцію для
обчислення
тона:

z = x з точністю 10–3 за ітераційною формулою Нью-

3)

zn+1 = zn +(x/zn – zn )/2, де z0 =х, n=0,1,2,3,…;
вважати, що задана точність досягнута, якщо при деякому най–3
меншому n виконується умова |zn+1 – zn|<10 .
11. Дана послідовність слів, які розділені пробілами. Визначте, скільки
з них є паліндромами. Запис слова в зворотному порядку оформіть
у вигляді функції.
12. Знайдіть мінімальне значення функції f(x)=5x2–3x+5 на множині значень х=(15, 0, 2, –6, 20, 5, –10, 22). Обчислення значення f(x)
оформіть у вигляді функції.

Вправа 10-2. «Організація програм з використанням функцій»

1)

Дана програма Р2, що вводить дійсні значення аргументів
X і Y, обчислює F(X,Y) за формулою
F(X,Y)=(X+Y) –5 – (X – 2*Y)3
і виводить на екран отриманий результат. При цьому для
піднесення дійсного числа А до цілого степеня В використовується функція ST.
Program P2;
Var X,Y,Fxy : Real;
Function St (A:Real; B:Integer) : Real;
Var Rab: Real; і: Integer;
Begin
Rab:=1;
For і:=1 To Abs(B) Do Rab:=Rab*A;
If B<0 Then Rab:=1/Rab;
St:= Rab
End;
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4)

5)

Begin Write ('X,Y =>'); ReadLn (X,Y);
Fxy:=St (X+Y, –5) – St (X–2*Y, 3);
WriteLn('Для X=', X:6:3,' i Y=',Y:6:3, ' F(X,Y) = ',
Fxy:6:3)
End.
Проаналізуйте зміст програми і виконайте програму
для Х=2.0, Y=–1.0.
Змініть програму для розв'язування задачі: обчислити z –
суму значень функції f(u,t):
z = f(sin α, a) + f(cos α, a) + f(sin 2α, a – 1) + f(sin α – cos α,
a2 – 1) + f(sin 2α – 1, cos α + a),
 u + sin( t ), якщо u > 0 ;
де f ( u , t ) = 
 u + t , якщо u ≤ 0 .
Розробіть функцію для обчислення F(u,t):
Function F (U,T: Real): Real;
Begin
If U>0 Then F:=U+Sin(T)
Else F:=U+T;
End;
Опишіть глобальні змінні Alfa, A: Real.
Змініть оператор для обчислення значення Fxy:
Fxy = F(Sin(Alfa),A) + F(Cos(Alfa),A) +
F(Sqr(Sin(Alfa)),A – 1) + F(Sin(Alfa) – Cos (Alfa),A*A
– 1) + F(Sqr(Sin (Alfa)) – 1,Cos (Alfa)+ A);
Виконайте програму для таких наборів даних:
a) α=π /18; а= – 2,1;
б) α = 2,3; a = 21,3;
в) α= – π/14; a= – 0,2; г) α= –π/10; а = –31,2.
Змініть програму для обчислення z – суми значень функції
f(u,t):
z = f ( x , y) + f (a, b) + f ( x + 1,− y ) + f ( x − y , x) + f ( x + y, a + b),
u + 2 t , якщо u ≥ 0;


u + t , якщо u ≤ − 1;
де f (u , t ) = 
u 2 − 2 t + 1, якщо − 1 < u < 0 .


6)

Виконайте програму для таких наборів даних:
а) х = 2,31;
y = 4,2;
a = 3,1;
б) x = – 4,21;
y= – 31,2;
а = 1,2;
в) x = 0,34;
y = 17,2;
a= – 4,6;
г) x= – 14,2;
y = 0,32;
a=7,2;
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b=0,02;
b= – 3,2;
b= – 0,44;
b=4,7.

Рекурсивний алгоритм – це алгоритм, що використовує в якості допоміжного самого себе. Основою для розробки рекурсивних
алгоритмів служать рекурентні співвідношення (формули), що
встановлюють залежності між результатами яких-небудь дій (операцій) на n-ному кроці від результатів аналогічних дій (операцій),
отриманих на попередньому (n–1)-ому кроці (див.п.5.3).
Часто в основі рекурсивного алгоритму лежить рекурсивне визначення якогось поняття, тобто визначення, яке задає деякий
об′єкт у термінах більш простого випадку цього ж об′єкта. Наприклад, про факторіал числа N можна сказати, що
n!= 1*2*...*(n–1)*n або 1, якщо n=1 ;
n!= (n–1)!*n, якщо 1!=1.
За визначенням
Друге визначення є рекурсивним. Як і
факторіалу 0!=1
цикл, рекурсивне визначення містить повторення, але це повторення є неявним.
Приклад 10.11. Дано визначення:
1. Череда – це 3 корови.
2. Череда з N корів – це череда з N–1 корови і ще одна корова.
Перевіримо, чи є об′єкт чередою
корів. Нехай це група з 5 корів, позначимо її К5. Об'єкт К5 не задовольняє
першого пункту, оскільки 5 корів – це
не 3 корови. Згідно з другим пунктом
К5 – череда, якщо там є 1 корова, а ін-

ша частина К5, назвемо її К4 – теж череда корів. Рішення відносно
К5 відкладається, поки не буде визначене К4. Об'єкт К4 знову не
підходить під перший пункт, а другий пункт говорить, що К4 – череда, якщо об'єкт К3, отриманий відділенням однієї корови, теж
череда. Рішення про К4 теж відкладається. Нарешті, об'єкт К3 задовольняє перший пункт визначення, отже К3 є чередою, отже К4 –
теж череда, отже К5 – череда.
Будь-яке рекурсивне визначення складається з двох частин:
одна частина визначає поняття через нього ж, інша частина – через інші поняття.
При написанні рекурсивної функції особливу увагу слід звернути на два питання:
І – Чому рекурсивна функція завжди буде закінчувати роботу?
ІІ – Чому результат буде правильним, якщо вона закінчить роботу?
Щоб перевірити (І), звичайно знаходять параметр, що:
 зменшується (збільшується) з кожним рекурсивним викликом;
 не може зменшуватися (збільшуватися) до нескінченності;
 зменшення (збільшення) параметра завжди приводить до одного з крайніх значень;
 значення функції при крайніх значеннях параметра відоме або
легко обчислюється.
Щоб перевірити (ІІ), переконаємося в коректності роботи процедури (функції), вважаючи, що рекурсивні виклики повертають
правильне значення. Після цього коректність роботи всієї процедури в цілому можна довести за допомогою методу математичної
індукції (база індукції – правильне значення функції на крайніх
значеннях параметра).
Приклад 10.12. Рекурсивне визначення цілого степеня числа ХК :
1. Х = Х, якщо К=1.
2. ХК = ХК–1 * X.
При роботі з рекурсивними алгоритмами нам
знадобиться поняття стека.
Стек – ділянка зарезервованої пам'яті, у якій програми зберігають статусні дані (наприклад, адреси повернення викликаних
програм і функцій, передані параметри і деякі локальні змінні).
Програма або операційна система можуть установлювати відособлені стеки. Стек – це структура даних, доступ до якої організований
за принципом LІFO (останнім увійшов – першим обслугувався).

219

220

10.3. Поняття рекурсії. Рекурсивне визначення
функцій
Програміст розробляє програму, зводячи вихідну задачу до
більш простої. Серед цих задач може виявитися первісна, але в
спрощеній формі. Наприклад, обчислення функції F(n) може потребувати обчислення F(n–1) і ще деяких операцій. Іншими словами,
частиною алгоритму обчислення функції буде обчислення цієї ж
функції.
Рекурсія – це спосіб опису функції або
recurrence –
процесу з використанням самого себе.
повернення,
Об′єкт, який частково складається або виповторення
значається за допомогою самого себе, є
рекурсивним.

Рекурсивне визначення функцій

Робота рекурсивної процедури (функції)
Записати рекурсивний алгоритм на Паскалі можна за допомогою рекурсивної процедури (функції). Процедура (функція) є
рекурсивною, якщо вона звертається сама до себе прямо чи побічно (через інші процедури). Рекурсивний виклик – це виклик
процедури (функції) з неї самої.
Самовиклик підпрограми нічим не відрізняється від виклику
іншої підпрограми. Що відбувається, якщо одна підпрограма викликає іншу?
 у пам'яті розміщуються параметри, передані підпрограмі, та
адреси параметрів-змінних);
 в іншому місці пам'яті зберігаються значення внутрішніх змінних викликаючої процедури;
 запам'ятовується адреса повернення в викликаючу процедуру;
 керування передається викликаній процедурі.
Якщо процедуру викликати повторно з іншої процедури чи з
неї самої, буде виконуватися той же код, але працювати він буде з
іншими значеннями параметрів і внутрішніх змінних. Це і дає можливість організувати рекурсію.

1, якщо n = 1;

n!= 
n * ( n − 1)!, якщо n > 1.

Приклад 10.14. Рекурсивний алгоритм обчислення факторіала
натурального числа. Рекурентна формула:

Оформимо алгоритм обчислення факторіала за даною рекурсивною формулою як підпрограму-функцію F (N).
Function F (N : Integer) : Longint;
Begin
If N=1 Then F:=1
Else F:=N * F(N–1);
End;
Сам алгоритм конструктивно простий. Логічна складність його конструкції полягає в особливостях одержання проміжних
результатів при послідовному звертанні алгоритму до себе як до
допоміжного. При цьому важливим для розуміння самої ідеї рекурсії є те, що в подібних алгоритмах можна виділити дві серії кроків.
Перша серія – це кроки рекурсивного "занурення" алгоритму в себе, тобто послідовного звертання алгоритму до самого себе як
допоміжного доти, поки обраний параметр N не досягне значення 1.
Друга серія – це кроки, що забезпечують одержання проміжних і
кінцевих результатів при послідовному виході з рекурсії до початкового значення N.
знач. N
4
3
2
1
Кінцевий результат і
проміжні результати
N=1?
ні
ні
ні
так
при виході з рекурсії
F(3)*4
F:=1*2*3*4
F(2)*3
F:=1*2*3 ↑
→
F(1)*2
F:=1*2 ↑
→
1
F:=1 ↑
→
Проаналізуємо рекурсивне "занурення" алгоритму в себе і формування результату при виході з рекурсії.
Для цього зручно скористатися такими командами:
DEBUG / Call Stack. Робить активним вікно програмного стека.
У цьому вікні відображаються усі виклики процедур і функцій.
Унизу стека знаходиться PROGRAM, тобто ім'я програми, у вершині стека – поточна процедура (функція). Кожне нове звертання до
підпрограми відображається в цьому вікні у вигляді імені підпрограми і списку параметрів виклику. Вікно стеку також викликається
з редактора командою Ctrl+F3.
RUN / Trace into (F7). Починає режим налагодження під керуванням вбудованого відлагоджувача. При переході до цього режиму
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Приклад 10.13. Нехай S(n) – функція, яка обчислює суму перших N членів натурального ряду чисел. Її можна визначити
рекурсивно так:

0, якщо n = 0;

S ( n) = 
n + S ( n − 1), якщо n ≥ 1.
Наступний рекурсивний алгоритм реалізує обчислення такої
функції:
Function Sumn (N:Integer):Integer;
Begin
If N=0 Then Sumn:=0
Else Sumn:= N+Sumn (N–1);
End;
Звертання до цієї функції з основної програми може мати
вигляд:
X:=3; Y:= Sumn(X); або Y:= Sumn(7);

Дослідження рекурсивних алгоритмів

покажчик у вигляді блакитної смужки встановлюється на слово
BEGІN, що відкриває розділ операторів основної програми. Далі при
натисканні F7 виконуються всі дії, запрограмовані в поточному рядку і
покажчик зміщається на наступний. Якщо поточний рядок містить
звертання до підпрограми, то керування передається усередину цієї
підпрограми. Таким чином, в режимі Trace into можна по кроках прослідкувати виконання всіх нестандартних процедур (функцій).
Виконайте на комп′ютері покроково (натискаючи F7) програму знаходження N!:
Var N: Integer; K: Longint;
Function F (N: Integer): Longint;
Begin
If N=1 Then F:=1
Else F:=N * F(N–1);
End;
Begin
ReadLn (N);
K:=F(N);
WriteLn(K);
End.
Зверніть увагу на зміну значення параметра N при «зануренні»
в рекурсію та при виході з рекурсії.
Приклад 10.15. Обчислення числа Фібоначчі за його номером N.
Числами Фібоначчі (див. п.5.3) називаються числа, що описуються співвідношенням:
Фіб1=1, Фіб2=1, Фібк=Фібк–1 +Фібк–2.
Числа
Алгоритм обчислення К-го числа ФіФібоначчі:
боначчи за допомогою рекурентної
1 1 2 3 5 8
формули (без застосування підпрограми).
13 21 34 ...
Var K, A, B, Fib: Integer;
Begin
Write ('K? '); ReadLn (K);
A:=1; B:=1;
For і:=1 To K Do Begin Fib:=A+B;
A:=B; B:=Fib еnd;
WriteLn (Fib);
еnd.
Дана рекурентна формула дозволяє розробити рекурсивне визначення числа Фібоначчи, оскільки кожне з чисел Фібк, Фібк–1,
Фібк–2 також є числом Фібоначчі, отже, визначається з того ж співвідношення, тільки для менших К:
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1, якщо к ≤ 2;

Фіб (к ) = 
Фіб (к − 1) + Фіб (к − 2), якщо к > 2.
Алгоритмічна реалізація цього співвідношення потребує подвійного звертання алгоритму до самого себе як допоміжного,
обумовленого необхідністю обчислення ФІБ(k–1) і ФІБ(k–2). У свою
чергу, якщо умови (k–1)<=2 і (k–2)<=2 не виконуються, те кожний з
"рекурсивних двійників" ФІБ(k–1) і ФІБ(k–2) приводить до необхідності звертання до самого себе, тобто до пари рекурсивних алгоритмів:
ФІБ(k–2) + ФІБ(k–3) і ФІБ(k–3) + ФІБ(k–4). У результаті цього кроку
робота алгоритму виявляється пов'язаною уже з 4 алгоритмами ФІБ.
Якщо процес буде продовжуватися (у зв'язку з тим, що умова
k–і<=2 ще не виконується для жодного з алгоритмів ФІБ(k–і), отриманих на черговому кроці рекурсії), то кожний з алгоритмів ФІБ(k–
і) у результаті повторного звертання до себе як допоміжного породжує пари алгоритмів, виконання яких необхідно для виконання
алгоритму ФІБ на попередньому кроці рекурсії. Загальне число таких, потребуючі виконання, алгоритмів на даному кроці рекурсії
стає рівним 8 і т.д. Але як тільки для якогось з алгоритмів ФІБ(k–і)
виконається умова k–і<=2, буде отриманий результат Фіб=1, що як
проміжний результат буде використаний надалі при виході з рекурсій і формуванні кінцевого результату.
Описаний процес може бути наочно поданий за допомогою
двох схем (для k=6):
Схема рекурсивного «занурення»
алгоритму в себе
Фіб(3)
+
Фіб(2)

Фіб(4)
Фіб(5)

Фіб(2)
+
Фіб(1)

Фіб:=1

Фіб:=1

+

Фіб(2)
+
Фіб(1)

Фіб(2)

Фіб:=1

+
Фіб(3)
Фіб(4)

Фіб:=1

+
Фіб(3)

Фіб(6)

Фіб(2)
+
Фіб(1)
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Фіб:=1

Фіб:=1

Фіб:=1
Фіб:=1

Схема одержання
результатів при виході з
рекурсії

Фіб:=1
+

Фіб:=2

Фіб:=1

+

2. Заповніть таблицю для Х4
знач. К
4
3
К=1?

Фіб:=3

С(3,Х)*Х
→

Фіб:=1
+
Фіб:=1
+

Фіб:=5

Фіб:=2

3.

Фіб:=1

+

Фіб:=8

4.

Фіб:=1
+

Фіб:=2

Фіб:=1

+

Фіб:=3

5.

Фіб:=1

Виконайте на комп′ютері програму обчислення N-го числа Фібоначчі. Проаналізуйте рекурсивне "занурення" алгоритму в себе і
формування результату при виході з рекурсії за допомогою команд
меню DEBUG/Call Stack (Ctrl+F3) и RUN/Trace into (F7).
Var N, F: Integer;
Function Fib (K : Integer) : Integer;
Begin
If K<=2 Then Fib:=1
Else Fib:= Fib(K–1)+Fib(K–2);
End;
Begin
Write (' N? '); ReadLn (N);
F:=Fib (N); WriteLn (F);
End.

Створення та реалізація програми
Задача. Розробити рекурсивний алгоритм знаходження натурального степеня дійсного числа.
1. Рекурентна формула:

X , якщо K = 1;

XK = 
K −1
 X * X , якщо K > 1.
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ні

6.

ні

2

1

ні

так

Кінцевий результат і
проміжні результати
при виході з рекурсії

↑
↑
1
С:=Х ↑
→
К
Складіть програму обчислення Х , оформивши алгоритм робчислення степеню як підпрограму-функцію С(k).
Проаналізуйте рекурсивне "занурення" алгоритму в себе і формування результату при виході з рекурсії за допомогою команд
DEBUG/Call Stack (Ctrl+F3) и RUN/Trace into (F7).
У деякому іншому алгоритмі є команда, у якій здійснюється
звертання до цієї функції: Y:= С(0.5,3) + С(3,5). Прослідкуйте за
виконанням підпрограми-функції С(k) після такого звертання.
Опишіть рекурсивну функцію Рow(x,n) від дійсного Х (Х<>0) і
цілого N, яка обчислює величину XN відповідно до формули:
 1, якщо n = 0;

N
N
X =  1 / x , якщо n < 0;
 x * x N −1 , якщо n > 0.

→

Питання для самоконтролю
Що таке рекурсія?
Який об′єкт або процес називають рекурсивним?
Наведіть приклади рекурсивного визначення.
Як виконується рекурсивний алгоритм?
Поясніть виконання рекурсивної функції обчислення степеня з натуральним показником.
6. Для даної функції обчисліть А(2), А(4):
Function A(N:Integer):Integer;
Begin
If N<=1 Then A:=1
Else A:=A(N–1)+A(N–2);
End;
7. Які з наступних описів функції F(n), яка призначена для обчислення
n!, є правильними?
б) Function F (N:Integer): Integer;
а) Function F (N:Integer):
Integer;
Begin
If N=0 Then F:=1
Begin
F:=N *F (N–1)
Еlse F:=N*(N–1)*F(N–2)
End;
End;

1.
2.
3.
4.
5.
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в) Function F (N:Integer): Integer;
Begin
If N=0 Then F:=1 Else F:=N*F(N–1)
End;
8. Рекурсивно опишіть функцію C(m,n), де 0<=m<=n,

Вправа 10-3. «Рекурсивне визначення функцій»

1)

C nn = C n0 = 1; C nm = C nm−1 + C nm−−21

при 0<m<n.
9. Для даної функції обчисліть F(106), F(99), F(85). Яких взагалі значень набуває ця функція?
Function F (N:Integer):Integer;
Begin
If N>100 Then F:=N–10 Else F:=F (F (N+11))
End;
10. Яким буде результат такого виклику процедури: Rev(153)?
Procedure Rev (N:Integer);
Begin
Write (N Mod 10);
If ((N Div 10)<>0) Then Rev (N Div 10)
End;
11. Що виведе на екран програма?
Program Pr;
Var N : Integer;
Procedure Rr (Var K:Integer);
Begin
If K<>5 Then Begin WriteLn (K);
K:=K+1;
Rr (K) End;
K:=K–1;
WriteLn (K)
End;
Begin
N:=1; Rr(N)
End.
12. Що виведе на екран програма?
Program Prik1;
Var N: Integer;
Procedure Rec (Var K:Integer);
Begin
While K<5 Do Begin
WriteLn (K);
K:=K+1;
Rec (K) End;
K:=K+1;
WriteLn (K)
End;
Begin
N:=1; Rec (N)
End.
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Скласти програму для обчислення n-го члену арифметичної
прогресії, суми n членів арифметичної прогресії.
Рекурсивне визначення n-го члену арифметичної
прогресії:

А, якщо n = 1;

А(n) = 
 А(n − 1) + d , якщо n > 1.
Складіть програму і виконайте її для знаходження 5-го
члену прогресії 3, 5, 7...

2)

3)

Var S, A, N, D : Integer;
Function An (A, N, D : Integer) : Integer;
Begin
If N=1 Then Sum:=A
Else An:=An (A+D, N–1, D)
End;
Begin
ReadLn (A, N, D);
S:=An (A, N, D);
WriteLn (S);
ReadLn
End.
Рекурсивне визначення суми n членів арифметичної прогресії a(n):
а, якщо n = 1;

S ( n) = 
a n + S (n − 1), якщо n > 1.
Складіть програму і виконайте її для знаходження суми
3 членів прогресії 2, 6, 10...
Var S, A, N, D : Integer;
Function Sum (A, N, D : Integer) : Integer;
Begin
If N=1 Then Sum:=A
Else Sum:=A+Sum (A+D, N–1, D);
End;
Begin
ReadLn (A, N, D);
S:=Sum (A, N, D);
WriteLn (S);
End.
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10.4. Використання рекурсивних алгоритмів
Рекурсивні алгоритми досить часто використовуються при
складанні комп′ютерних програм. Рекурсивна форма організації алгоритму найчастіше виявляється компактніше нерекурсивної, але
працює в деяких випадках повільніше.
Наприклад, повернемося до алгоритму обчислення n-го числа
Фібоначчи. Рекурсивний алгоритм, який розглядається у прикладі
10.15, виглядає простим, але працює дуже неекономно: обчислення
Фіб(6) потребує 14 самовикликів підпрограми, а на виході з рекурсії виконається 7 операцій додавання.
Нерекурсивний алгоритм (приклад 5.17) шосте число Фібоначчи обчислить на 4-му кроці. Кількість дій при рекурсивному
обчисленні числа Фібоначчи різко збільшується, проте при обчисленні факторіала кількість дій при виконанні рекурсивної функції і
при обчисленні в циклі однакова. Тому, хоча скласти рекурсивний
алгоритм буває простіше ніж нерекурсивний, користатися рекурсією треба обережно.
Рекурсивні алгоритми природно виникають у тих випадках,
коли вихідну задачу можна звести до такої ж задачі, але з іншими
аргументами або в іншій обстановці. При цьому створення нерекурсивного алгоритму може виявитися занадто складним.
Розглянемо приклади розв′язування задач з використанням
рекурсії.

Приклад 10.16. Ханойські вежі (рекурсивний алгоритм розв'язування головоломки)
Є три стрижні, на одному
з яких зібране N дисків. Потрібно перекласти їх на третій
стрижень, користаючись другим як допоміжним, за правилами: диски можна перекладати тільки по одному і не
можна класти більший диск
на менший.
Розв'язок. Позначимо X – початковий стрижень, Y – проміжний, Z – кінцевий стрижень, N – кількість дисків на стрижні.
Опис алгоритму розв'язування задачі має вигляд інструкції
щодо перекладання дисків:
 Якщо N=0, зупинитись.
 Крок 1: перекласти (N–1) дисків з X на стрижень Y, використовуючи стрижень Z як допоміжний.
 Крок 2: перекласти диск N з X на стрижень Z.
 Крок 3: перекласти (N–1) дисків з Y на стрижень Z, використовуючи стрижень Х як допоміжний.
Оформимо алгоритм перекладання дисків у вигляді процедури
Per (K,X,Y,Z), аргументи якої мають такий зміст: К – кількість дисків на початковому стрижні; Х – стрижень, який на поточному
кроці є початковим, Y – проміжним, Z – кінцевим. Простежимо за
виконанням підпрограми по кроках.
При першому звертанні до рекурсивної підпрограми
Per (K,X,Y,Z) її аргументи одержують значення K=N, X='X',
Y='Y', Z='Z'.
У свою чергу, виконання кроку 1 припускає виконання такого ж трикрокового алгоритму, однак при цьому стрижень Y
використовується як кінцевий (замість Z), а стрижень Z – як
проміжний. Те ж відноситься і до виконання кроку 3, тільки
стрижень Х стає проміжним. Таким чином, на кожному рівні
рекурсії параметри X, Y і Z одержують нові значення в результаті
перенумерування стрижнів.
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Проаналізуйте роботу алгоритму для чисел а1 = 2, n=3,
d=4:
N
3
2
1
Кінцевий результат і
An проміжні результати
N=1?
ні
ні
так
при виході з рекурсії
Sum ( )
Sum =
Sum ( )
Sum = ↑
→
Sum ( ) → Sum = ↑
→
5) Внесіть зміни до програми таким чином, щоб вона обчислювала суму тих членів натурального ряду чисел у межах
від М1 до М2, які кратні 5.
6) Внесіть зміни до програми таким чином, щоб вона обчислювала суму n членів геометричної прогресії з заданими b1 i q.
4)

Program Hanoy;
Const N=3;
Var X, Y, Z : Char;
Procedure Per (K:Integer; X,Y,Z:Char);
Begin
If K>0 Then Begin
Per (K–1, X, Z, Y);
WriteLn ('Диск ',K, ' з ',X, ' на ',Z);
Per (K–1, Y, X, Z);
End;
Диск 1 з X на Z
K:=K+1;
Диск
2 з X на Y
End;
Диск 1 з Z на Y
Begin
Диск 3 з X на Z
Per (N, 'X', 'Y', 'Z');
Диск 1 з Y на X
End.
Диск 2 з Y на Z
Результат роботи програми для
Диск 1 з X на Z
N=3 складається з семи кроків (для
N=4 – з 15 кроків):
Приклад 10.17. Одержати всі послідовності з чисел –1, 0, 1
довжини N.
Розв'язок. Основна ідея рекурсивного алгоритму: покладемо перший елемент послідовності а1= −1 і "приставимо" до нього ВСІ
послідовності на одиницю меншої довжини. Одержимо частину
розв′язку вихідної задачі. Повторивши ті ж дії для а1=0 і а1=1, одержимо повний розв′язок задачі.
Задавши перед звертанням до
процедури Per, яка реалізує рекурсивний алгоритм, К=1, одержимо
послідовність а1= −1, а2= −1, а3= −1, ... аN= −1. Очевидно, що при
К=N+1 алгоритм повинний вивести отриману послідовність (для
цього змінні а1... аN варто розглядати як елементи таблиці a[1..N])
і повернутися для продовження роботи на N-й рівень рекурсії.
Const N=3;
Var і, K, J : Integer;
A: Array [1..N] оf Integer;
Procedure Per (Var K:Integer);
Begin
If K=N+1 Then Begin
For і:=1 To N Do Write (A[і]:3);
WriteLn; J:=J+1 End
Else Begin A[K]:=–1;
While A[K]<=1 Do Begin K:=K+1;
Per(K);
A[K]:=A[K]+1; End;
End;

K:=K–1; {повернення на 1 елемент вліво}
End;
Begin
J:=0;
K:=1;
-1 -1 -1
Per (K);
-1 -1 0
WriteLn ('J=', J);
-1 -1 1
End.
-1 0 -1
Приклад 10.18. «Сходинки». Людина
-1 0 0
піднімається східцями, ступаючи на насту-1 0 1
пну сходинку, або перестрибуючи через
-1 1 -1
одну чи дві сходинки. Знайти, скількома
-1 1 0
способами вона зможе піднятися на N-у
-1 1 1
сходинку (N<30).
Розв'язок. Кількість способів можна
визначити, обчислюючи варіанти у зворотньому порядку — від передостанньої сходинки до першої. Позначимо через S(i) кількість
способів, якими можна дістатися з і–ї сходинки на N–у. Тоді S(N–1)
= 1, S(N–2) = 2, S(N–3) = 4 — визначаємо безпосередньо, «вручну».
S (N–4)= S (N–1) + S (N–2) + S (N–3) = 13.
А далі повторюється циклічно за формулою:
S(і) = S(і+1) + S(і+2) + S(і+3), при і = N–4, N–5, N–6, ..., 1, 0.
Відповідь дорівнює S(0).
Цю задачу можна розв'язати також рекурсивним алгоритмом,
взявши за основу наведену формулу:
1, при i = N − 1;


2, при i = N − 2;

S (i ) = 
4, при i = N − 3;


S (i + 1) + S (i + 2) + S (i + 3), при i = ( N − 4)..0;
Var N, і : Integer;
Function S (і : Integer) : Integer;
Begin
If і=N–1 Then S:=1
Else If і=N–2 Then S:=2
Else If і=N–3 Then S:=4
Else S:=S(і+1)+S(і+2)+S(і+3);
End;
Begin
і:=0; {Ми на 0-й сходинці, тобто перед сходами}
Write ('N=>'); ReadLn (N);
WriteLn (S(і));
End.
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Приклад 10.19. Кількість розбиттів числа. Ціле додатне число можна зобразити сумою його частин, що називається
розбиттям. Наприклад, число 4 можна зобразити так:
4; 3+1; 2+1 + 1; 2+2; 1 + 1 + 1 + 1.
Р(n) — кількість розбиттів, P(4)=5.
Для заданого числа n знайти всі його розбиття та кількість
розбиттів Р(n).
Розв'язок. Ця задача вважається класичною. Для її розв'язання
слід придумати спосіб визначення функції Р(n) через такі значення
або інші функції, які обчислити легше.
Введемо іншу функцію Q(m,n), яку визначимо як кількість
розбиттів цілого m з доданками, що не більші від n. За допомогою
рекурсивних міркувань можна записати такі співвідношення:
а) Q(m,1)= 1; це означає, що існує лише одне розбиття цілого
числа m, у якому найбільший доданок дорівнює одиниці, а саме
m=1 + 1+...+ 1;
б) Q(1,n)=1; очевидно, існує лише одне розбиття цілого числа
1 незалежно від величини n найбільшого доданка;
в) Q(m,n)= Q(m,m), якщо m<n; зрозуміло, що ніяке розбиття m
не може мати доданка n, більшого від m;
г) Q(m,m)=1+ Q(m,m–1); існує лише одне розбиття m з доданком, рівним m; всі інші розбиття m мають найбільший доданок
n<=m—1;
д) Q(m,n)= Q(m,n–1)+ Q(m–n,n); це означає, що будь-яке розбиття m з найбільшим доданком, меншим або рівним n, або не
містить n як доданок — в цьому випадку дане розбиття також входить в число Q(m,n–1), або містить n — при цьому решту доданків
утворюють розбиття числа m–n.
Рівняння а)—д) рекурсивно визначають функцію Q(m,n). Вони
визначають Р(m), Р(m)= Q(m,m).
Друкувати ж самі розбиття числа можна в процесі обчислення
Р(n) в ті моменти, коли знайдено чергове розбиття. Для цього можна завести глобальний масив, у якому пам'ятати всі знайдені на
поточний момент частини заданого числа.
Var M, N : Integer;
Function Q (M, N : Integer): Integer;
Begin
If N=1 Then Q:=1
Else If M=1 Then Q:=1
Else If M<N Then Q:=Q (M, M)
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Else If M=N Then Q:=1+Q (M, M–1)
Else Q:= Q (M, N–1) + Q (M–N, N);

End;
Begin
ReadLn (M);
WriteLn (Q (M, М));
End.

Створення та реалізація програми
Задача. Заданo деякий одновимірний масив дійсних чисел
R[1 .. М], де 1< М < 100. Необхідно знайти суму від'ємних елементів масиву.
1. Функцію для обчислення такої суми можна визначити рекурсивно:
при E = M i R[ M ] < 0,
 R[ M ],
 0,
при E = M i R[ M ] >= 0,

SVID ( R, E ) = 
 R[ E ] + SVID ( R, E + 1), при E < M i R[ E ] < 0,
 SVID ( R, E + 1),
при E < M i R[ E ] >= 0,
де Е – це індекс елемента масиву R, починаючи з якого і до
елемента з номером М обчислюється потрібна сума. Щоб знайти суму від'ємних значень усього масиву, необхідно обчислити
SVID(R,1). Ідея рекурсивного визначення: шукана сума – це є
сума чергового елементу, якщо він від'ємний, та решти від'ємних, де решта від'ємних у свою чергу визначається так само.
2. Наступний рекурсивний алгоритм реалізує необхідні обчислення:
Type A=Array [1..100] of Real;
Var R: A;
і, E, M: Integer;
S: Real;
Function Svid (R: A; M, E: Integer): Real;
Begin
If E=M Then If R[M]<0 Then Svid:=R[M]
Else Svid:=0
Else If R[E]<0 Then Svid:=R[E]+Svid (R,M,E+1)
Else Svid:=Svid (R,M,E+1);
End;
Begin
Write ('M=>'); ReadLn (M);
For і:=1 To M Do ReadLn (R [і]);
S:=Svid (R, M, 1);
WriteLn (S : 6 : 2)
End.
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3. Нехай Х : Array[1..40] of Real. Які обчислення будуть виконуватися після таких звертань до функції Svid:
а) S:=Svid (Х,20,1);
б) S:=Svid (Х,40,21);
в) S:=Svid (Х,30,10);
г) S:=Svid (Х,35,15)+ Svid (Х,14,1)+ Svid (Х,40,36)?
4. Заданo деякий одновимірний масив дійсних чисел K[min..max]. Необхідно знайти від'ємний елемент цього масиву з найменшим номером (індексом), тобто, найперший за порядком. Якщо від'ємних
значень немає взагалі, то результатом пошуку має бути число 0.
Визначимо відповідну рекурсивну функцію:

0,
при n > max;


PVID( K , n) = PVID( K , n + 1), при n <= max i K[n] >= 0;
 K[n],
при n <= max i K[n] < 0

Поясніть наведене визначення рекурсивної функції, її ідею.
5. Складемо програму для обчислення за даною рекурсивною функцією:
Type A=Array [1..100]of Real;
Var K:A;
і, N : Integer; Min, Max : Real
S : Integer;
Function Pvid (K : A; N : Integer) : Real;
Begin
If N>Max Then Pvid:=0
Else If (N<=Max) And (K[N]>=0)
Then Pvid:=Pvid(K, N+1)
Else Pvid:=K[N];
End;
Begin
Write ('Min, Max=>');
ReadLn (Min, Max);
For I:=Min To Max Do ReadLn (K[I]);
S:=Pvid (K, 1);
WriteLn (S)
End.
6. Проаналізуйте роботу програми на прикладах.
Нехай К= (1,2,–3,4,–5,6,–7,8,–9,10). Якого значення набуде
величина S після виклику функції Pvid з такими параметрами:
а) S:=Pvid (K, 1); min=1, max=10;
б) S:=Pvid (K, 1); min=1, max=3;
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в) S:=Pvid (K, 6); min=5, max=10;
г) S:=Pvid (K, 1); min=1, max=4?
Питання для самоконтролю
1. Задано рекурсивний алгоритм для деякої функції:
Function Х1 (А, В : Integer): Integer;
Begin
If A>B Then X1:=0
Else X1:=A+X1(A+1,B);
End;
а) Яку функцію (обчислення) реалізує даний алгоритм?
б) Запишіть відповідну до даного алгоритму рекурсивну функцію.
в) Чи можна команду присвоєння, яка стоїть після службового слова Else, записати так:
X1:=B+X1(А,В–1) ,
залишивши все інше без змін? Чи зміниться при цьому функція алгоритму?
г) Прослідкуйте за виконанням алгоритму X1 при звертанні
S:=Х1(–11,–5).
д) Прослідкуйте за виконанням алгоритму X1 при звертанні
S:=Х1(14,10).
2. Задано рекурсивний алгоритм для деякої функції:
Type A=Array[1..5] of Real;
Const B : A = (15,30,45,15,30);
Var T: A;
i, Min, Max, N: Integer;
S:Real;
Function X2 (K:A;I: Integer): Real;
Begin
If I=5 Then X2:=T[I]/5
Else X2:=T[I]/5+X2(T,I+1);
End;
Begin
T:=B;
S:=X2 (T,1);
WriteLn ('S=',S:6:2);
End.
а) Яку функцію (обчислення) реалізує даний алгоритм?
б) Запишіть відповідну до даного алгоритму рекурсивну функцію.
в) Прослідкуйте за виконанням алгоритму Х. Яке значення надрукує програма?
3. Нехай S(a,b) – функція, яка обчислює суму парних чисел від А до В
(А, В – парні числа, А≤В), яку рекурсивно можна визначити так:

а, якщо a = b;

S=
b + S (a, b − 2), якщо a < b.

а) Складіть програму обчислення такої функції з використанням
рекурсивної підпрограми.

236

б) Які зміни треба внести до цієї програми, щоб знайти суму чисел
3, 9, 12, 15, 18, 21?
в) Які числа надрукує наведена програма при а=2, b=6, d=2?
г) Яким вимогам мають відповідати аргументи функції Sum?
Var S, A, B, D: Integer;
Function Sum (A,B,D: Integer):Integer;
Begin
If A=B Then Sum:=A
Else Begin WriteLn (B);
Sum:=B+Sum (A,B–D,D);
End
End;
Begin
ReadLn (A,B, D);
S:=Sum (A,B, D);
WriteLn (S)
End.
4. Що надрукує програма:
Var S, A, N, D : Integer;
Function Sum (A, N, D : Integer) : Integer;
Begin
If N=1 Then Sum:=A
Else Sum:=Sum (A+D,N–1,D);
WriteLn (N:3, A:3);
End;
Begin
S:=Sum (2,3,4);
WriteLn (S);
End.
5. Дайте рекурсивне визначення множення як додавання.
6. Складіть програму для обчислення добутку двох чисел з використанням рекурсивного алгоритму.
7. Складіть програму для обчислення неповної частки від ділення
двох чисел з використанням рекурсивного алгоритму; остачі від
ділення (функції Mod, Div не застосовуйте).
8. Запишіть рекурсивну функцію та рекурсивний алгоритм обчисленС
ня степеня X для довільного дійсного X та цілого С (додатного,
нульового, від'ємного) шляхом множення X на себе потрібну кількість разів.
9. Дана геометрична прогресія: b1=1.5, q=2. Запишіть рекурсивне визначення даної прогресії. Складіть програму обчислення n-го члена
прогресії з використанням рекурсивної функції.
10. Складіть програму обчислення n-го члена арифметичної прогресії
(а1=3, d=2) з використанням рекурсивної функції.

11. Запишіть рекурсивну функцію та рекурсивний алгоритм обчислення найбільшого спільного дільника (на основі алгоритму Евкліда,
див. п.5.1, приклад 5.7) двох натуральних чисел.
12. Опишіть рекурсивну функцію Root (F, a, b , E), яка методом ділення
навпіл знаходит з точністю Е корінь рівняння F(x)=0 на відрізку
[a,b]. Вважати, що E>0, a<b, F(a)⋅F(b)<0, і F(x) – безперервна та монотонна функція на відрізку [a,b].
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Вправа 10-4. «Використання рекурсивних алгоритмів»

1)

2)

3)

Задача. У заданому тексті порахувати кількість знаків "+". Ідея рекурсивного алгоритму: кількість знаків в
частині тексту від і-го символу до кінця дорівнює zі плюс
кількість знаків у решті тексту від символу (і + 1) до кінця;
zі – допоміжна функція: zі=1, якщо i-й символ є знаком "+",
інакше zі = 0.
Запишіть рекурсивне визначення даної функції.
За рекурсивним визначенням складіть програму. Обчислення
рекурсивної функції реалізоване за допомогою двох підпрограм-функцій: Функція К(і) визначає поточний символ рядка
S, функція Z (і) визначає значення і-го символу.
Var S : String;
і, N : Integer;
Function Z (і : Integer) : Integer;
Begin
If S[і]='+' Then Z:=1
Else Z:=0
End;
Function K (і : Integer) : Integer;
Begin
If і=Length(S) Then K:=Z(і)
Else K:=Z(і)+K(і+1)
End;
Begin
ReadLn (S);
WriteLn (K(1));
End.
Виконайте програму. Проаналізуйте зміну параметрів
при рекурсивних викликах функцій.
Задача. Перевірити, чи заданий текст довжиною N символів є симетричним відносно своєї середини, тобто чи
співпадає перший символ з останнім, другий — з передостаннім, і т. і.

4)

5)

6)

Ідея рекурсивного алгоритму: текст є симетричним,
якщо перший та останній символи однакові, і решта тексту між ними також симетрична (і-й та (N – i + 1)-й
символи однакові для і = 1,2, ..., N/2). Запишіть рекурсивне
визначення даної функції.
Складіть програму для розв′язування задачі і проаналізуйте
її виконання.
Var S : String;
N: Byte;
Function K (i: Byte) : Boolean;
Begin
If i=N Div 2 Then K:= S[i]=S[N–i+1]
Else K:= (S[i]=S[N–i+1]) And K(i+1)
End;
Begin
ReadLn (S);
N:=Length (S);
WriteLn (K(1))
End.
Задача. Переставити всі символи тексту в зворотному порядку. Ідея рекурсивного алгоритму: всі символи тексту
перенумеровані від 1 до N; переставлений текст для і-го
символу дорівнює переставленому тексту для решти символів від i + 1 до L, об'єднаному з і-м символом; i=1,2, ...,L.
Запишіть рекурсивне визначення даної функції.
Складіть програму для розв′язування задачі і проаналізуйте
її виконання.
Var S : String;
N : Integer;
Function Ps (і:Integer) : String;
Begin
If і=N Then Ps:=S[N]
Else Ps:=Ps(і+1)+S[і]
End;
Begin
ReadLn (S);
N:=Length (S);
WriteLn (Ps(1));
End.
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10.5. Оцінювання теми «Функції та процедури»
1. Заповніть таблицю:
ПараметриПараметриПрограма
значення
змінні
Var C, D : Integer;
Procedure P (X, Y : Integer);
Begin Y:=X+1 End;
Procedure Q (X:Integer; Var
Y:Integer);
Begin Y:=X+1 End;
Procedure R (Var X, Y : Integer);
Begin Y:=X+1 End;
Що буде надруковано програмою?
Begin C:=2; D:=0;
P (Sqr(C)+C, D);
Writeln (D)
End.
Begin C:=2; D:=0;
Q (Sqr(C)+C, D);
Writeln (D)
End.
Чи припустимі звернення (так/ні, поясніть свою відповідь)
R (Sqr(C)+C, D);
R (C, D);
2. Заповніть пропущені рядки в процедурах обчислення остачі від
ділення (Prmod) і неповної частки від ділення (Prdiv) числа А на
число В.
Program Dіlen;
Var A, B, M, D : Integer;
Procedure Prmod (…..); …………
Procedure Prdiv (…..); …………
Begin
Write ('A,B=>'); Readln(A,B);
Prmod (A,B,M); {виклик процедури обчислення остачі від
ділення А на В}
Prdiv (A,B,D); {виклик процедури обчислення неповної частки від ділення А на В}
WriteLn ('остача дорівнює ', M);
WriteLn ('частка дорівнює ', D)
End.
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3. Турист пройшов 8 маршрутів. Три маршрути довжиною по
R км, К маршрутів – по R1 км 800 м, а інші – по R3 км R2 м.
Визначіть, яку відстань пройшов турист по всіх маршрутах разом. Переведення кілометрів і метрів в кілометри оформіть у
вигляді окремої процедури.
4. Дана процедура, призначена для підрахунку кількості певного
символу в рядку.
Procedure Kilk (S: String; C: Char; Var K:Integer);
Var I:Integer;
Begin
For I:=1 To Length(S) Do
If S[I]=C Then K:=K+1;
End;
Складіть програму, яка підраховує сумарну кількість символів
'а', 'б' і 'в' рядку S, який вводиться з клавіатури.
5. Перепишіть процедуру Kilk із п.4 у вигляді підпрограмифункції. Запишіть оператор, призначений для обчислення сумарної кількості символів 'а', 'б' і 'в' рядку S з використанням
цієї функції.
6. Опишіть функцію для знаходження найбільшого з трьох чисел.
7. Опишіть функцію, яка визначає, яким степенем числа 2 є її аргумент.
8. Підрахуйте середнє арифметичне додатних елементів для кожного з масивів A[1..N1], B[1..N2], C[1..N3], якщо N1=6, N2=8,
N3=10. Обчислення оформіть у вигляді функції.
9. Задані дійсні величини a, b, с. Обчислити
С = f(3.3*a, –1, 0.95*b) + f(a+2*c, –0.4*b, –3) + f(3.5, –0.1,
cos( x − y ) + cos( y − z )
.
a+b+c), де f ( x, y, z ) =
2 ⋅ cos x − 3 ⋅ cos( y + z )
10. Обчисліть Fib (5) для рекурсивної функції:
Function Fib (n: integer): integer;
Begin If n<=1 Then Fib:=1
Else Fib:= Fib (n–1)+Fib (n–2)
End;
11. Дана арифметична прогресія: а1=1.5, d=2. Запишіть рекурсивне
визначення суми n членів даної прогресії. Складіть програму
обчислення суми n членів прогресії з використанням рекурсивної функції.

12. Практичне завдання. Дано алгоритми:
1. Обчислення 10К
2. Визначення К-тої цифри числа (d=10К )
Program Ck;
Program Dk;
Var N, D, A : Integer;
Var F, і:Integer;
Begin
Begin
Readln (N, K);
F:=1;
Readln (K);
A:=N Mod D;
For і:=1 To K Do
Ck:=A Div (D Div 10);
F:=F*10;
End.
End.
Використовуючи ці алгоритми в якості допоміжних, розв'язати
задачі:
а) визначити К-ту цифру числа;
б) визначити суму цифр трицифрового числа;
в) визначити, чи є "щасливим" квиток з даним 6-цифровим номером (номер вважається щасливим, якщо сума перших трьох
цифр дорівнює сумі останніх трьох цифр).
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11. Файлові типи даних

Загальні процедури роботи з файлами

Дані у файлі називаються елементами. На відміну від масиву,
під час опису файлової змінної кількість елементів не вказують.
В даному посібнику ми розглянемо два файлових типи:
 ТЕХТ – текстовий файл;
 FILE of <тип> – типізований файл.

Програма може обробляти існуючий файл або створювати новий файл. В будь-якому випадку робота з файлом складається з
трьох етапів:
 відкривання файлу;
 читання з файлу або запис у файл;
 закривання файлу.
Для роботи з файлами в розділі Var потрібно оголосити файлову змінну:
Var F: Тext;
{описано змінну F для роботи з
текстовим файлом}
А: File of Integer; {описано змінну А для роботи з
файлом, елементами якого є цілі числа}
Після оголошення файлової змінної визначається структура
збереження даних у відповідності з обраним типом файлу.
Таблиця 11.1
Загальні процедури для роботи з файлами
Процедура
Призначення
Приклад
Аssign (<файлова Зв′язування фай- Var F: Text;
змінна>,<фізичний лової змінної з Begin
файл>);
фізичним
фай- Assign(F,'Data.txt');
лом.
ReSet (F);
Відкривання файлу Поточний покажчик (ПП)
для читання.
указує на перший елеВідкриває тільки іс- мент файлу
нуючий
файл.
Якщо можливості
відкрити файл немає,
виникає
помилкова ситуація, уникнути якої
можна, блокуючи
перевірку помилок
введення/виведення директивою
компілятора {$I–}
ReWrite (F);
Відкривання фай- При відкриванні файлу для
лу для запису. запису він очищується!
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11.1. Загальні процедури роботи з файлами

Файли у Паскалі
Файлові типи даних призначені для організації збереження інформації на зовнішніх носіях і доступа до цієї інформації. При
обміні даними між програмою і зовнішнім запам'ятовуючим пристроєм (диском) одним кінцем каналу обміну даними служить
оперативна пам'ять комп'ютера, а інший кінець каналу визначається
як файл. Файл може бути джерелом інформації (при введенні даних
з файлу) і приймачем інформації (при виведенні даних у файл).
Файлова система Паскаля складається з двох рівнів: логічних
файлів і фізичних файлів. Фізичний файл – це сукупність даних,
які розташовані на зовнішньому носії. Фізичний файл визначається
рядком з його ім′ям, під яким файл зберігається на диску.
Логічний файл – це змінна файлового типу. Логічний файл
(файлову змінну) можна уявити як посередника між програмою і
фізичним файлом. Через логічний файл (файлову змінну) відбувається обмін інформацією між програмою і фізичним файлом, який
існує на зовнішньому носії.

Фізичний
файл

файл даних на
диску

текстовий або
типізований

Логічний
файл

змінна файлового типу

TEXT
або
FILE of <тип>

Імена фізичних файлів – рядкові константи: 'C:\TURBO\Primer.Dat', 'F.Res'

Close (F);

Логічна функція
EOF (F)

Rename (F, <нове
ім'я>)

Erase (F)

Якщо фізичного
файлу не існує, то
він буде створений
Закривання відкритого фізичного
файлу,
який
зв′язаний з файловою змінною F.
Перевірка, чи всі
дані зчитані з
файлу
Перейменування
існуючого файлу,
зв'язаного з зазначеної файловою змінною F.
Застосовна тільки
до закритих файлів
Стирає існуючий
файл із диска.

End
Else While Not Eof (F) Do Begin Read (F,X);
Write (X:3) End;
Close(F) End.
При закриванні файлу відбувається
збереження
файлу на диску.
Повертає Тrue, якщо досягнутий кінець файлу, і
False, якщо зчитано не
останній елемент
Assign
(F,'test.dat');
Rename(F,'test.rez');

Assign
(F,'test.dat');
Erase (F);

Приклад 11.1. Потрібно відкрити файл А.txt для читання, якщо він існує в поточному каталозі; якщо файла не існує, створити
його і занести до нього числа 2, 5.
Для контролю за помилками введення/виведення використовується функція ІOResult (опція перевірки введення/виведення
повинна бути виключена ({$І–}), яка повертає нуль, якщо помилки
не було.
Які дії виконає програма
{$I–}
при
першому запуску?
Var F: Text; X: Integer;
При
другому запуску?
Begin
Assign (F, 'A.Txt');
ReSet (F);
If IОResult <>0 Then
Begin ReWrite (F);
WriteLn ('Error'); WriteLn (F,'2 5')
245

Доступ до елементів файлу
З кожною файловою змінною пов′язане поняття поточного покажчика файлу. Поточний покажчик – це прихована змінна, яка
визначає конкретний елемент файлу.
Елемент 0

Елемент

Елемент 2

1

Елемент N

ПП

Усі дії з файлами виконуються поелементно. В діях бере
участь елемент, на якому знаходиться поточний покажчик. Всі елементи файлу вважаються перенумерованими, причому нумерація
починається з 0.
Розрізняють два види файлів: послідовного і довільного доступу. Послідовні файли складаються з елементів, що можуть мати
різну довжину, між якими стоять розмежовувачі. Щоб знайти елемент послідовного файлу, треба переглянути усе, що йому передує.
Файли довільного доступу складаються з однотипних елементів, як масиви. Знайти будь-який елемент можна за його
порядковим номером.

Файли
послідовного
доступу

Файли
довільного
доступу

Текстовий файл

Типізований файл

Операції над текстовими файлами
Елементами текстових файлів є рядки (послідовності символів: букв, цифр, знаків та пропусків). Такий файл можна
створювати та редагувати за допомогою текстового редактора.
Розмежовувачем між елементами файлу є пробіл або комбінація
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спеціальних символів «ознака кінця рядка». Уведення кожного рядка закінчується натисканням на клавішу введення.
Текстові файли мають такі особливості:
 інформація подається в текстовому вигляді за допомогою символів у ASCІІ – кодах;
 ознака кінця рядка: символ #13; ознака переходу рядка: #10;
 ознака кінця тексту: ^Z (Ctrl+Z, #26);
 при запису дані перетворюються у символьний вигляд;
 при читанні дані перетворюються у значення того типу, до
якого відносяться відповідні змінні.
Зчитування з текстових файлів організується порядкóво, причому характер читання є послідовним. Це означає, що для того, щоб
одержати доступ до N-го елементу, потрібно перебрати всі (N-1)
елементи, що йому передують.
Крім описаних в таблиці 11.1, для опрацювання текстових файлів використовують процедури і функції, наведені в таблиці 11.2.
Таблиця 11.2
Операції над текстовими файлами
Процедура
Призначення
Примітка
Var F : Text;
Append (F)
Відкриття для доза- Застосовна тільки до
пису. Файл не очи- вже існуючих фізичщується, як при них файлів
ReWrite, а відкривається для запису
даних в його кінець.
Read (F, a1,...,
Введення даних з Якщо першою у спиan);
файлу.
ску введення в
ReadLn (F, a1,
Різниця між цими ко- операторі Read сто...,an);
мандами така: під час їть файлова змінна,
виконання
команди він уводить дані не з
ReadLn зайві дані у ря- клавіатури, а з файдку ігноруються і на- лу
ступна команда Read
чи ReadLn буде зчитувати дані з наступного
рядка.

Якщо першою у списку виведення в
операторі Write стоїть файлова змінна,
він виводить дані не
на екран, а у файл
Логічна функція
Перевірка: чи вказує Повертає True, якщо
EOLN (F)
покажчик на ознаку досягнуто кінець рядкінця рядку
ка, і False інакше
При зчитуванні з текстового файлу значення для змінної типу String розмежовувачем є тільки ознака кінця
рядка, тобто з файлу читаються цілі рядки.
Приклад 11.2. Читання з текстового файлу з виведенням на
екран. В текстовому файлі Pr2.dat знаходиться 2 цілі числа.
Var F : Text;
A, B: Integer;
Begin Assign (F,'Pr2.dat');
ReSet (F);
ReadLn (F, А, В);
WriteLn(А, В);
Close(F)
End.
Приклад 11.3. Читання з текстового файлу з виведенням на
екран. Текстовий файл Pr3.dat містить 1 рядок чисел, кількість яких
невідома.
Var F:Text; A: Integer;
Begin
Assign (F,'Pr3.dat');
ReSet (F);
While Not Eoln (F) Do Begin
Read (F, А);
Write (А:3) End;
WriteLn;
Close(F)
End.
Приклад 11.4. Читання з текстового файлу з виведенням на
екран. Текстовий файл Pr4.dat містить декілька рядків чисел, кількість яких невідома.
Var F:Text; A: Integer;
Begin
Assign (F,'Pr4.dat');
ReSet (F);
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Write
(F,a1,...,an);
WriteLn (F,
a1,...,an);

Виведення даних у
файл.
Створення рядка текстового файлу програмним способом

While Not Eof (F) Do Begin
While Not Eoln (F) Do Begin
Read (F, А);
Write (А:3) End;
{покажчик файлу переводиться на наступний рядок}
ReadLn (F);
Як підрахувати кількість
WriteLn;
рядків у текстовому
End;
файлі?
Close(F)
End.
Приклад 11.5. Введення з клавіатури і запис до текстового
файлу.
Var F : Text; S : String;
Begin
Assign (F,'PR5.Dat');
ReWrite (F);
Що треба змінити у приRepeat
кладі, щоб програма
{Введення з клавіатури }
копіювала файл PR5.dat
ReadLn (S);
у файл PR6.dat ?
{Виведення у файл}
WriteLn (F, S);
Until S='';
Close(F)
End.
Приклад
11.6.
ІВАНОВ ПЕТРО
Сформувати текстовий
МАТЕМАТИКА ФІЗИКА ІНФОРМАТИКА
файл Pr6.txt з таким
11
8
12
вмістом (див. малюнок):
СЕРЕДНІЙ
БАЛ
10.3
Var F:Text;
S: String;
A,B,C: Integer; X: Real;
Begin
Assign (F, 'Pr6.txt');
ReWrite (F);
Write ('Name?'); ReadLn(S);
WriteLn (F, S:20);
WriteLn (F, 'математика фізика інформатика');
Write ('Ball?'); ReadLn (A,B,C);
WriteLn (F, A:6, B:9, C:9);
Write (F, 'Середній бал ');
X:=(A+B+C)/3;
WriteLn (F, X:3:1);
Close (F);
End.
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Створення та реалізація програми
Задача. За допомогою екранного редактору сформувати файл
T1.dat, в якому записані декілька рядків чисел.
Знайти суму чисел в кожному рядку і вивести знайдені суми
(кожну в окремому рядку) у файл T1.rez.
1. Створіть текстовий файл указаного
змісту за допомогою текстового ре12 -23 44 -55
дактору Блокнот або, якщо ви
34.56
використовуєте оболонку Norton
1 2 -3 -4.67
Commander, відкрийте новий файл за
допомогою
комбінації
клавіш
Shift+F4. Збережіть файл під ім′ям
T1.dat в каталог, в якому знаходиться
файл Turbo.exe.
2. Опишіть змінні, необхідні для розв′язування задачі:
Var F1, F2 : Text; A, S: Real;
3. Зв'яжемо файлову змінну F1 з фізичним файлом T1.dat, а змінну
F2 – з файлом T1.rez, якого поки що не існує на диску:
Assign (F1, 'T1.dat');
Assign (F2, 'T1.rez');
4. Відкриємо логічний файл F1 для читання, логічний файл F2 –
для запису:
ReSet (F1);
ReWrite (F2);
5. Зчитуємо порядкóво дані з файлу F1. Кожне зчитане число додаємо до суми S. Коли зчитано ознаку кінця рядку, виводимо
суму S у файл F2 і переводимо покажчик файлу на наступний
рядок. Повторюємо ці дії, поки не досягнемо кінця файлу F1.
While Not Eof (F1) Do Begin
S:=0;
{читання елементів чергового рядка}
While Not Eoln (F1) Do Begin
Read (F1, А);
S:= S+A End;
ReadLn (F1); {покажчик файлу переводиться на
наступний рядок}
WriteLn (F2, S:6:2)
End;
Close (F1);
Close (F2)
End.
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6. За допомогою текстового редактору відкрийте файл T1.dat і занесіть до нього декілька рядків символів (і цифр, і літер).
Змініть програму таким чином, щоб вона розносила символи
файлу Т1.dat у два файли: цифри у файл ТС.rez , всі інші – у
файл ТВ.rez.
Для цього потрібно описати ще дві файлові змінні,
FC, FB: Text; і зв′язати їх з файлами ТС.rez і ТВ.rez:
Assign (FС, 'TС. rez');
Assign (FВ, 'TВ.rez');
Файл T1.dat треба відкрити для читання, а файли ТС.rez і
ТВ.rez – для запису:
ReSet (F1);
ReWrite (FС);
ReWrite (FВ);
Для читання символів з файлу знадобиться символьна змінна С:Char.
While Not Eof (F1) Do Begin
While Not Eoln (F1) Do Begin
Read (F1, C);
If C in ['0'..'9'] Then Write (FC, C)
Else Write (FB, C)
End;
ReadLn (F1)
End;
Close (F1); Close (FC); Close (FB)
End.
7. Виконайте програму. За допомогою текстового редактору відкрийте файли ТС.rez, ТВ.rez. Переконайтесь в тому, що вміст
файлів відповідає умові задачі.
Питання для самоконтролю
1. Поясніть поняття фізичного і логічного файлу.
2. Які процедури є спільними для роботи з файлами всіх типів?
3. Поясніть поняття поточного покажчика файлу та його функціональне призначення.
4. Назвіть ознаки текстового файлу. Як зберігається інформація в
текстовому файлі?
5. Як організувати читання даних з текстового файлу?
6. Як організувати виведення даних до текстового файлу?
7. Нехай файл F містить 2 елементи: числа –7 і 3. Визначте
значення змінної Y після виконання фрагменту програми. Заповніть таблицю:
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EOF(F)

Byte(EOF(F))

Not
EOF(F)

Byte(Not
EOF(F))

ReSet (F);
Read (F,Y);
Y:=Y*Byte(Eof(F));
Read (F,Y);
Y:=Y*Byte (Not Eof(F));
Read (F,Y);
Y:=Y*Byte(Not Eof(F));
8. Нехай файл F містить 2 елементи: –7 і 3. Визначіть значення
змінних Х таY після виконання фрагменту програми. Заповніть
таблицю:
Х
Y
ReSet (F);
Read (F,X);
Y:=X;
Read (F,X);
Y:=Y+X;
Read (F,X);
Y:=Y+X;
9. Визначте структуру і вміст файлу T4.dat після виконання програми:
Var F: Text; X,Y,Z: Real;
Begin Assign (F,'T4.dat'); ReWrite (F);
Y:=2; X:=0.5; Y:=Y+X;
WriteLn (F, X, Y);
X:=X+10; Z:=Y*X;
WriteLn (F, X:6:2, Z:6:2);
X:=X+3; Y:=Y–10; Z:=Z*2;
WriteLn (F, X:6:2, Y:6:2, Z:6:0);
Close(F)
End.
10. На диску існує файл T1.txt. Складіть програму, яка перепише
вміст файлу T1.txt у файл T2.txt.
11. На диску існує текстовий файл T1.txt, в якому записано декілька рідків додатних і від'ємних чисел. Складіть програму, яка перепише
додатні числа в файл T2.txt, а від'ємні – в файл T3.txt.
12. У файлі, що складається з дійсних чисел, знайти кількість чисел у
найдовшій неспадній числовій послідовності.

Вправа 11-1. «Робота з текстовими файлами»

1)

Задача. Скласти програму для обчислення значень функції
у=(2х+5)/(5х–10) для шести значень Х з кроком 3, початкове значення Х= –1. Результати обчислення вивести у файл і
відобразити його вміст на екрані. Врахувати область визначення функції.
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2)

3)

4)

5)

6)

Опишіть змінні, потрібні для розв'язування задачі:
Var F : Text; X, Y: Real; і : Integer;
Файлову змінну F зв'яжіть з фізичним файлом Tabl.txt, якого поки що не існує на диску, і відкрийте файл F для запису:
Assign (F, 'Tabl.txt');
ReWrite (F);
Для кожного з шести значень Х обчисліть значення Y і виведіть його у файл. З урахуванням області визначення функції
кожен рядок файлу повинен мати вигляд:
X=***.***; Y=***.***; або Х=***.***; функція не визначена
X:= –1;
For і:=1 To 6 Do Begin
If 5*х–10 <>0
Then Begin
Y:= (2*х+5)/(5*х–10);
WriteLn (F, 'X=', X: 7: 3, ' Y=',Y: 7: 3)
End
Else WriteLn (F,'X=', X:7:3,' функція не визначена');
X:= X+3
End;
Закрийте файл (при закриванні на диску буде створено фізичний файл Tabl.txt):
Close (F);
Для відображення вмісту файлу на екрані відкрийте файл
для читання і порядкóво виведіть з нього дані на екран. В
рядках файлу містяться і числові, і рядкові дані, тому зручно для читання використати рядкову змінну S: String.
ReSet (F);
For I:= 1 To 6 Do Begin
While Not Eoln (F) Do Begin
Read (F, S);
Write (F, S)
End;
ReadLn (F); WriteLn
End;
Close (F);
Змініть програму таким чином, щоб значення Х змінювались в діапазоні від 0 до 5 з кроком 0.5.
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11.2. Типізовані файли

Властивості типізованих файлів
Типізованим називається файл, компонентами якого є об'єкти
будь-якого з типів Паскаля (крім файлів).
Опис файлової змінної для роботи з типізованим файлом:
Var <ім′я змінної> : File оf <тип елементів>;
Приклад 11.7.
Var F : File оf Integer;
С, D : File оf String;
Властивості типізованого файлу:
 елементи файлу належать до одного типу (крім файлового типу);
 довільний доступ до елементів;
 дані у файлі зберігаються у вигляді машинних кодів;
 можливий тільки обмін даними між дисками і робочою програмою, тобто файл можна редагувати тільки програмним
способом;
 запис (читання) виконуються без перетворення до символьного (з символьного) типу;
 можливе чередування операцій читання і запису.
Крім засобів, що перелічені в таблиці 11.1, для типізованих
файлів використовують операції, наведені в таблиці 11.3.
Таблиця 11.3.
Операції над типізованими файлами
Операція
Призначення та приклад
повертає поточне положення покажчика
Функція FіlePos(<файл>)
(результат типу LongІnt):
К:= FіlePos (F);
повертає загальну кількість елементів у
Функція FileSize (<файл>) файлі (результат типу LongІnt):
К:= FіleSize (F);
встановлює покажчик файлу на елемент,
номер якого зазначений:
Seek (F,0); {покажчик встановлено
Процедура
Seek (<файл>, <номер на перший елемент файлу}
елемента>)
Seek (F, Filesize (F)); {покажчик встановлено після останнього елементу
файлу}
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Приклад 11.8. Робота з типізованим файлом rf.dat, елементами якого є дійсні числа.
Var F: File оf Real;
R: Real; I: Integer;
Begin
Assign(F, 'rf.dat');
ReWrite (F);
{зберегти дійсні числа в типізованому файлі}
For I:=1 To 5 Do Begin
ReadLn (R);
Write (F,R) End;
{записати четверте число на місце першого}
Seek (F,3); Read (F,R);
Seek (F,0); Write (F,R);
{дописати у файл число 5.5}
Seek (F, Filesize (F));
R:=5.5; Write (F, R);
Close (F); {без закриття не будуть видні зміни}
{вивести вміст файлу на екран}
ReSet (F);
While Not Eof (F) Do Begin
Read (F, R);
WriteLn (R:3:1) End;
Close(F)
End.

Опрацювання даних типу Запис, що зберігаються у
типізованих файлах
Приклад 11.9. Створити файл
Var <ім'я_змінної>:Record
записів, який містить інформацію
< ім'я _поля_1>:<тип>;
про комп'ютери: марку, обсяг вінче< ім'я _поля_2>:<тип>;
стера (Hdd), обсяг оперативної
...................;
End;
пам'яті (Ram) та швидкодію (Speed).
Вивести вміст файлу на екран.
Program Computer1;
Uses Crt;
Tуре Comp=Record {Опишемо тип запису, який міститиме
характеристики комп'ютера}
Marka: String[15];
Hdd, Ram: Real;
Speed: Integer;
End;
Vаr F1: File оf Comp; і, N:Іntegеr; C1: Comp;
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Road: String [14]; {В змінній Road міститься шлях до
файлу, в якому зберігаються уведені дані}
Begin
ClrScr;
Write ('Під яким ім'ям зберігати файл?');
ReadLn (Road);
Assign (F1, Road);
Write ( 'Введіть кількість комп"ютерів=>');
ReadLn (N);
ReWrite (F1); {Відкриємо F1 для запису в нього даних}
For і:=1 tо N dо Begin
With C1 Do Begin
Write (' Введіть марку комп"ютера:');
ReadLn (Marka);
Write (' Введіть обсяги його Hdd та Ram:');
ReadLn (Hdd, Ram);
Write (' Введіть швидкодію:');
ReadLn (Speed)
End;
Write (F1, C1); {Запишемо введені дані у файл F1}
End;
{Закриємо файл F1}
Close (F1);
WriteLn ('
Марка
Обсяг вінчестера
RАМ
Швидкодія');
ReSet (F1); {Відкриємо файл для зчитування даних}
{Виведемо вміст файлу на екран}
For і:=1 tо N dо Begin
ReadLn (F1, C1); {Зчитуємо черговий запис з файлу}
WriteLn (С1.Marka:15, С1.Hdd:10, С1.Ram:7, С1.Speed:8)
End;
ReadLn
End.
Приклад 11.10. Використовуючи файл записів, утворений
попередньою програмою, вивести на екран інформацію про
комп'ютери, швидкодія яких більша, ніж 166 МГц.
Program Computer2;
Tуре Comp=Record
Marka: String[15];
Hdd, Ram: Real
Speed: Integer;
End;
Vаr F1: File оf Comp; і, N: Integer;
C1: Comp; Road: String [14];
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Begin
ClrScr;
Write ('Iм'я файлу?'); ReadLn (Road);
Assign (F1, Road);
{Відкриємо файл для зчитування даних}
ReSet (F1);
{Виконується цикл, доки не досягнуто кінця файлу}
While Not Eof (F1) Do Begin
{Читання поточного елементу з файлу}
ReadLn (F1, C1);
If С1.Speed>166 Then
WriteLn (С1.Marka:15, С1.Hdd:10, С1.Ram:7, С1.Speed:8)
End;
ReadLn
Еnd.

3.

Створення та реалізація програми
Задача. Створити каталог товарів іграшкового магазину.
Інформацію про кожну іграшку оформити у вигляді запису, що
містить наступні поля: назва іграшки; ціна; вік, для якого вона
призначена. Зберегти каталог у зовнішньому файлі. Виконати з
файлом такі дії:
1. Вивести вміст файлу на екран.
2. Визначити кількість іграшок, призначених для віку 3-5 років.
3. Вивести на екран список ігор, ціна яких менше 3 грн.
4. Перевірити, є чи в списку м'яч ціною 2.50 для віку від 2 до 4
років. Якщо ні, то додати в каталог такий запис.
1. Опис величин:
Type Gra = Record
Name: String[20];
Price: Real;
Age: Array[1..2] of Integer;
End;
Var F: File of Gra; G1: Gra;
2. Типізований файл можна заповнити тільки програмним способом. В наведеному фрагменті з клавіатури вводяться значення
полів додаткового запису G1. Далі запис G1 записується у файл
F. Введення закінчується, коли для поля G1.Name введено значення ′–′. Після закриття логічного файлу F на диску
створюється фізичний файл Catalog.dat.
Begin
Assign (F, 'Catalog.dat'); ReWrite (F);
Write ('Список iграшок:');
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4.

5.

6.

Repeat
With G1 Do Begin
Write ('Name '); ReadLn (Name);
Write ('Price '); ReadLn (Price);
Write ('Age1 '); ReadLn (Age[1]);
Write ('Age2 '); ReadLn (Age[2]);
End;
Write (F, G1);
Until G1.Name='–';
Close (F);
Виведемо вміст файлу Catalog.dat на екран:
ReSet (F);
While Not Eof (F) Do Begin
ReadLn (F, G1);
With G1 Do
WriteLn ('*** ', Name, Price: 5:2, Age[1]:3,
Age[2]:3);
End;
Close (F);
Визначимо кількість іграшок, призначених для віку 3-5 років:
ReSet (F);
K:=0;
While Not Eof (F) Do Begin
ReadLn (F, G1);
If (G1.Age[1]=3) And (G1.Age[2]=5)
Then Begin K:=К+1;
WriteLn (G1.Name) End
End;
Close (F);
WriteLn ('K=', K);
Виведемо на екран список ігор, ціна яких менше 3 грн.
ReSet (F);
K:=0;
While Not Eof (F) Do Begin
ReadLn (F, G1);
If G1.Price <= 3 Then WriteLn (G1.Name);
End;
Close (F);
Перевіримо, є чи в списку м'яч ціною 2.5 для віку від 2 до
4 років. Змінна К грає роль прапорця: якщо в списку є запис,
що задовольняє умові, К отримує значення 1. Якщо після завершення читання записів з файлу К = 0, то потрібний запис
заноситься у файл.
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ReSet (F);
K:=0;
While (Not Eof (F)) And (K=0) Do Begin
Read (F, G1);
With G1 Do
If (Price=2.5) And (Age[1]=2) And (Age[2]=4) And
(Name='М''яч')
Then K:=1
End;
If K=0 Then
With G1 Do Begin Name:='М''яч';
Price:=2.50;
Age[1]:=2; Age[2]:=4 End;
Write (F, G1);
Close (F) End.
Питання для самоконтролю
1. Як зберігається інформація у типізованому файлі?
2. Укажіть 8 відмінностей між текстовими і типізованими файлами.
3. Const A : Array [1..4] оf Integer = (2, 5, 6, 8);
Var F: File оf Integer; і: Integer;
Визначте вміст файлу F після виконання операторів:
a) ReWrite (F);
If Eof (F) Then Write (F, A[1]) Else Write (F, A[2]);
If Eof (F) Then Write (F, A[3]) Else Write (F, A[4]);
б) ReWrite (F);
For I:=3 Downto 1 Do Write (F,Sqr (I));
4. Var F: File оf Integer; X,Y: Integer;
Нехай файл F містить числа 1 і 2. Яке значення буде мати змінна
Х після виконання операторів?
а) ReSet (F); Seek (F,1); Read (F,X);
б) ReSet (F); X:=0;
If Not Eof (F) Then Begin Read (F,Y);
X:=X+Y End;
If Not Eof (F) Then Begin Read (F,Y);
X:=X+Y End;
If Not Eof (F) Then Begin Read (F,Y); X:=X+Y End
Else X:=X+Y;
5. Var F: File оf Integer; X,Y: Integer;
Begin Assign (F, 'f1.dat'); ………….
Нехай файл f1.dat містить 2 числа: 3 і 7. Визначте, яке значення
буде мати змінна Y після виконання наступних операторів:
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а)
б)
в)
ReSet(F);
ReSet (F); Y:=0;
ReSet (F); Y:=1;
Read (F,Y);
While Not Eof (F)
Repeat
If Not Eof (F)
Do Begin
Read (F,X);
Then Read (F,Y);
Read (F,X);
Y:=Y*X
If Not Eof (F)
Y:=Y+X End; Until Eof (F);
Then Read (F,Y);
Y=
Y=
Y=
6. Var F1: File оf Real; Нехай на диску існує файл типізований FF.dat,у
якому записана послідовність чисел: (0.5; –1.7; –0.3; 1.5; 2.0).
Складіть програму для обчислення суми елементів файлу.
7. Var F1: File of Real;
Опишіть функцію Otr, що підраховує суму від'ємних чисел у файлі
FF.dat.
8. Var F1: File of Real;
Знайти кількість елементів файлу FF.dat, менших середнього
арифметичного всіх елементів цього файлу.
9. Var F : File оf Char; C : Char;
Визначіть позицію, на якій у файлі F стоїть символ 'd', якщо такий
є. Якщо ні – повідомити: "відсутній". Скористайтеся функціями
FіlePos(F), FіleSіze(F).
10. Задано упорядкований файл із цілих чисел. За допомогою генератора випадкових чисел зробіть його неупорядкованим.
11. Типізований файл складається з записів, що включають прізвище
спортсмена і результат бігу на 100 м. Визначіть прізвища бігунів,
що зайняли 1, 2 і 3 місця в змаганні.
12. Існує формула успіху в будь-якій діяльності: Y=(X+T)*P/B, де Y – коефіцієнт успіху; Х – бажання цього успіху; Т – терпіння в досягненні
успіху; Р – "потіння ", В – "балдіння" замість досягнення успіху. Потрібно визначити знання учня в п'ятибальній системі з якогонебудь предмету. Нехай значення Т, Х, Р і В оцінюються за 5бальною шкалою, а значення Y переводяться в оцінку за шкалою:
25<Y<50 – "5", 15<Y<24 – "4", 7<Y<14 – "3", 0<Y<6 – "2".
Оцініть свої знання і знання чотирьох однокласників з інформатики, склавши програму, що збирає вихідну інформацію, обчислює Y і
визначає оцінку за представленою шкалою. Вихідну інформацію і
результати рахунка програма повинна виводити у файл, а потім
зчитувати його вміст на екран:
WriteLn ('*** ',Pupil.name, 'успіх ', Pupil.y);

Вправа 11-2. «Робота з типізованими файлами»

1)

Підготуйте дані про абітурієнтів, що вступають до технікуму. Інформацію про кожного абітурієнта потрібно
оформити у вигляді запису, що містить такі поля:
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Рік народження.
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2)

3. Рік закінчення школи.
Приклад вихідного файлу:
4. Відмітка, чи потрібен гуІванов Петро Сергійович
1986
ртожиток.
2004
5. Оцінки вступних іспитів.
так
Складіть програму, яка за10 9 8 9
носить підготовлені дані у
Петренко Микола Іванович
1987
типізований файл 'F1.Dat':
2005
Type Person = Record
ні
Name : String;
7 6 8 6
Rn : Integer;
Rz : Integer;
Grt : String[3];
Oc : Array[1..4] оf Integer;
End;
Var F, Prom : File of Person;
T1, T2:Person; C:Char; і, X, Y:Integer; Sr:Real;
Ознайомтесь з програмою Р112 і коментарями до неї. Програма реалізує таке завдання: вилучає з вихідного файлу
записи про абітурієнтів, у яких середній екзаменаційний бал
менше 9; додає до вихідного файлу інформацію про одного
абітурієнта.
Рrogram P112;
Begin
Assign (F, 'F1.Dat'); Assign (Prom, 'F2.Dat');
ReSet (F); ReWrite (Prom);
{Записи, що задовольняють умові, переписуємо у проміжний
файл F2.Dat}
While Not Eof (F) Do Begin
Read (F, Т1);
Sr:= 0;
For і:=1 To 4 Do Sr:=Sr + Т1.Oc [і];
Sr:= Sr / 4;
If Sr >= 9 Then Write (Prom, Т1)
End;
Close(F); Close(Prom);
{Вміст проміжного файлу F2.Dat переписуємо у вихідний
файл F1.Dat}
ReSet (Prom); ReWrite (F);
While Not Eof (Prom) Do Begin
Read (Prom, Т1); Write (F, Т1)
End;
Close (Prom);
261

3)
4)

5)
6)

{Знищуємо проміжний файл F2.Dat}
Erase (Prom);
{Додавання одного запису у файл F1.Dat}
With T1 Do Begin
ReadLn (Name); ReadLn (Rn);
ReadLn (Rz);
ReadLn (Grt);
For I:=1 To 4 Do ReadLn (Oc[I]);
End;
Write (F, Т1);
Close (F) End.
Виведіть на екран дані з отриманого файлу F1.Dat.
З файлу F1.Dat видаліть записи, що відповідають абітурієнтам, які одержали хоча б одну оцінку, меншу за 6 балів.
Виведіть на екран дані з отриманого файлу.
Виведіть з файлу на екран список абітурієнтів, що мають
середній бал більший за 10 і потребують гуртожитку.
Додайте до файлу F1.Dat 3 нових записи і виведіть список
абітурієнтів, яким більше 18 років.

11.3. Оцінювання теми «Робота з файлами»
1. Опишіть етапи роботи з зовнішнім файлом.
2. Як встановлюється зв′язок між файловою змінною і фізичним
файлом?
3. Нехай в текстовому файлі записані 3 числа в одному рядку. Запишіть фрагмент програми, який зчитує ці числа і знаходить їх
суму.
4. Нехай в текстовому файлі записані декілька чисел в одному рядку. Запишіть фрагмент програми, який зчитує ці числа і
знаходить їх суму.
5. Нехай в текстовому файлі записані декілька рядків чисел. Запишіть фрагмент програми, який зчитує ці числа і порядкóво
виводить їх на екран.
6. Нехай у програмі змінні А і В отримують значення: А=510,
В=16.2. Запишіть фрагмент програми, який виведе у вихідний
текстовий файл з ім'ям FF.dat значення А і В. Як переглянути
вміст файлу FF.dat за допомогою текстового редактору?
7. Запишіть фрагмент програми, у якому з текстового файлу AB.txt
читаються значення змінних A і B, обчислюється їх сума S, і
знайдена сума дописується в кінець файлу AB.txt.
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8. Запишіть фрагмент програми, у якому з типізованого файлу
AB.dat, призначеного для збереження дійсних чисел, зчитуються значення змінних A і B, обчислюється їх сума S, і знайдена
сума записується в типізований файл Sum.rez.
Var Stroka:String[100]; T:File оf Char;
Записати у файл Т усі цифри з рядка Stroka, який вводиться з клавіатури. Вивести вміст файлу Т на екран.
9. Створіть текстовий файл, який містить додатні і від'ємні числа.
Знайдіть середнє арифмеНіл
6671 2870000
тичне додатних чисел.
Міссісіпі
6420 3238000
Допишіть знайдене значенАмазонка
6280 6915000
ня в окремий рядок в кінці
Об
5410 2990000
файлу.
Амур
4416 1855000
10. Практичне завдання. За
Лена
4400 2490000
Конго
4320 3690000
допомогою текстового реНігер
4160 2092000
дактора
створіть файл
Волга
3531 1360000
River.txt, який містить інформацію про довжини річок у кілометрах та площі їхніх басейнів у квадратних кілометрах:
Виведіть усі дані з файлу на екран. Для опису змінної типу
запис використайте тип користувача River:
Type River=Record
Name: String[10];
Dov: Integer;
Pl: Longint
End;
11. Практичне завдання. Визначте назви найдовшої річки та річки з найбільшим басейном.
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Основні помилки компіляції середовища
Turbo Pascal 7.0
Середовище Турбо Паскаль подає вичерпну інформацію про
характер і місце виявленої компілятором помилки. При виявленні
помилки середовище автоматично завантажує у вікно редактора
вихідний файл і поміщає курсор біля того місця, де у вихідному тексті виявлена помилка. При цьому у верхньому рядку редактора
з'являється діагностичне повідомлення. Після натискання на будьяку клавішу (крім F1) верхній рядок відновлює свій первісний вигляд, і середовище переходить до режиму редагування. Якщо після
появи повідомлення про помилку натиснути F1, на екрані з'явиться
вікно довідкової служби з детальною інформацією про помилку і
рекомендаціями з її усунення. Деякі помилки у вихідному тексті
виявляються не відразу, а в ході контекстного розбору. Наприклад,
невідповідність типів в операторі присвоювання не може бути виявлена доти, поки не буде повністю обчислений вираз в правій
частині цього оператора. У таких випадках шукайте помилку ліворуч від курсору або в попередньому рядку тексту.
Нижче наведено повідомлення про деякі помилки, з якими
найчастіше зустрічається програміст-початківець, а також можливі пояснення причин, що призвели до виникнення помилкової
ситуації.
1 Out of memory (Вихід за границі пам'яті).
Компілятору не вистачає пам'яті. Якщо Ви використовуєте інтегроване середовище TURBO.EXE, те спробуйте застосувати
компілятор TPC.EXE – він займає менше пам'яті.
2 Іdentіfіer expected (Очікується ідентифікатор).
У цьому місці повинний знаходитися ідентифікатор.
3 Unknown іdentіfіer (Невідомий ідентифікатор).
Цей ідентифікатор не був описаний.
4 Duplіcate іdentіfіer (Подвійний ідентифікатор).
Спроба двічі описати той самий ідентифікатор.
5 Syntax error (Синтаксична помилка).
У вихідному тексті знайдений неприпустимий символ.
6 Error іn real constаnt (Помилка в дійсній константі).
7 Error іn іnteger constant (Помилка в цілій константі).
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8 Strіng constant exceeds lіne (Рядкова константа не помістилась в
рядку).
Ймовірно, Ви забули поставити апостроф наприкінці рядкової
константи.
10 Unexpected End of fіle (Несподіваний кінець файлу).
Ймовірно, у програмі пропущене одне з службових слів End.
11 Lіne too long (Занадто довгий рядок).
Максимальна довжина рядка, оброблюваної компілятором,
дорівнює 127 символів.
12 Type іdentіfіer expected (Тут потрібний ідентифікатор типу).
Не зазначений ідентифікатор типу.
13 Too many open fіles (Забагато відкритих файлів).
Поява цієї помилки означає, що конфігураційний файл
CONFІG.SYS операційної системи не включає параметр FІLES=xx
чи цей параметр указує занадто мало файлів.
14 Іnvalіd fіle name (Неправильне ім'я файлу).
Ім'я файлу невірно або зазначений неіснуючий шлях.
15 Fіle not found (Файл не знайдений).
20 Varіable іdentіfіer expected (Відсутній ідентифікатор змінної).
21 Error іn type (Помилка в оголошенні типу).
Оголошення типу не може починатися з цього символу.
23 Set base type out of range (Базовий тип множини порушує
границі).
24 Fіle components may not be fіles (Компонентами файлу не можуть бути файли).
25 Іnvalіd strіng length (Невірна довжина рядка).
Довжина рядка повинна знаходитися в діапазоні від 1 до 255.
26 Type mіsmatch (Невідповідність типів).
Це повідомлення може бути викликане такими причинами:
- несумісні типи змінної та виразу в операторі присвоювання;
- несумісні типи фактичного і формального параметрів у звертанні
до підпрограми;
- тип виразу не сполучимий з типом індексу при індексуванні масиву;
- несумісні типи операндів у виразі.
27 Іnvalіd subrange basetype (Неправильний базовий тип для типудіапазону).

Припустимими базовими типами є всі порядкові типи.
28 Lower bound greater than upper bound (Нижня границя більша
від верхньої).
29 Ordіnal type expected (Потрібний порядковий тип).
30 Іnteger constant expected (Потрібна ціла константа).
31 Constant expected (Потрібна константа).
32 Іnteger or real constant expected (Потрібна ціла чи дійсна константа).
33 Type іdentіfіer expected (Потрібний ідентифікатор типу).
34 Іnvalіd functіon result tуpe (Неправильний тип результату
функції).
Правильними типами результату функції є прості і рядкові
типи.
35 Label іdentіfіer expected (Потрібний ідентифікатор мітки).
Мітка не позначена за допомогою ідентифікатора, описаного в
програмі.
36 BEGІN expected (Потрібний Begіn).
37 END expected (Потрібний End).
38 Іnteger exressіon expected (Потрібний вираз типу Іnteger).
39 Ordіnal exressіon expected (Потрібний вираз порядкового типу).
40 Boolean exressіon expected (Потрібний вираз типу Boolean).
41 Operand types Do not match operator (Типи операндів не
відповідають операціям).
Дана операція не може бути застосована до зазначених
операндів, наприклад, 'A' dіv 'В'.
42 Error іn exressіon (Помилка у виразі).
Можливо, ви забули вказати операцію між двома операндами.
43 Іllegal assіgment (Невірне присвоювання).
Файлам і нетипізованим константам не можна присвоювати
значення. Ідентифікатору функції можна присвоїти значення тільки
усередині розділу операторів даної функції.
44 Fіeld іdentіfіer expected (Потрібний ідентифікатор поля).
Спроба використати запис цілком у тому місці, де потрібно
посилання на поле запису.
50 DO expected (Потрібний оператор Do).
54 OF expected (Потрібно Of).
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61 Іnvalіd type cast (Невірне перетворення типу).
Можливі причини повідомлення:
- спроба розмістити в пам'яті, зайнятій деякою змінною, значення
виразу іншого типу у випадку, коли розмір розташовуваного значення не дорівнює розміру змінної;
- спроба здійснити перетворення типу виразу, коли дозволяється
тільки посилання на змінну, процедуру чи функцію.
62 Dіvіsіon by zero (Ділення на нуль).
Попередня операція намагається виконати ділення на нуль.
63 Іnvalіd fіle type (Неправильний файловий тип).
Даний файловий тип не обслуговується процедурою обробки
файлів. Наприклад, процедура Readln використовується для
типізованого файлу або процедура Seek – для текстового файлу.
64 Cannot Read or Wrіte varіables of thіs type (Немає можливості
читати чи виводити змінні даного типу).
Процедури Read (Readln) і Wrіte (Wrіteln) працюють тільки
з даними простих типів.
66 Strіng varіables expected (Потрібна рядкова змінна).
67 Strіng expressіon expected (Потрібний вираз рядкового типу).
Попередній вираз повинний мати рядковий тип.
74 Constant and case types Do not match (Типи констант і тип виразу оператора Case не відповідають один одному).
75 Record varіable expected (Потрібна змінна типу запис).
76 Constant out of range (Константа порушує границі).
Можливі причини повідомлення:
- індекс масиву виходить за його границі;
- змінній присвоюється значення, що виходить за границі,
припустимі для типу цієї змінної.
79 Іnteger or real expressіon expected (Потрібний вираз цілого чи
дійсного типу).
Попередній вираз повинний мати тип Real чи Іnteger.
85 ";" expected (Потрібно вказати ";").
86 ":" expected (Потрібно вказати ":").
87 "," expected (Потрібно вказати ",").
88 "(" expected (Потрібно вказати "(").
89 ")" expected (Потрібно вказати ")").

90 "=" expected (Потрібновказати"=").
91 ":=" expected (Потрібно вказати ":=").
92 "[" or "(." expected (Потрібно вказати "[" чи "(.").
93 "]" or ".)" expected (Потрібно вказати "]" чи ".)").
94 "." expected (Потрібно вказати ".").
95 ".." expected (Потрібно вказати "..").
97 Іnvalіd FOR control varіable (Неправильний параметр циклу
оператора For).
Параметр циклу оператора For повинний бути змінною порядкового типу.
98 Іnteger varіable expected (Потрібна змінна цілого типу).
Попередня змінна повинна мати цілий тип.
100 Strіng length mіsmatch (Невідповідність довжини рядка).
Довжина рядкової константи не відповідає кількості елементів
символьного масиву.
101 Іnvalіd orderіng of fіelds (Невірний порядок полів).
Поля в константі типу запис повинні записуватися в порядку
їхнього опису.
102 Strіng constant expected (Потрібна константа рядкового типу).
103 Іnteger or real varіable expected (Потрібна змінна типу Іnteger
чи Real).
104 Ordіnal varіable expected (Потрібна змінна порядкового типу).
106 Character expressіon expected (Попередній вираз повинний мати символьний тип).
108 Overflow іn arіhmetіc operator (Переповнення при виконанні
арифметичного оператора).
Результат попередньої арифметичної операції не лежить у
діапазоні -2146483648..+2147483647. Використовуйте дійсні типи
замість цілочисельних.
109 No enclosіng FOR, WHІLE or REPEAT statement (Немає
операторів, що закінчують оператори For, Whіle чи Repeat).
112 CASE constant out of range (Константа Case порушує
припустимі границі).
Цілочисельні константи оператора Case повинні знаходитися в
діапазоні від -32768 до 32767.
113 Error іn statement (Помилка в операторі).
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Даний символ не може бути першим символом в операторі.
121 Іnvalіd qualіfіler (Невірний квалификатор).
Можливі причини повідомлення:
- спроба індексувати змінну, котра не є масивом;
- спроба вказати поле в змінній, котра не є записом.
124 Statement part too large (Занадто великий розділ операторів).
Турбо Паскаль обмежує розмір розділу операторів до величини приблизно 24 Кбайта. Помістіть частину операторів в одну чи
кілька процедур.
133 Cannot evaluate thіs expressіon (Не можна обчислити даний
вираз).
У виразі використовуються засоби, що не підтримуються.
134 Expressіon іncorrectly termіnated (Некоректне завершення
виразу).
Контекстуально в даному місці програми повинний бути
кінець виразу або оператора.
137 Structure varіable are not allowed here (Тут неможна використовувати змінну структурованого типу).
Робиться спроба виконати над змінною структурованого типу
недопустиму операцію (наприклад, перемножити два записи).
140 Іnvalіd floatіng-poіnt operatіon (Неприпустима операція з з
плаваючою комою).
При виконанні операції з плаваючою комою відбулося переповнення або ділення на нуль.

Для заміток
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