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Лабораторна робота№7
Символьний тип даних
1 Мета роботи
Вивчити основні поняття, операції та функції, повязані з опрацюванням
даних символьного типу засобами алгоритмічної мови Object Pasсal.
2 Основні теоретичні відомості
2.1. Оголошення та присвоєння значень даним символьного типу
Символьний тип даних – це один з друкованих або службових символів.
Для зберігання одного символа виділяється 1 байт (8 біт) памяті. Отже, всіх
символів існує саме cтільки, скільки є різних бітових послідовностей довжини
8; кожна послідовність розглядається як двійкове число; всього різних символів
може бути не більше за 256 (0 ,1 ,…, 255).
Двійковий або десятковий код символу називається відповідно її двійковим або десятковим номером. Часто в якості кодів символів розглядають десяткові значення їхніх двійкових кодів і переводять двійковий номер у десяткову
форму. Приклади кодів символів наведено у таблиці 7.1.
Таблиця 7.1 – Приклади символів та їхніх кодів
Зорове зображення
символу


Ю
Я

Двійковий код

Десятковий код

00000011
00000100
11111110
11111111

3
4
254
255

Таблиця, котра для кожного символу показує відповідність його зорового
зображення та двійкового коду, називається таблицею кодування. В персональних комп’ютерах найчастіше застосовують ANSI-таблиці кодування.
Таблицю кодування влаштовано так, що:
- всі великі латинські літери розташовано підряд в алфавітному порядку;
- всі малі латинські літери розташовано підряд у алфавітному порядку,
причому вони стоять після великих латинських літер (хоч і не одразу за ними);
- всі цифри від ‘0’ до ‘9’ розташовано підряд у стандартному порядку
цифр;
- всі літери кирилиці у ANSI -таблиці можуть розміщуватись не підряд
(але, як правило, не припускається порушення їхнього алфавітного порядку;
дивись приклад 1, який наведено у розділі 2.4.1 цієї лабораторної роботи).
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Константи символьного типу у мові Object Pasсal беруться в апострофи.
Наприклад: ‘+’, ‘a’, ‘R’, ‘5’, ‘ ‘(прогалина), тощо. Службові символи, які не
мають відображення на екрані, записують у вигляді значення його коду, перед
яким стоїть знак #. Наприклад: #13 (клавиша “Enter”), #27 (клавиша “Esc”).
Символьні змінні при оголошенні мають назву типу – char (можна також
використовувати ansichar). Наприклад:
Var c1,c2 : char;
name : array[1..20] of char;
Cmass : array[1..3,1..3] of char;
Внаслідок таких оголошень значенням змінних с1 та с2 може бути будь-який
символ, значенням масиву name – довільна послідовність символів, а значенням
змінної Cmass – довільна матриця символів, наприклад така:
‘Z’ ‘X’ ‘Y’
‘1’ ‘3’ ‘5’
‘/’ ‘+’ ‘?’
Надати конкретних значень символьним змінним можна за допомогою
оператора присвоєння. Наприклад:
С1:=’x’;
Введення елементів символьних масивів можна здійснити лише поелементно (тaк сaмо, як i мaсивiв iнших типiв), шляхом введення відповідних символів з клавіатури, використовуючи компоненти Edit, Memo, ListBox,
StringGrid та інші. Наприклад, для введення значень елементів масиву name через компонент Edit необхідно виконати такі оператори :
k:=Edit1.GetTextLen;
for i:=1 to k do
name[i]:=Edit1.text[i];
У цьому фрагменті програми змінна k містить кількість фактично введених символів. Значення k визначається за допомогою властивості GetTextLen компонента Edit.
Зaувaження. Якщо ви не ввели символьний мaсив повнiстю, то в його
невведених елементaх міститься якесь "смiття" (випaдковi двiйковi коди), яке
може небaжaно вплинути нa подaльше виконaння вaшої пpогpaми. Тому
доpечно "очистити" невведенi елементи, зaписaвши туди деякий "нейтpaльний"
символ, наприклад, пpогалину. У наведеному вище прикладі доцiльно очистити
"хвiст" цього мaсиву (якщо k<20), нaпpиклaд опеpaтоpом
for j := k+1 to 20 do name[j] := ' ' ;
Виведення елементів символьного масиву можна також здійснити лише
поелементно (використовуючи цикли) в файл на диск або на форму проекту в
компоненти Edit, Memo, ListBox, StringGrid та інші.
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2.2 Стандартні функції над даними типу Char
1) Функція
Function Chr(n:integer):char;
визначає сам символ за десятковим номером n символу в таблиці кодування.
Наприклад:
Chr(97) =’a’; Chr(148) =’A’; Chr(32) =’ ’(прогалина).
2) Функція
Function Ord(c:char):integer;
визначає десятковий номер символу в таблиці кодування. Наприклад:
Ord(‘а’)=97; Ord(‘A’)=148; Ord(‘’)=4.
3) Функцiя
function UpCase( c : char ) : char ;
пеpеводить мaлi лaтинськi лiтеpи у великi . Нaпpиклaд, пiсля виконaння
опеpaтоpiв
c1 := 'b' ;
c2 := UpCase(c1) ;
знaченням змiнної c2 буде символ 'B' . Cлiд пaм'ятaти, що ця функцiя не дiє
нa жоднi символи, окpiм мaлих лaтинських лiтеp, зокpемa вонa не дiє нa лiтеpи
киpилицi. Якщо зaстосувaти UpCase, скaжiмо, до лiтеpи 'ф' , pезультaтом буде
тa сaмa лiтеpa 'ф' ( a не 'Ф' ).
2.3 Операції над символами
Над символами можна виконувати операції порівняння: <, >, =, <=, >=,
<>. Наприклад:
if c1>c2 then c1:=c2;
Логічний вираз с1>с2 буде дійсним (True), якщо номер символу с1 в таблиці кодування є більший за номер символу с2. Аналогічно обчислюється значення результатів інших логічних операцій над символьними даними. Наприклад, для перевірки чи є значенням символьної змінної цифра необхідно записати логічний вираз:
(‘0’<=c) and (c<=’9’).
Розглянемо приклад з символами-літерами. Нехай необхідно ввести з
клaвiaтуpи мaсив з 15 aбо меншої кількості символiв i знaйти остaнню зa
aлфaвiтом мaлу лaтинську лiтеpу у цьому мaсивi. Очевидно, слiд викоpистaти
те, що остaння зa aлфaвiтом лiтеpa буде нaйбiльшою зa своїм ANSI-номеpом.
Текст програми матиме вигляд:
procedure Tform.Button1Click(Sender:Tobject);
Var a : array[1..15] of char ; max : char; i, n : integer;
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begin
n := Memo1.Lines.Count; { визначення кількості введених символів}
if n=0 then begin ShowMessage( 'Мaсив порожній!'); exit end;
if n>15 then n:=15; {збавлення від зайвих символів }
// введення елементів символьного масиву з Memo
for i:=1 to n do
a[i]:=Memo1.lines[i][1];
// пошук символу з мінімальним кодом
max := Chr(32); {початкове значення результату – прогалина}
for i := 1 to n do
if ( a[i]>='a' )and( a[i]<='z' ) {перевірка, чи a[i] – мaлa лaт. лiтеpa }
and ( a[i] > max ) {перевірка, чи a[i] зa aлфaвiтом стоїть пiсля max}
then maxL := a[i] ;
// виведення результату
Edit1.text:='Остaння зa aлфaвiтом мала лат. лiтеpa мaсиву: ' + max;
end;
Зaувaжимо, що в разі, якщо сеpед введених символiв мaсиву немaє жодної мaлої лaтинської лiтеpи, результатом буде прогалина.
3 Приклади програм
3.1 Приклад 1
Завдання. Скласти проект програми, яка виводить в компонент Label всі
літери кирилиці (починаючи з коду 192).
Форму та результати роботи проекту наведено на рис. 7.1.
Літери кирилиці

Рисунок 7.1 – Форма проекту прикладу 1
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Текст підпрограми-відгуку на кнопку “ПУСК”:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var ki:byte; {змінна з кодом символу}
i,k:integer; s:string;
begin
for i:=0 to 15 do {цикл виведення результатів у 16 рядків}
begin
ki:=i+192;
for k:=1 to 4 do {цикл виведення результатів у 4 стовпчика}
begin
s:=s+Chr(ki)+' - '+IntToStr(ki)+'
';
ki:=ki+16;
end;
s:=s+#13; {перехід до наступного рядка результату}
end;
label2.caption:=s;
end;
3.2 Приклад 2
Завдання. Скласти проект програми, котра вводить символьний масив з
10-ти чи меншої кількості елементів і замінює в ньому всі знаки ‘.’ (крапка) та
‘,’ (кома) на знак ‘+’. Для введення масиву та виведення результатів використовувати компонент Edit.
Форму проекту та результати роботи програми наведено на рис.7.2.

Введіть 10 елементів

Результат

Розв’язок

Вихід

Рисунок 7.2 – Форма проекту прикладу 2
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Текст програми:
Unit unit1;
………..
implementation
{$R *.DFM}
Type tchararr=array[1..10] of char;
// текст підпрограми заміни символів
procedure zamina (k:integer; s1: tchararr; var s2: tchararr);
var i:integer;
begin
for i:=1 to k do
if (s1[i]=',') or (s1[i]='.') then s2[i]:='+' else s2[i]:=s1[i];
end;
// текст підпрограми-відгуку на кнопку “Розв’язок”
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var str1,str2:tchararr; i,k:integer;
begin
{ введення масиву символів}
k:=Edit1.GetTextLen;
if k=0 then begin ShowMessage( 'Мaсив порожній!'); exit; end;
if k>10 then n:=10;
for i:= 1 to k do
str1[i]:=edit1.text[i];
{ виклик підпрограми заміни символів}
zamina(k,str1,str2);
{ виведення символьного масиву в Edit}
Edit2.Text:=’’;
for i:=1 to k do
edit2.text:= edit2.text+str2[i];
end;
………
end.
3.3 Приклад 3
Завдання. Написати проект програми, котра вводить символьну матрицю розміром 3х3 і визначає, чи є в ній символи W або w. Для введення даних
використовувати компонент Memo, для виведення результату – компонент Edit.
Форму та результати роботи проекту програми наведено на рис 7.3.
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Матриця символів

у

Рисунок 7.3 – Форма проекту прикладу 3
Текст програми:
…………………
implementation
{$R *.DFM}
Type matr=array[1..3,1..3] of char;
// текст підпрограми визначення наявності символів W або w в матриці
procedure Wwsimv(n,m:integer;mas:matr;var vidp:boolean);
Var i,j:integer;
begin
vidp:=false;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if (mas[i,j]='W') or (mas[i,j]='w') then
begin
vidp:=true; exit
end;
end;
// текст підпрограми-відгуку на кнопку “СТАРТ”
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a:matr;i,j:integer;
vidpov:boolean;
s:string;
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова
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begin
{ введення матриці з компоненту Memo}
for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 3 do
a[i,j]:= memo1.lines[i-1] [j];
{виклик підпрограми Wwsimv}
Wwsimv(3,3,a,vidpov);
{ виведення результату в компонент Edit}
if vidpov=true then edit1.text:='входить'
else edit1.text:='не входить';
end;
4 Контрольні запитання
1
2
3
4
5

Скільки всього різних символів є припустимо в Object Pascal?
Як записати у вигляді символьної константи прогалину
Поясніть, чому не може існувати більше 256 символьних констант.
Чому номер 256-ї символьної константи рівний 255
Запишіть двійковий код символьної константи з десятковим номером

32.
6 Запишіть десятковий номер символьної константи з кодом 00000101.
7 Запишіть оператор, котрий надає символьній змінній С значення ‘’.
8 Запишіть оператор, котрий виведе в компоненту Edit символ з десятковим ANSI-номером 13.
9 Запишіть оператор, котрий виведе десятковий номер символу ‘&’, в
компоненту Edit.
10 Які операції можна виконувати над символами
11 Зaпишiть опеpaтоp, що нaдaсть символьнiй змiннiй S знaчення знaку
"мiнус".
12 Подaно фpaгмент пpогpaми:
...
var p : array[1..10] of char; . . .
begin
Edit1.text:=p;
...
Чи все пpaвильно у цьому фpaгментi ? Вiдповiдь обгpунтуйте.
13 Зaпишiть опеpaтоp aбо опеpaтоpи, котрі дозволятимуть ввести з
клaвiaтуpи символьну мaтpицю pозмipу 3*4. Необхiдно, щоб мaтpицю можнa
було вводити у "звичaйному" виглядi, тобто зa pядкaми з нaтискaнням ENTER у
кiнцi кожного pядкa.
14 Зaпишiть опеpaтоp aбо опеpaтоpи, котрі дозволятимуть нaдpукувaти нa
екpaнi символьну мaтpицю pозмipу 4*5. Необхiдно, щоб мaтpиця мaлa нa
екpaнi "звичaйний" вигляд, тобто вигляд тaблицi з 4-х pядкiв по 5 символiв
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15 Подaно фpaгмент пpогpaми:
. . . var i, j : integer; C_arr : array[1..2,1..3] of char;
begin
for i:=1 to 2 do
for j:=1 to 3 do C_arr[i,j] := CHR(i+j) ;
..
Яке зоpове зобpaження мaтиме символ C_arr[2,1] ?
16 Як пеpевipити, що змiннi c1 i c2 збеpiгaють piзнi символи ?
17 Як пеpевipити, що знaченням змiнної c можуть бути лише цифpи
промiж двiйкою i сiмкою ?
5 Лабораторне завдання
1 Розробити проект форми та програми алгоритмічною мовою Object
Pascal для виконання індивідуального завдання (відповідно до варіантів) у середовищі DELPHI.
2 Оформити протокол для виконання лабораторної роботи.
3 Занести результати обчислень до протоколу.
Варіанти завдань до роботи на комп’ютері
1 Написати програму, котра виводить в компоненту Меmо перелік усіх
символів ANSI-таблиці разом з їхніми десятковими номерами.
2 Написати програму, котра вводить символьний масив з 9-ти чи меншої
кількості елементів і віднаходить індекс першої коми у цьому масиві.
3 Написати програму, котра вводить символьний масив з 12-ти чи меншої кількості елементів і замінює в ньому всі коми на прогалини.
4 Написати програму, котра вводить символьний масив з 10-ти чи меншої кількості елементів і віднаходить кількість цифр у цьому масиві.
5 Написати програму, котра вводить символьний масив з 9-ти чи меншої
кількості елементів і міняє місцями перший та останній введені елементи.
6 Написати програму, котра вводить символьний масив з 14-ти чи меншої кількості елементів і знаходить індекс першої крапки у цьому масиві.
7 Написати програму, котра вводить символьний масив з 11-ти чи меншої кількості елементів і замінює в ньому всі крапки та коми знаком ‘%’.
8 Написати програму, котра вводить символьний масив з 19-ти чи меншої кількості елементів і знаходить серед них елемент з найменшим номером у
ANSI -таблиці.
9 Написати програму, котра вводить символьний масив з 17-ти чи меншої кількості елементів і замінює всі цифри на прогалини.
10 Написати програму, котра вводить символьний масив з 18-ти чи меншої кількості елементів і друкує десяткові номери введених символів.
11 Написати програму, котра вводить символьний масив з 12-ти чи меншої кількості елементів і будує інший масив, який міститиме лише цифри з
першого масиву.
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова
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12 Написати програму, котра вводить символьний масив з 11-ти чи меншої кількості елементів і змінює місцями третій та останній введені елементи.
13 Написати програму, котра вводить символьний масив з 14-ти чи меншої кількості елементів і віднаходить індекс першого знаку “+” у цьому масиві.
14 Написати програму, котра вводить символьний масив з 11-ти чи меншої кількості елементів і замінює в ньому всі цифри на знак ‘ # ‘.
15 Написати програму, котра вводить символьну матрицю розміром 2х3 і
визначає, чи є у введеній матриці символи R та r.
16 Написати програму, котра вводить дві символьні послідовності, кожна
з 5-ти елементів, і будує третю послідовність, на початку якої стоять елементи
першої послідовності, а за ними – елементи другої.
17 Написати програму, котра вводить символьний масив з 13-ти чи меншої кількості елементів і будує інший масив, який міститиме лише великі латинські літери з першого масиву.
18 Написати програму, котра вводить символьний масив з 15-ти чи меншої кількості елементів і будує інший масив, який міститиме лише цифри з
першого масиву.
19 Написати програму, котра вводить два символьних масиви, кожен з 6ти чи меншої кількості елементів і будує третій масив, який складається з однакових елементів введених масивів.
20 Написати програму, що вводить символьну матрицю розміром 3х3 і
визначає, чи містить ця матриця хоча б одну цифру.
21 Написати програму, котра вводить масив десяткових невід’ємних чисел (від 32 до 255) з 10-ти чи меншої кількості елементів і будує масив відповідних їм за ANSI–номерами символів.
22 Написати програму, котра вводить символьний масив з 10-ти чи меншої кількості елементів і віднаходить кількість знаків ‘–‘ у цьому масиві.
23 Написати програму, котра вводить символьну послідовність розміру 9
і визначає, чи є в ній символи Ж або ж.
24 Написати програму, що вводить символьну матрицю розміром 3х4 і
визначає, чи є у введеній матриці символи Ф та ф.
25 Написати програму, що вводить символьну матрицю розміром 3х2 і
будує послідовність, котра співпадає з першим стовпчиком матриці.
26 Написати програму, що вводить символьну матрицю розміром 3х3 і
будує послідовність, котра співпадає з діагоналлю матриці.
27 Написати програму, що вводить символьну матрицю розміром 3х4 і
будує послідовність, котра співпадає з четвертим стовпчиком матриці.
28 Написати програму, котра вводить символьну матрицю розміром 3х3 і
визначає індекси елемента з найбільшим ANSI-номером.
29 Написати програму, котра вводить послідовність з малих латинських
літер з 10-ти чи меншої кількості елементів і будує послідовність елементів з
упорядкуванням елементів введенної послідовності за алфавітом.
30 Написати програму, котра вводить символьну матрицю розміром 3х4 і
будує послідовність, співпадає з другим рядком матриці.
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова
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Лабораторна робота №8
Рядковий тип даних
1 Мета роботи
У лабораторній роботі вивчаються основні поняття, операції та функції,
які повязані з опрацюванням символьних послідовностей змінної довжини (рядків) засобами алгоритмічної мови Object Pascal.
2 Основні теоретичні відомості
2.1. Оголошення та присвоєння значень даним рядкового типу
Дані рядкового типу – це масив (послідовність) будь-яких символів.
Константа рядкового типу – це послідовность символів, які беруться в
апострофи. Наприклад:
‘Одеська Національна Академія Зв’язку’,
‘Чорноморець’.
Змінна рядкового типу при оголошенні має стандартне ім’я string. Значенням змінної рядкового типу є константа цього ж типу. Кожний символ такої
змінної має ім´я, яке складається з імені цієї змінної, у квадратних дужках коло
якого стоїть індекс символу в рядку, і звертатися до елемента послідовності
можна так само, як до елемента символьного масива. Наприклад, якщо
name1:=’Pascal’, то name2:=name1[4] має значення ‘c’.
Для зберігання змінної рядкового типу надається кількість байтів, яка
дорівнює максимальній кількості символів у цьому рядку плюс один. Байт з
номером 0 (ноль) містить число, дорівнюване фактичній кількості символів у
рядку. Рядковий тип даних дозволяє розміщувати в одній і тій самій змінній
послідовності символів різної довжини, наприклад:
Var name:string[15];
…
Begin
…
name:=’Object Pasсal’;
…
name:=’Delphi’;
…
end;
У цьому фрагменті програми змінну оголошено рядок символів з максимальною довжиною 15. Першим значенням цієї змінної (name-1) є рядок ‘Object
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Pasсal’ з фактичною довжиною 13 символів (враховуючи прогалину поміж символами). Друге значення (name-2) – рядок ‘Delphi’ – має довжину 6 символів.
У пам’яті комп’ютера змінна name в обох варіантах значень займатиме 16
байт і розміщуватиметься згідно зображенню рис.8.1.
Номер
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
байта
P a s c a l
name-1 13 O b j e c t
name-2 6 D e l p h i
Рисунок 8.1 – Розміщення символів у даних рядкового типу
Байт з номером 0 містить фактичну поточну довжину символьної послідовності, записаної у name (спочатку – 13, а остаточно – 6). Байти, що стоять
після останнього символу поточного значення name (позначено сірим кольором
на рисунку) містять випадкові двійкові коди, які можна назвати “сміття”.
Щоб надати змінній name “порожнього” значення, слід використати оператор:
name:=’’;
Найбільша припустима довжина змінної рядкового типу, очевидно, дорівнює максимальному числу, яке може бути записане у байт за номером 0, тобто числу 255. Якщо рядкова змінна має цю максимальну довжину її можна не
писати в оголошенні змінної:
Var s:string;
Зауваження. Змінні рядкового типу можуть бути короткими чи довгими.
В першому випадку довжина змінної не може бути більша за 255 символів, а у
другому вона обмежена об’ємом пам’ті у 2 Гбайт. Для коротких рядків передбачено спеціальний тип shortstring або string[255], а для довгих (залежно від
версії Delphi) такі назви типу: longstring, widestring, ansi-string, widechar.
2.2 Операції над string-даними
1) Конкатенація (зчіплювання) кількох символьних величин. Знак
“плюс” позначає операцію, операндами якої можуть бути дані типу char або
string, а результатом – string-рядок, дорівнюваний послідовності операндів. Наприклад, нехай змінні s1,s2 та s3 оголошено як string, а змінна t має тип char i
містить символ тире, тоді внаслідок виконання операторів
t:=’–‘;
s1:=’Одеса ’;
s2:=’ місто-герой’;
s3:=s1+c+s2;
змінна s3 набуде значення ‘Одеса – місто-герой’.
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова
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2) Логічні операції (порівняння символьних величин). Принцип порівняння аналогічний до порівняння слів за алфавітом. Cимвольна послідовність
s1 вважається меншою за символьну послідовність s2, якщо перший символ s1
є менший за перший символ s2 за своїм кодом-номером у ANSI-таблиці. Якщо
ж перші символи рівні, порівнюються їхні другі символи і так далі. Наприклад,
логічний вираз ‘1 долар’<>’1$’ матиме значення True, а вираз ‘1 долар’=’1$’ –
значення False.
2.3 Основні функції для роботи зі string-даними
1) Copy – виокремлення підпослідовності з послідовності символів.
Function Copy(s:string; i:integer; n:integer):string;
Тут s – вхідна послідовність;
і – індекс початку підпослідовності, яку треба виокремлювати;
n – довжина (число символів) виокремлюваної послідовності.
Наприклад,
Var str1,str2:string;
begin
str1:=’Object Pasсal’;
str2:=Copy(str1,8,6);
...
Значенням str2 буде підпослідовність зі str1, яка розпочинається у 8-й позиції і має довжину 6. Отже, Str2=’Pasсal’.
2) Pos – визначення позиції початку заданої підпослідовності у заданій
послідовності:
Function POS(p:string;s:string):byte;
Результатом цієї функції буде індекс початку підпослідовності р у рядку s; якщо ж р не міститься в s , результатом є нуль. Тип результату – byte – це невід’ємне ціле число від 0 до 255. Наприклад, POS(‘Pasсal’,’Object Pasсal’) дорівнюватиме 8;
3) Length – визначення фактичної довжини послідовності символів:
Function Length(s:string):byte;
Ця функція переводить у числову форму байт довжини string-послідовності і
повертає знайдене число як свій результат.
Наприклад:
Var str:string[30];dlina:integer;
begin
str:=’Місто Одеса’;
dlina:=Length(str); // значенням змінної dlina буде 11
…
3) StrToInt(s) – переведення рядка символів s в ціле число.
4) IntToStr(n) – переведення цілого числа n в рядок.
5) StrToFloat(s) – переведення рядка s в дійсне число.
6) FloatToStr(x) – переведення дійсного числа х в рядок.
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2.4 Стандартні процедури для роботи з даними рядкового типу
1) Delete – вилучення підпослідовності з заданої послідовністі:
Procedure Delete(var s:string; k:integer; n:integer);
Вилучає зі string-змінної s задану кількість n символів, починаючи з символу,
який стоїть в s у заданій позиції k. Після вилучення довжина s зменшується на
n символів.
Наприклад:
…
s:= ‘Object Pasсal’;
Delete(s,1,6); // тепер дорівнюватиме ’ Pasсal’
2) Insert – уставлення підпослідовності в задану послідовність:
Procedure Insert(p:string; var s:string; k:integer);
Уставляє задану рядкову величину р у string-змінну s, починаючи із заданої позиції k змінної s.
Наприклад:
…
str1:=’Object’;
str2:=’Pascal’;
str1:=str1+’’;
Insert(str1,str2,1); // тепер str2=’Object Pascal’
3) Val – переведення символьного запису числа в його числовий формат:
Procedure Val(s:string; var x:<числовий тип>; var ier:integer);
Тут s – символьний запис числа, х – число-результат типу real чи integer,
ier – код завершення процедури, якщо перетворення відбулось успішно, то ier
дорівнюватиме нулю і буде іншим, якщо у символьному записі числа містились
помилки.
Наприклад:
…
var s1,s2: string; f:integer; h:real; ier:integer;
…
begin s1:=’125’; s2:=’–1.253E2’;
Val(s1,f,ier); // змінна f міститиме ціле число 125
Val(s2,h,ier); //змінна h міститиме дійсне число –125,3
4) Str – переведення чисел у символьні записи:
Procedure Str (x:<числовий тип>; var s:string);
Забезпечує переведення числа х у його символьний запис s. Наприклад,
після виконання Str(12,s) string-змінна s матиме значення ‘12’.
3 Приклади програм
3.1 Приклад 1
Завдання. Написати проект програми, що вводить три string-рядки з 20ти або меншого числа елементів і визначає однакові символи між кожною парою рядків та однакові символи з усіх трьох рядків.
Форму проекту та результати роботи програми наведено на рис.8.2.
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Рисунок 8.2 – Форма проекту прикладу 1
Текст програми:
………………….
implementation
{$R *.DFM}
Type tstr=string[20];
// підпрограма визначення однакових символів поміж двох рядків
procedure Spsimv(s1,s2:tstr;var s:tstr);
var i,dlina,po,ps:integer;
begin
s:='';
dlina:=length(s1);
for i:=1 to dlina do
begin
ps:=pos(s1[i],s2);
if ps<>0 then
begin
po:=pos(s1[i],s);
if po=0 then s:=s+s1[i];
end;
end;
end;
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова
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// підпрограмма до кнопки “Старт”
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s1,s2,s3,s12,s13,s23,s123:tstr;
begin
// введення значень рядків
s1:=edit1.text;
s2:=edit2.text;
s3:=edit3.text;
// визначення однакових символів поміж кожною парою рядків
Spsimv(s1,s2,s12); edit4.text:=s12;
Spsimv(s1,s3,s13); edit5.text:=s13;
Spsimv(s2,s3,s23); edit6.text:=s23;
// визначення однакових символів у трьох рядках
Spsimv(s12,s23,s123); edit7.text:=s123;
end;
……….
end.
3.2 Приклад 2
Завдання. Ввести рядок зі значеннями кількості доларів (через прогалину). Вивести у компонент Memo масив відповідних значень у гривнях.
Форму проекту та результати роботи програми наведено на рис.8.3.

Рисунок 8.3 Форма проекту прикладу 2
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Текст програми:
unit Unit1;
……..
implementation
{$R *.DFM}
Type s60=string[60];
// підпрограма-функція вилучення початкових прогалин рядка
function del_n(s1:s60):s60;
begin
while (pos(' ',s1)=1)and (length(s1)>0) do
delete(s1,1,1);
del_n:=s1;
end;
// підпрограма-функція виокремлення першого” слова” з послідовності
function slovo(s:s60):s60;
var p:integer;
begin
p:=pos(' ',s);
if p=0 then slovo:= s
else slovo:= copy(s,1,p-1) ;
end;
// підпрограма-процедура переведення “слова” з доларів у гривні
procedure dol_gr(sdol:s60; koef:real; var sgr:s60);
var dol,gr:real; ier:integer;
begin
delete(sdol,1,1); // вилучення символу ‘ $’
val(sdol,dol,ier); // переведення рядкового значення в числове
gr:=dol*koef; // перерахунок числового значення в гривні
str(gr:10:2,sgr); // перетворення числового значення в рядкове
sgr:=sgr+' грн.';
end;
// підпрограма до кнопки “Перерахунок у гривню“
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var sv,sr,sg:s60; k,dd:integer;
begin sv:=edit1.text; //читання введеного рядка
k:=strtofloat(Edit2.text); // читання курсу долару
sv:=del_n(sv); // вилучення початкових прогалин рядка

Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

19

20

Програмування в Delphi

while length(sv)>0 do
begin
sr:=slovo(sv); // виокремлення першого “слова” з послідовності
dol_gr(sr,k,sg); // переведення “слова” з доларів у гривні
memo1.lines.add(sg); // виведення результату
delete(sv,1,length(sr)); //вилучення першого “слова” з послідовності
sv:=del_n(sv);
// вилучення початкових прогалин рядка
end;
end;
end.
3.3 Приклад 3
Завдання. Написати програму, яка вводить два string-рядки та визначає,
який з них є довший. Якщо перший рядок є довший ніж другий, то програма
додає у другий рядок символ ‘#’ до довжини першого, якщо другий рядок є
довший за перший, − додає у перший рядок символ ‘$’ до довжини другого.
Форму проекту та результати роботи програми наведено на рис.8.4.

Рисунок 8.4 – Форма проекту до прикладу 3
Текст програми:
………………………….
implementation
{$R *.DFM}
// підпрограма до кнопки “Перерахунок у гривню“
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var a,b:string[10];
dla,dlb,i:integer;
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begin
// читання рядків
a:=edit1.text;
b:=edit2.text;
// визначення довжини рядків
dla:=length(a);
dlb:=length(b);
if dla>dlb then
// додавання у другий рядок символів ‘#’
for i:=dlb+1 to dla do
begin
b:=b+'#';
edit3.text:=b;
end
else if dla<dlb then
// додавання у перший рядок символів ‘$’
for i:=dla+1 to dlb do
begin
a:=a+'$';
edit3.text:=a;end;
end;
end.
4 Контрольні запитання
1 Що таке байт довжини? Який номер у цього байта?
2 Скільки байтів займає величина, оголошена як string[5]?
3 Запишіть оператор чи оператори, котрі дозволяють ввести рядок з 8
символів.
4 Запишіть оператор, котрий запише у рядкову послідовність S2 початок
рядкової змінної S1, аж до її 4-го символу включно.
5 Відомо, що змінна К містить слово “авто”. Запишіть оператор конкатенації, котрий надасть змінній значення “автозавод”.
6 Яку процедуру слід використати, щоб перевести ціле число k у символьну форму? Запишіть її виклик.
7 Яку процедуру слід використати, щоб перевести дійсне число D у символьну форму і записати у рядкову послідовність S? Запишіть її виклик.
8 Яку процедуру слід використати, щоб перевести символьний запис
цілого числа, котрий зберігається у string–змінній Т, у числову форму? Запишіть її виклик.
9 Яку процедуру слід використати, щоб перевести символьний запис
дійсного числа, котре зберігається у рядковій змінній S, у числову змінну К?
Запишіть її виклик.
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10 Яка функція переводить у числову форму байт довжини рядкової послідовності й повертає знайдене число як свій результат? Запишіть її.
11 Чому дорівнює значення функції Length(‘’)?
12 Яку функцію треба використати, щоб перевести символьний запис в
ціле число?
5 Лабораторне завдання
1 Розробити проект форми та програми алгоритмічною мовою Object
Pascal для виконання індивідуального завдання відповідно до варіантів у середовищі Delphi.
2 Оформити протокол для виконання лабораторної роботи.
3 Занести результати обчислень до протоколу.
Варіанти завдань до роботи на комп’ютері
1 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 10-ти чи
меншої кількості елементів, відшукує в рядку перше ціле число і виводить його.
2 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 12-ти чи
меншої кількості елементів, і, якщо в рядку є символ ‘+’, то перед цим знаком і
після нього додає прогалини.
3 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 13-ти чи
меншої кількості елементів і замінює в рядку великі літери російського алфавіту на малі.
4 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 10-ти чи
меншої кількості елементів і вилучає з рядка початкові прогалини.
5 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 16-ти чи
меншої кількості елементів і робить в рядку прогалину перед кожною великою
латинською літерою (за умови, що перед нею ще немає прогалини).
6 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 10-ти чи
меншої кількості елементів і вилучає з рядка кратні прогалини.
7 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 12-ти чи
меншої кількості елементів і вилучає з рядка початкові та кінцеві символи ‘+’.
8 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 14-ти чи
меншої кількості елементів, і, якщо в рядку є крапка, то після крапки додає
прогалину, а наступний символ записує з великої літери.
9 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 10-ти
чи меншої кількості елементів, визначає, яка з них є довша, і будує рядок, на
початку якого стоїть довша рядкова послідовність, а за ним – через прогалину –
коротша рядкова послідовність.
10 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 9-ти чи
меншої кількості елементів, визначає, яка з них є довша, і “обрізає” її до довжини коротшої.
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11 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 12-ти
чи меншої кількості елементів і будує рядок, який складається з однакових елементів заданих двох рядків; кратні елементи враховувати лише один раз.
12 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 10-ти
чи меншої кількості елементів, визначає, яка з них є коротшою, і додає символи
‘%’ до довжини довшої.
13 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 8-ми чи
меншої кількості елементів, визначає, яка з них є більшою за порядком і будує
рядкову послідовність, на початку якої стоїть менша з двох введених, а за нею –
через прогалину – більша.
14 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 10-ти
чи меншої кількості елементів, визначає, чи входить одна з них до складу іншої; і, якщо це так, то викреслює з ширшої вужчу (для рядків ‘абвг’ та ‘аб’ результатом буде ‘вг’).
15 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 11-ти
чи меншої кількості елементів, визначає, яка з них є коротша, і додає знак ‘#’ до
до довжини довшої.
16 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 10-ти
чи меншої кількості елементів, і будує рядок, який складається з тих символів
першої послідовності, яких нема у другій. Кратність до уваги не брати, наприклад, для рядків ‘арк45тф’ та ‘к5ерх’ результатом буде ‘а4тф’.
17 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 12-ти
чи меншої кількості елементів, визначає, чи є одна з них закінченням іншої, і
якщо це так, то вставляє початок ширшого рядка в кінець вужчого (для рядків
‘абвг ‘ та ‘вг ‘ результатом буде ‘вгаб’).
18 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 16-ти чи
меншої кількості елементів і друкує всі слова цього рядка у стовпчик; вважати,
що розділювачем слів є прогалина.
19 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 11-ти чи
меншої кількості елементів і відшукує останнє слово у цьому рядку; вважати,
що розділювачем слів є прогалина.
20 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 10-ти чи
меншої кількості елементів і відшукує перше власне ім’я у цьому рядку; вважати, що власні імена – це слова, що розпочинаються з великих латинських літер,
вважати, що розділювачем слів є прогалина.
21 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 18-ти чи
меншої кількості елементів і виокремлює слова із вказаним порядковим номером; вважати, що розділювачем слів є прогалина.
22 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 10-ти чи
меншої кількості елементів і відшукує перше слово у цьому рядку; вважати, що
розділювачем слів є прогалина.
23 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 8-ми чи
меншої кількості елементів і розріджує його прогалинами, наприклад: для рядка ‘fdg#3gk’ результатом буде ‘f d g # 3 g k’.
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24 Написати програму, котра вводить дві рядкові послідовності з 9-ти чи
меншої кількості елементів і будує рядок, який складається з однакових елементів заданих двох рядків. Кратні елементи слід враховувати.
25 Написати програму, котра вводить масив з 8-ми дійсних чисел і будує
рядкову послідовність, у якій записано ці числа, округлені до десятих, і за кожним числом вставлено текст грн. Записи в рядку необхідно розділити комою
(наприклад: 5.5 грн,7.5 грн, 2.5 грн,…,9.5 грн).
26 Написати програму, котра вводить масив з 6-ти рядкових послідовностей (кожна з 5-ти чи меншої кількості елементів) і виводить їх у відповідності з їхнім ANSI-порядком.
27 Написати програму, котра вводить масив з 5-ти рядкових послідовностей (кожна з 6-ти чи меншої кількості елементів), які містять записи символу ‘$’ із числом (наприклад, $125) . Слід перевести величини в доларах у
величини в гривнях за курсом, і утворити масив відповідних значень записів у
гривнях (наприклад, 625 грн.)
28 Написати програму, котра вводить масив з 8-ми дійсних чисел і будує
рядкову послідовність, у якій записано ці числа, і за кожним числом вставлено
текст м/с. Записи в рядку необхідно відокремити комою.
29 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 13-ти чи
меншої кількості елементів і вилучає в рядку початкові й кінцеві прогалини.
30 Написати програму, котра вводить рядкову послідовність з 10-ти чи
меншої кількості елементів, відшукує в рядку дійсне число (наприклад 12.5) і
друкує його; вважати, що число може бути надано в експоненціальній формі
(наприклад, 1.25е1). Якщо числа не знайдено, вивести повідомлення про це.

Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

Програмування в Delphi

25

Лабораторна робота №9
Органiзацiя бiблiотек підпрограм
1 Мета роботи
Вивчити структури підпрограм та бібліотек з підпрограмами. Набути навичок з програмування алгоритмів з використанням модульної структури програм (структурного програмування). Навчитись користуватись бібліотеками
підпрограм та будувати власні бібліотеки в Delphi.
2 Основні теоретичні відомості
2.1 Підпрограми
В процесі розв’язання складних задач часто виникає необхідність у багаторазовому обчисленні за одними й тими самими виразами за різних початкових даних. В таких випадках для більш ефективного програмування обчислення, які багаторазово повторюються, оформлюються у вигляді самостійного
програмного модуля, який багаторазово, в міру необхідності, може бути
використано. Така автономна частина програми, яка зреалізовує певний
алгоритм і дозволяє звертатись до неї з різних частин основної (головної)
програми, називається підпрограмою. Підпрограми підвищують продуктивність
праці, економлять пам’ять, роблять всю програму більш наочною і спрощують
розроблення великих програм. Кожна підпрограма визначається лише
одноразово, а виконуватись може багаторазово.
В мові Pascal підпрограми зреалізовуються у вигляді процедур (Procedure)
та функцій (Function).
2.1.1 Підпрограми-процедури
Розглянемо структуру та особливості підпрограм типу Procedure.
Будь-яка процедура оформлюється подібно до головної програми і складається із заголовка, розділу описання й розділу операторів.
Структура процедури має такий вигляд:
Procedure ім’я Р (список формальних параметрів);
{ розділ описання }
...................................
begin
{ розділ виконавчих операторів процедури }
....................................
end;
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Заголовок складається зі слова Procedure, за яким слідує ім’я процедури й
список формальних параметрів, замкнений в круглі дужки. В цьому списку перелічуються (через крапку з комою) вхідні й вихідні параметри та інформація
про їхній тип. Розділ описання процедури складається з розділів позначок,
констант, типів, змінних, інших процедур та функцій. Розділ виконавчих операторів, які зреалізовують алгоритм процедури, замикається операторними дужками begin і end, причому після end ставиться крапка з комою.
Виклик підпрограми здійснюється з головної програми за іменем процедури з переліком (в круглих дужках через кому) її фактичних параметрів:
ім’я Р ( список фактичних параметрів ) ;
За допомогою формальних і фактичних параметрів дані передаються з
програми в процедуру й, навпаки, з процедури – в програму. Кожен формальний параметр указується зі своїм типом. Формальні параметри одного типу
утворюють групи, які відокремлюються одна від одної символом “ ; ” (крапкою
з комою). В межах групи формальні параметри відокремлюються комами. Наприклад :
Procedure ex1 ( n1, n2, ..., nN : тип 1;
m1, m2, ..., mM : тип 2;
k1, k2, ..., kK : тип 3 );
Фактичні параметри при зверненні до процедури вказуються в списку фактичних параметрів через кому, без зазначення типу. Список фактичних параметрів повинен відповідати списку формальних параметрів процедури за кількістю, типом та порядком їх розміщення.
У вигляді формальних параметров можуть бути використані лише імена
змінних (константи й вирази є неприпустимі).
Формальні параметри поділяються на:
 параметри-числові значення;
 параметри-змінні (перед ними треба ставити службове слово Var);
 параметри-процедури (перед ними має стояти службове слово
Procedure);
 параметри-функції (перед ними слід ставити службове слово Function).
Параметри-значення відіграють роль вхідних параметрів процедури. Вони
можуть набувати значень фактичних параметрів, але не можуть передавати свої
значення фактичним параметрам. У цьому разі говорять, що при виклику процедури параметри-значення передаються за значенням.
Параметри-змінні відіграють роль як вхідних, так і вихідних параметрів
процедури. Вони можуть набувати значень фактичних параметрів, змінювати їх
в процедурі й повертати нові значення фактичним параметрам. В цьому разі говорять, що при виклику процедури параметри-змінні передаються в програму
за засиланням. Параметри-змінні описуються в списку формальних параметрів
як Var-параметри.
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Фактичними параметрами можуть бути константи, змінні й вирази. Їхній
тип повинен відповідати типу формального параметра.
Задамо таку процедуру:
Procedure ex2 ( a, b, c : real; var x, y : real );
Var z : real;
begin
z : = a+b+c;
x : = sqr ( z );
y : = sqrt ( z );
end;
Цю процедуру можна викликати кількома способами. Один з них такий:
ex2 ( 1. 7, 5. 5, 1. 8, t, q );
Тут формальні вхідні параметри-значення набувають значень відповідних фактичних параметрів: а = 1.7, b = 5.5, c = 1.8. За цих значень виконується процедура ex2. Результатом роботи процедури є x і y, які передають свої значення
відповідним фактичним параметрам t і q.
В головній програмі маємо результат: t = 81. 0, q = 3.0.
Виклик процедури ex2 може бути й іншим:
f : = 5. 5; k : = 1. 1;
ex2 ( 1. 7, f, k+0. 7, i, w );
Результат роботи процедури не зміниться, бо формальні параметри набудуть
тих самих значень: a = 1. 7, b = 5. 5, c = 1. 8.
У вигляді фактичних параметрів, яким відповідають параметри-змінні,
можуть використовуватись імена масивів. Розглянемо такий фрагмент головної
програми (відносно підпрограми):
..................................
Const n = 11;
Type mas = array [ 1.. n ] of real;
..................................
Procedure ex3 ( k : integer; var x : mas );
{оператори підпрограми
...........................}
end;
..................................
{ головна програма }
..................................
Var a : mas;
..................................
ex3 ( n, a ); // звернення до підпрограми
..................................
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Формальний параметр k набуде значення фактичного параметра n, тобто
к = 11, а формальний параметр х – значення масиву а. В процедурі значення
масиву х можуть змінитися – і тоді масив а набуде нових значень.
Можна використовувати процедури і без параметрів, тобто можлива відсутність як формальних, так і фактичних параметрів.
Імена, описані в розділі оголошень головної програми, діють в розділі операторів основної програми і в будь-якій підпрограмі (процедурі чи функції). Ці
імена називаються глобальними.
Імена, оголошені в підпрограмі, діють лише в цій підпрограмі і в будь-яких
описаних в ній процедурах і функціях. Такі імена називаються локальними. Вони є неприступні для операторів головної програми.
2.1.2 Підпрограми функції
Структура підпрограми-функції має такий вигляд:
Function ім’яF (список формальних параметрів) : тип_результату;
{ розділ описання локальних параметрів }
....................................
begin
{ розділ виконавчих операторів функції }
....................................
ім’яF : = результат виконання пiдпрограми;
end;
Ім’я функції (ім’яF ) обирається довільно (як і ім’я змінної).
Характерною особливістю підпрограми-функції є те, що вона не має вихідних параметрів, а результат виконання пiдпрограми повертається в головну
програму лише у вигляді імені функції. Тому у виконавчій частині підпрограми-функції повинен бути хоча б один оператор, у якому імені функції присвоюється значення результата. За типом цього значення й оголошується тип самої
функції. Типом функції може бути лише скалярний тип, тобто цілий, дійсний,
логічний, символьний, або рядковий тип.
Наприклад, функція
sign(x)=

–1, якщо x < 0,
0, якщо x = 0,
1, якщо x > 0

як пiдпрограма-функція матиме такий вигляд:
Function fsign(x : real):integer;
begin
if x < 0 then fsign : = −1
else if x = 0 then fsign : = 0
else fsign : = 1;
end;
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Пiдпрограма-функція для обчислення факторiалу матиме вигляд
Function fact(n : integer) : real;
var k : integer; p : real;
begin p : = 1;
for k : = 1 to n do
p : = p*k;
fact : = p;
end;
Зауваження. Функцію fact оголошено зі значенням типу real, оскільки
для аргументів n, більших за 7, ціле значення факторiалу перевищить 32767 і не
розміститься в двобайтовому полі цілого числа.
Виклик пiдпрограми-функції здійснюється за її іменем у виразі (арифметичному, рядковому або логічному), записаному в операторі головної програми
або іншої підпрограми, із зазначенням вхідних фактичних параметрів через
кому у дужках. Правила встановлення відповідності між фактичними і формальними параметрами такі самі, що й для пiдпрограми-процедури. Результат роботи функції передається в місце її виклику.
Зуваження. Якщо виклик функції містить ім’я іншої функції як фактичний параметр, то на початку головного модуля (попереду слова Unit) слід
поставити директиву{$F+}.
Наприклад, фрагмент програми обчислення виразу Z = xy*sign ( x ) за
допомогою функції fsign, описаної вище, матиме вигляд
…………………..
var x,y,z : real;
begin
………………
x := -2; y := -2.557;
z :=x*y*fsign(x);
………………………………
end;
Фрагмент програми обчислення величини
m!
a
(n  m)!
з використанням підпрограми-функції fact матиме вигляд
…………………………………….
var m, n : integer; a : real;
…………………………………….
begin
m : = 5; n : = 2;
a : = fact (m) /fact(m - n );
…………………………………
end;
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2.2 Бібліотеки
2.2.1 Основні поняття
Бiблiотекою називається файл, який мiстить кiлька пiдпрограм i органiзований у такий спосіб, що кожну з цих пiдпрограм можна вилучити з
бiблiотеки й приєднати до будь-якої “зовнiшньої" головної програми. На рис.
9.1 зображено, яким чином одна з підпрограм бібліотеки (пiдпрограма-2) долучається до двох рiзних головних програм. Окрiм пiдпрограм, бiблiотеки можуть
мiстити оголошення констант, змiнних та типiв, якими також може користуватися довiльна "зовнiшня" програма.
Файл-бiблiотека
Пiдпрограма-1
Файл головної
програми-1

Пiдпрограма-2



...

Пiдпрограма-N

Файл головної
програми-2

Рисунок 9.1 − Зв’язок між бібліотекою та програмами
Розрiзнюють так званi системнi бiблiотеки, якi входять до складу системи Delphi, i власнi бiблiотеки (або бiблiотеки користувача), якi можна будувати самому. Кожна придатна до використання бiблiотека є файлом на диску.
Перелік системних бібліотек, необхідних для виконання проекту в
Delphi, можна побачити в операторі uses на початку текcту його головного модуля:
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;
Детальну iнформацiю про склад системних бiблiотек ви можете дiстати,
користуючись HELP-системою Delphi.
Пiсля трансляцiї exe-модуль програми вже мiстить усi вилучені з бiблiотек
пiдпрограми i тому програма виконується незалежно вiд наявності
бiблiотечних файлiв.
2.2.2 Залучення бібліотек до проекту
Щоб залучити власну бібліотеку (бібліотеки), достатньо написати у програмi оператор:
uses iм'я бiблiотеки-1, iм'я бібліотеки-2, . . ., iм'я бібліотеки-N;
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Цей оператор записують попереду будь-яких оголошень програми (попереду першого з операторів label, const, type чи var) або першим у розділі
implementation. Системні бібліотеки автоматично залучаються до проекту під
час його створення.
Природно, що для правильного виклику бiблiотечних пiдпрограм із
"зовнiшньої" головної програми необхiдно знати оголошення всiх параметрiв i
типiв цих пiдпрограм у бiблiотецi.
Наприклад, якщо ми бажаємо використати процедуру Pslau, призначену
для розв'язку системи лiнiйних алгебричних рiвнянь, спочатку відшукаємо її
описання з бiблiотеки Pvm (тека c:\students\librery\pvm, файли pvm.inf та
pslau.par):
Procedure pslau( n : integer; a : matr; var x : vect );
де n − кількість рiвнянь системи, a − матриця її коефiцiєнтiв, а x - розв'язок (вектор коренiв). що стосується типiв matr i vect, то вони також належать до бiблiотеки Pvm i оголошенi в нiй у такий спосіб:
сonst maxn = 20 ;
type matr : array[ 1..maxn, 1..maxn+1 ] of real ;
vect : array[ 1..maxn ] of real ;
Знаючи всi цi оголошення, можна тепер написати правильне звернення до
пiдпрограми Pslau із "зовнiшньої" програми. Наприклад, фрагмент програми
для розв’язку системи з п’яти рівнянь матиме вигляд
implementation
uses Pvm ;
……………………..
procedure Tform1.Button1Click(Sender: Tobject);
var m : matr; v : vect;
…………………….
begin
……………………..
Pslau( 5, m, v );
...
end;
Зауваження. У попередньому фрагментi iмена m та v − фактичних
параметрів процедури Pslau − може бути змiнено. Але неприпустимо
змiнювати або переоголошувати типи matr та vect цих параметрiв. навiть
якщо ви застосуєте оголошення, повнiстю тотожне з оголошенням у бiблiотецi
Pvm:
// приклад неправильного виклику PSlau
uses pvm ;
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const maxn = 20 ;
type matr : array[ 1..maxn, 1..maxn+1 ] of real ;
vect : array[ 1..maxn ] of real ;
var a : matr; x : vect;
. . . begin
Pslau( 5, a , x );
...
Цей виклик буде неправильним, тому що iмена matr та vect розглядатимуться як внутрiшнi типи програми й, отже, вважатимуться за вiдмiнні вiд
бiблiотечних типiв, хоча й iмена їхні, i структури збiгаються. Iнакше кажучи, у
Pascal величини, тотожнi за структурою, вважаються рiзними, якщо вони оголошенi в рiзних програмних модулях ( у даному разі однi величини-типи оголошенi в бiблiотечному модулi, а iншi − в модулi головної програми).
Наведемо приклад залучення бібліотеки для обчислення iнтеграла
1

s
0

1 x
1  k 2 sin 2 x

(коефiцiєнт k = 0.75471), котре виконується пiдпрограмою Psimps бiблiотеки
Pvm . У бібліотеці Pvm підпрограму Psimps оголошено у такий спосіб:
procedure Psimps(a,b:real; f : Ftype; eps : real; var : real; var ier : integer);
Тут a, b визначають промiжок iнтегрування, eps - бажана точнiсть (похибка)
віднайдення iнтеграла, y − значення iнтеграла (результат) i ier - код завершення пiдпрограми Psimps (за успiшного завершення ier = 0), Ftype − ім’я типу
пiдiнтегральної функцiї:
Type Ftype = function( x : real ) : real;
Фрагменти програми мають вигляд:
{$F+}
Unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes,
Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
…………………
implementation
{$R *.dfm}
Uses PVM ;
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Function fun ( x : real ) : real;
Const k = 0.75471;
Begin
fun:=1/sqrt(1-sqr(k*sin(x)))
end;
// головна програма
procedure Tform1.Button1Click(Sender: Tobject);
Var Eps, R: real; IER : integer;
Begin
…………………..
Psimps( 0, 1, fun, eps, r, ier );
…………………………
End;
Звернiть увагу на перший рядок цiєї програми: {$F+}. Це так звана директива компiлятора (транслятора) Object Pascal. Вона забезпечує можливiсть
вживати iмена пiдпрограм як фактичнi параметри у викликах iнших
пiдпрограм. У нашому прикладi iм'я пiдпрограми fun, яка обчислює
пiдiнтегральну функцiю, слугує фактичним параметром у виклику процедури
Psimps. В загальному випадку дiє наступне.
Правило. Якщо виклик будь-якої функцiї чи процедури мiстить iм'я
iншої функцiї чи процедури як фактичний параметр, на початку головної програми слiд поставити директиву {$F+} .1)
2.2.3 Структура власної бібліотеки
Структура Pascal-тексту бiблiотеки повинна бути такою:
unit <iм'я бiблiотеки>;
interface
< перелiк заголовкiв, залучених у бiблiотеку пiдпрограм
(тобто iмен цих пiдпрограм з описаннями їхніх параметрiв),
а також бiблiотечних констант, змiнних i типiв >
implementation
<повнi тексти перелiчених у роздiлi interface
бiблiотечних пiдпрограм >

1)

Icнують також iншi директиви, кожна з яких являє собою запис вигляду {$...} або (*$...*)
. Слiд вiдрiзняти директиви вiд коментарiв, якi беруться у такi самi дужки. Ознакою
директив є знак долара, який стоїть безпосередньо за лiвою дужкою (директиви часто
називають також псевдокоментарями).
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begin
<оператори (їх може й не бути), якi необхiдно виконати
перед звертанням до будь-якої бiблiотечної пiдпрограми>
end.
Отже, першим оператором у текстi бiблiотеки повинен бути оператор:
unit <iм'я бiблiотеки>. Разом з тим за правилами трансляцiї будь-яких програм iм'я файла-результату пiсля трансляцiї збiгатиметься з iменем файла, який
мiстив вихiдний текст програми.
Зауваження. Зберiгайте модуль тексту бiблiотеки у файлi (з розширенням .pas), iм'я якого збiгається з iменем бібліотеки, вказаним в операторi unit.
Частина бiблiотеки вiд слова interface до слова implementation має назву
роздiл iнтерфейсу (слово interface тут найкраще перекласти як "стик" – саме
через роздiл iнтерфейсу "зовнiшнi" програми "стикаються" з пiдпрограмами
бiблiотеки). Частина вiд слова implementation до слова begin називається
роздiлом реалiзацiї (implementation означає "здiйснення"). Врештi, назва частини помiж словами begin та end – роздiл iнiцiалiзацiї. Цього останнього
роздiлу (але не перших двох!) у бiблiотецi може не бути – i в такому разі можна не писати й слова begin, але слово end. (з крапкою) є обов'язковим.
Наведемо приклад ситуацiї, за якої цей роздiл мiг би з'явитися. Нехай ми
складаємо бiблiотеку пiдпрограм, кожна з яких з певною метою використовує
випадковi числа. Отже, яку б з цих пiдпрограм ви не викликали у своїй програмi, перед цим викликом треба iнiціалiзувати генератор псевдовипадкових
чисел. У Pascal "запускання" цього генератора виконує процедура (без параметрiв) Randomize. Замiсть того, щоб cтавити виклик цiєї процедури на початку
кожної бiблiотечної програми, доцiльно один раз викликати її у роздiлi
iнiцiалiзацiї бiблiотеки:
unit . . .
interface
…………………..
implementation
…………………..
{ кiнець роздiлу implementation }
begin
randomize
end.
Основними роздiлами бiблiотеки є роздiли iнтерфейсу та реалiзацiї. Може
виникнути запитання: для чого потрiбнi два роздiли (адже в роздiлi реалiзацiї
повторено й розширено всi записи з роздiлу iнтерфейсу) ? Річ в тім, що до
роздiлу iнтерфейсу програмiст – розроблювач бiблiотеки – включає заголовки
лише тих пiдпрограм, якi вiн вважає за необхiдне зробити "вiдкритими" для користувачiв бiблiотек. Водночас реалiзацiя цих "вiдкритих" пiдпрограм у роздiлi
implementation може вимагати наявностi в ньому деяких iнших, "закритих" для
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користувачiв пiдпрограм. Отже, до роздiлу реалiзацiї можуть входити вiдсутнi
в iнтерфейсi пiдпрограми. Як роздiл iнтерфейсу, так i роздiл реалiзацiї можуть,
окрiм пiдпрограм, мiстити оголошення констант, типiв та змiнних.
У текстi бiблiотеки можна користуватися константами, типами, змiнними
та пiдпрограмами з iнших бiблiотек. Для цього треба написати оператор
uses з iменами вiдповiдних бiблiотек одзразу пiсля оператора interface або
implementation − в залежностi вiд того, в якому з цих роздiлiв є посилання на
"зовнiшнi" бiблiотечнi данi.
Зауваження. Не рекомендується посилатися на бiблiотеку у iнтерфейсi,
якщо до неї насправдi звертаються лише у роздiлi implementation. Одним (але
не єдиним) негативним наслiдком порушення цiєї рекомендацiї буде зростання
довжини бiблiотечного файла.
2.2.4 Послідовність створення файла бібліотеки
1 Спочатку потрібно викликати каталог депозиторія за допомогою команд
головного меню File/New.
2 Обрати піктограму Unit для залучення до проекту порожнього модуля
без пов’язаного з ним вікна форми. З’явиться вікно із шаблоном бібліотечного
модуля:
Unit Unit2;
interface
implementation
end;
3 Ввести текст бібліотечного модуля в цьому вікні.
4 Зберегти модуль на диску з ім’ям власної бібліотеки.
Примітка. Ім’я Unit2 за цієї дії автоматично буде замінено на нове ім’я.
3 Приклад проекту з власною бібліотекою
Завдання:
1 Обчислити елементи матриці за формулою
ai,j = sin i +cos j, де i =1,2, …,4; j =1,2, …,5.
2 Створити вектор х, як суми елементів рядків.
3 Обчислити скаляр – номер найменшого елементу вектору х.
Ці обчислення організувати за допомогою підпрограм, які розмістити у
власній бібліотеці.
Керування роботою проекту організувати за допомогою меню команд.
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Форму та результати роботи проекту програми наведено на рис 9.2.

Рисунок 9.2 − Форма та результати проекту

Пояснення. Меню команд створено за допомогою компонента
MainMenu. Перелік команд меню проекту наведено на рис. 9.3.

Рисунок 9.3 − Команди меню проекту
Текст головного модуля
unit Unit1;
interface
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uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Grids, StdCtrls, Menus, TeEngine, TeeFunci, Series, TeeProcs, Chart,bibl;
type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel; Label2: TLabel; Label3: TLabel;
StringGrid2: TStringGrid; StringGrid1: TStringGrid;
Edit1: TEdit;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
………
N8: TMenuItem;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject); procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject); procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N7Click(Sender: TObject); procedure N8Click(Sender: TObject);
Chart1: TChart;
TeeFunction1: TAddTeeFunction;
Series1: TBarSeries;
……………………………….

implementation
{$R *.DFM}
const n=5; m=4;
var a:matr; х:vect; { глобальні параметри }
// Підпрограма початкового встановлення невидимості команд меню
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
n3.visible:=false;
n4.visible:=false;
end;
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// Підпрограма команди меню ” Підпрограми | Розрахунок матриці”
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
var i,j:integer; s:string;
begin
{виклик підпрограми обчислення елементів матриці}
elem(n,m,a);
{заголовки рядків та стовпчиків}
for i:=1 to n do
StringGrid1.Cells[0,i]:=IntToStr(i)+'-й рядок';
for j:=1 to m do
StringGrid1.Cells[j,0]:=IntToStr(j)+'-й стовпчик';
{виведення матриці в форму}
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
str(a[i,j]:8:3,s);
StringGrid1.Cells[j,i]:=s;
end;
{встановлення видимості команд меню для вектора й скаляра}
n3.visible:=true;
n4.visible:=false;
end;
// Підпрограма команди меню ”Підпрограми | Обчислення вектора”
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
var i,j:integer; s:string;
begin
{виклик підпрограми для вектора}
sum(n,m,a,х);
{ виведення вектора сум в StringGrid}
for i:=1 to n do
begin
StringGrid2.Cells[0,i-1]:=IntToStr(i)+'-й елемент';
str(х[i]:5:1,s); StringGrid2.Cells[1,i-1]:=s;
end;
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{встановлення невидимості команди меню для скаляра}
n4.visible:=true;
end;
// Підпрограма команди меню ” Підпрограми | Мінімальний елемент”
procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);
var i:integer; nom:integer;
s:string;
begin
{виклик функції обчислення скаляра G}
nom:=nom_min(x,n);
{ виведення вектора на форму}
edit1.text:=IntToStr(nom);
end;
// Підпрограма команди меню ” Проект | Очистити форму”
procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject);
var i,j:integer;
begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
StringGrid1.Cells[j,i]:='';
for i:=1 to n do
StringGrid2.Cells[1,i-1]:='';
edit1.text:='' ;
{встановлення невидимості команд меню для вектора й скаляра}
n3.visible:=false;
n4.visible:=false;
end;
// Підпрограма команди меню “Проект | Вихід”
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
close
end;
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// Підпрограма команди меню “Графіка”
procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject);
var i:integer; gr:array [1..n] of TPoint;
begin
{ побудова графіка}
for i:=1 to n do
Series1.Addxy(i,x[i],'',clTeeColor);
end;
end.
Текст бібліотеки
unit bibl;
interface
Type matr=array[1..10,1..10] of real;
vect=array[1..10] of real;
procedure elem(n,m:integer; var c:matr);
procedure sum(n,m:integer; c:matr; var v:vect);
function nom_min(v:vect; k:integer):integer;
implementation
// підпрограма обчислення елементів матриці
procedure elem(n,m:integer;var с:matr);
var i,j:integer;
begin for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
с[i,j]:=sin(i)+cos(j);
end;
// Підпрограма обчислення вектора сум елементів рядків
procedure sum (n,m:integer;с:matr; var c:vect);
var i,j:integer;
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begin
for i:=1 to n do
begin c[i]:=0;
for j:=1 to m do
v[i]:=v[i]+ c[i,j];
end;
end;
// підпрограма-функція обчислення найменшого елемента вектора
function nom_min(v:vect; k:integer):integer;
var i:integer; min:real; nmin:integer;
begin min:=v[1]; nmin:=1;
for i:=2 to k do
if v[i]<min then
begin min:=v[i];nmin:=i; end;
nom_min:=nmin;
end;
end.

4. Контрольні запитання
1 Для чого призначено підпрограми-процедури?
2 Що включає в себе заголовок підпрограми-процедури?
3 В якому місці програми описується текст підпрограми-процедури?
4 Чим відрізняються формальні й фактичні параметри?
5 Чим відрізняється передавання параметрів за засиланням від передавання параметрів за значенням?
6 Що таке глобальна змінна?
7 Що називається локальною змінною?
8 Які елементи мови Object Pascal можна використовувати у вигляді формальних, а які − у вигляді фактичних параметрів?
9 Чи є в підпрограмі-функції вихідні параметри?
10 Як передається результат обчислення підпрограми-функції у викликаючу програму?
11 Де оголошується тип підпрограми-функції?
12 Чи визначає ім’я підпрограми-функції її тип?
13 Чи треба вказувати тип функції в її заголовку?
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14 Що таке бiблiотека?
15 Якi елементи може мiстити бiблiотека? Наведiть приклади елементiв
рiзного типу.
16 У чому полягає рiзниця системних i власних бiблiотек?
17 Ваша програма звертається до пiдпрограми з бiблiотеки mylib. Як залучити цю бiблiотеку до програми?
18 У бiблiотецi uselib є пiдпрограма subr з таким оголошенням:
type vtype = array[1..10] of integer;
procedure subr( A : vtype; var B : vtype );
……………………………….
Зовнiшня програма p1 звертається до subr у такий спосіб:
Unit p1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,
Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
…………………
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x, y : array[1..10] of integer;
begin
…………………..
subr( x, y );
…………………..
Чи все є правильно в цьому фрагменті? А якщо − нi, то як його виправити?
19 Для чого потрiбна директива {$F+}? Наведiть приклади, в яких її використання є необхiдним.
20 Як вiдрiзняти директиви вiд коментарiв?
21 Нарисуйте структуру Pascal-тексту довiльної бiблiотеки.
22 Якi iснують роздiли у Pascal-бiблiотецi? Якi з цих роздiлiв є обов'язковi, а якi – нi ?
23 Пояснiть рiзницю у призначеннi роздiлiв interface та implementation.
24 В яких випадках слiд оголошувати костанту у роздiлi iнтерфейсу, а в
яких – у роздiлi реалiзацiї? Наведiть приклади таких оголошень.
25 У бiблiотецi Pvm оголошено тип matr. Запишiть першi оператори
бiблiотеки
MyLib, котра мiстила б в iнтерфейсi пiдпрограму-функцiю
RangMatr, яка має єдиний формальний параметр типу matr i значення (результат) типу integer .
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5. Лабораторне завдання
Задано квадратну матрицю А розміром k  k, де k = ( m+n ) mod 3+3,
(m − номер групи, n − номер студента в журналі групи).
Елементи матриці обчислити за виразом
аi,j = (k /2 − i +0,3)( j  k +5n )  sin j,
де i=1,…,k; j=1,…,k.
1
Написати текст бiблiотеки, котра мiстила б дві пiдпрограми:
 обчислення елементів матриці;
 обчислення величин, наведених в iндивiдуальному варiантi завдання.
2
Написати головну програму для тестування бiблiотечної пiдпрограми з
виведенням результатів на форму проекту.
Варіанти індивідуальних завдань
1 Упорядкувати елементи головної діагоналі в порядку зростання.
2 Упорядкувати елементи головної діагоналі в порядку спадання.
3 Упорядкувати елементи неголовної діагоналі в порядку зростання.
4 Упорядкувати елементи неголовної діагоналі в порядку спадання.
5 Обчислити суму непарних елементів парних стовпчиків.
6 Обчислити суму елементів парних стовпчиків.
7 Обчислити суму елементів непарних стовпчиків.
8 Обчислити суму елементів парних рядків.
9 Обчислити суму елементів непарних рядків.
10 Обчислити суми від’ємних елементів головної й неголовної діагоналей.
11 Обчислити суми додатніх елементів головної діагоналі і першого рядка.
12 Обчислити суми непарних елементів всіх стовпчиків.
13 Обчислити суми парних елементів всіх рядків.
14 Обчислити добуток від’ємних елементів парних стовпчиків.
15 Обчислити добуток додатніх елементів непарних рядків.
16 Визначити мінімальний елемент матриці.
17 Визначити максимальний елемент кожного рядка матриці.
18 Обчислити середньоарифметичне значення елементів парних рядків.
19 Обчислити середньоарифметичне значення елементів непарних рядків.
20 Обчислити середньоарифметичне значення елементів парних стовпчиків.
21 Обчислити середньоарифметичне значення елементів непарних стовпчиків.
22 Обчислити суму транспонованої й вихідної матриць.
23 Обчислити різницю транспонованої й вихідної матриць.
24 Обчислити добуток матриці на головну діагональ.
25 Обчислити скалярний добуток k-го рядка на 1-й стовпчик.
26 Обчислити скалярний добуток головної й неголовної діагоналей.
27 Обчислити скалярний добуток (k – 2)-го рядка і (k – 1)-го стовпчика.
28 Поміняти місцями 1-й і k -й стовпчики.
29 Поміняти місцями 1-й і k -й рядки.
30 Скласти матрицю, елементами якої є квадрати елементів транспонованої
матриці.
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Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 10
Тип даних − запис
1 Мета роботи
Вивчити правила описування записiв та оволодiти засобами надання значень змiнним типу “запис” та доступу до них, набути практичних навичок використання записiв для опрацювання даних складно? структури.
2 Основнi теоретичнi вiдомостi
2.1

Основні поняття

У багатьох економiчних та iнформацiйних задачах потрiбно опрацьовувати документи, вiдомостi, списки. При цьому необхiдно об’єднувати данi
рiзних типiв у одну групу. Для роботи з такими групами даних у мовi Pascal
введено поняття запису.
Запис – це структура даних, котра складається з фiксованої кiлькостi елементів. Окремий елемент запису називають полем запису. На відмiну вiд масивів, у яких усі елементи повинні мати однаковий тип даних, поля одного запису
можуть бути різних типів. Доступ до полів можна здійснювати лише за їхніми іменами. Поняття запису розглянемо на прикладі відомостей про студентiв:
прізвище, оцінки з фізики, інформатики, історії та дата народження (табл. 10.1).
Таблиця 10.1 − Відомості про студентів
№ п/п
П
Оцінки
рі фізика інформатика
зв
и
щ
е,
I.
Б.
1
Ів
4
4
ан
ен
к
о
I.
К.
2
П
5
5
о
п

Дата народження
історія день місяць рік

4

5

12

1983

5

27

10

1985
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3

4

ов
П.
П.
Ш
те
пс
ел
ь
В.
С.
Г
р
и
ц
ю
к
К.
С.

3

3

4

31

1

1984

4

5

5

10

7

1985

Кожен рядок цiєї вiдомостi складається з окремих елементiв – даних
рiзного типу:
а) порядковий номер – цiле десяткове число;
б) прiзвище, I.Б. – рядок символiв;
в) оцiнки – масив з трьох цiлих чисел;
г) дата народження – три числа (можливо різних типів):
день – цiле число вiд 1 до 31;
мiсяць – цiле число вiд 1 до 12;
рiк – цiле число.
Отже, данi про кожного студента можна по’єднати як одну змінну типу
“запис”.
2.2 Оголошення даних типу ”запис”
Оголошення типу “запис” в програмі розпочинається службовим словом
record і закінчується словом end у розділі типів Type:
Type NameR = record
NameP1 : TypeP1;
NameP2 : TypeP2;
...
NamePn : TypePn;
end;
де

NameR – iм’я типу;
NameP1, NameP2, . . . , NamePn – iмена кожного поля запису;
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TypeP1, TypeP2, . . . ,TypePn – типи кожного поля запису (Real, Integer,
Boolean, Char або iм’я довільного типу, визначеного ранiше в роздiлi Type).
У розділі описання змінних (Var) за загальними правилами описують ім’я
змінної та її тип, вказуючи ім’я типу “запис”.
Порядок послiдовностi полiв запису може бути довiльним. Iмена полiв одного запису повиннi бути рiзними. Наприклад, запишемо оголошення типу “запис” з відомостями про товари – назву, ціну та кількість на складі:
Type tovar = record
nazva : string [15];
cena : real;
kilk : integer;
end;
Var t : tovar; mt : array[1.. 50] of tovar;
У цьому прикладі подано опис змінної t та масиву mt (з 50 елементів) типу “запис” (tovar).
Поля запису, в свою чергу, можуть також мати тип “запис”. Наприклад,
вiдомості про студентiв, наведені у табл.10.1, можна описати у такій спосіб:
Type student = record
nom : integer;
pib : string[20] ;
ocink : array [1..3] of integer;
datar = record
day : 1..31;
month : 1..12;
year : integer;
end;
end;
Var st: student; gr : array [1..4] of student;
Тут змiнна st − окремий запис (рядок таблицi), змiнна gr − масив записiв (всі
чотири рядки таблицi).
2.3

Робота з даними типу “запис”

До кожного з полів запису можна звернутись, використовуючи iм’я змiнної типу запис та iм’я поля, раздiлене крапкою (складене iм’я). Такi iмена в
програмах можна використовувати за тими самими правилами, що i для змiнних iнших типiв. Наприклад, оператор
st . pib = ’Шевченко Т.Г.’;
записує у поле pib змiнної st текст ’Шевченко Т.Г.’; оператор
gr[4] . ocink[2]:=5;
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надає? значення 5 другому елементу поля ocink в четвертoму рядку масива записiв gr ; а оператор
st.datar.month:= 4 ;
записує у поле month поля datar змiнної st значення 4.
Над елементами запису можна виконувати дiї, дозволені для даних
вiдповiдного типу.
За допомогою типу “запис” можна визначити новий тип величин, наприклад комплекснi числа:
Type complex = record
re,im : real
end;
Var x,y,z : complex;
У цьому прикладi сomplex − iдентифiкатор типу “запис”; re та im −
iдентифiкатори полiв (вiдповiдно дiйсна та уявна частини числа); x, y, z − змiннi
типу сomplex .
Оператори
x.re:=5.3;
x.im:= −8.29e −2;
надають значення дiйснiй та уявнiй частинам комплексного числа
( x = 5,3 − 0,0879 i ); оператори
z.re: = x.re + у.re;
z.im:= x.im + y.im;
обчислюють суму z комплексних чисел x та y.

2.4

Оператор при?днання. Записи з варiантами

Для спрощення запису складених iмен можна використовувати оператор
приєднання, який має вигляд
with nv do
begin
<оператори з iменами полiв запису>
end;
де nv - iм’я змiнної типу “запис” або поля запису.
Оператор приєднання дозволяє використати замiсть складених iмен
безпосередньо iмена полiв. При використаннi цього оператора програма стає
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компактнiшою, а транслятор при використаннi оператора приєднання обчислює адресу запису одноразово. Приклади використання оператора приєднання
для описаних ранiш записiв:
а) with x do
begin
re:=5.3;
im:= −8.29e −2
end;
б) with st do
st . pib = ’Шевченко Т.Г.’;
в) with st . datar do
begin
month := 4;
if year < 1972 then k:= k+1
end;
Мова Object Pascal припускає використання записiв з варiантами, тобто
записів, у яких певні поля можуть мати “змінюваний” тип. У цьому разі в оголошенні запису перелічуються всi можливi варiанти даної структури. Наприклад, за допомогою записів з варiантами можна описати таку iнформацiю про
людину: прізвище, рiк народження, а також, якщо це чоловiк, повiдомити, чи є
вiн вiйськовозобов’язаний та яку має спецiальнiсть; якщо ж це жiнка, вказати,
чи вона заміжня та скiльки має дітей:
// розділ описання типів
type pol = (mug, gen);
people = record
{описання типу незмiнюваної частини запису }
fam : string[15] ;
gr : 1800. .2000;
mg : pol;
{описання варіантної частини запису ( наприкінці !)}
case pol of
mug : ( voen : boolean; spec : string[9] );
gen : (zamug : boolean; child : integer);
end;{закінчення оголошення типу people}
{розділ описання змінних }
var chel1, chel2: people;
ved : array[1. .1000] of people;
Bарiантна частина запису розпочинається оператором сase й розміщується після загальної частини. Пiсля варіантної частини у запису не можуть
з’являтися iншi поля (і тому оператор сase не закривається службовим словом
end, єдиний end відповідає закінченню оголошення всього запису).
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Описання запису може мати лише одну варiантну частину. Але варiантна
частина може мiстити iншi записи (укладенi ), у тому числі з варiантами.
3 Приклад складання програми із записами
Завдання. Скласти проект програми, яка створює масив даних типу запис (до 20 записів) з відомостями про абітурієнтів: прізвище, середній бал атестату, країна та область, з якої прибув абітурієнт. Вивести масив з усією введеною інформацією. Вивести відомості про абітурієнтів, які закінчили школу з
медаллю.
Форму та результати роботи проекту програми наведено на рис 10.1.

Рисунок 10.1 – Форма проекту

На формі використовано компоненти :
- для значень “Країна” – компонент ComboBox1 (початкові значення:
“Україна”, “Росія”, “Молдова”, “Грузія” введені через властивість Items; властивість для опрацювання у програмі – Text);
- для значень “Медалі” – компонент RadioGroup1 (початкові значення:
“золота”, “срібна”, “немає” введені через властивість Items; властивість для
опрацювання в програмі – ItemIndex);
- для значень “Область”, “Прізвище” та “Середній бал” – компоненти
Edit1, Edit2, Edit3.
Текст модуля програми.
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unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
ComboBox1: TComboBox;
Label1: TLabel; Label2: TLabel; Label3: TLabel; Label4: TLabel;
RadioGroup1: TRadioGroup;
Button1: TButton; Button2: TButton; Button3: TButton;
Button4: TButton; Button5: TButton;
Memo1: TMemo; Memo2: TMemo;
Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; Edit3: TEdit;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
…………………………..
implementation
{$R *.DFM}
Type abitur = record
country: string[10];
oblast: string[15];
family: string[12];
sr_bal: real;
medal: char;
end;
{Опис глобальних параметрів – масиву записів та їхньої кількості }
var m_zap:array[1..20]of abitur; {масив записів}
k:integer; {поточна кількість введених записів}
// Підпрограма початкових значень проекту
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
k:=0;
end;
// Підпрограма кнопки ” Додати запис”
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
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k:=k+1;
with m_zap[k] do
begin
country:=ComboBox1.text;
oblast:=Edit1.text;
family:=Edit2.text;
sr_bal:=StrToFloat(Edit3.Text);
Case RadioGroup1.ItemIndex
0: medal:='з';
1: medal:='с';
2: medal:='н';
end;
end;
end;

of

// Підпрограма кнопки ” Очистити”
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
k:=0;
СomboBox1.Clear;
Edit1.Clear; Edit2.Clear; Edit3.Clear;
Memo1.Clear;
end;
// Підпрограма кнопки ” Переглядання усіх записів”
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var sbal,dan:string; smed:string; i:integer;
begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.Add(‘| Прізвище | Країна | Область | Середній бал| Медаль|’);
for i:=1 to k do
with m_zap[i] do
begin
case medal of
'з': smed:='золота';
'с': smed:='срібна';
'н': smed:='немає';
end;
str(sr_bal:5:2,sbal);
dan:=family+' | '+country+' | '+oblast+ ' | '+ sbal+' | '+ smed;
Memo1.Lines.Add(dan);
end;
end;
// Підпрограма кнопки ” Вибір записів за умовою”
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procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var sbal,dan:string; smed:string;i:integer;
begin
memo2.Lines.Add('Медалисты');
for i:=1 to k do
with m_zap[i] do
if (medal='з') Or (medal='с') then
begin
case medal of
'з': smed:='золотая';
'с': smed:='серебрянная';
end;
dan:=family+' | '+country+' | '+ smed;
memo2.Lines.Add(dan);
end;
end;
// Підпрограма кнопки ” Вихід”
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
close
end;
end.

4. Контрольнi запитання
1 Що розумiють пiд записом у мовi Object Pascal?
2 Що таке поле запису, складене ім’я?
3 Як оголосити запис у програмi?
4 Якi операцi? припустимi над записами?
5 Чим рiзняться помiж собою масиви та записи?
6 Яке є призначення оператора приєднання? Наведiть приклади.
7 Як органiзувати введення та виведення даних типу “запис”?
8 Об’явіть запис, який містив би таку iнформацiю: назва заводувиробника, назва виготовленого ним товару, цiна одиницi товару.
5 Лабораторне завдання
1 Вивчити теоретичний матеріал. Знати правила оголошення записiв,
органiзацiю роботи із записами, використання компонент RadioGroup та
ComboBox.
2 Пiдготувати у протоколі таблицю даних з iнформацiєю, наведеною у
табл. 10.2, вiдповiдно до номера варiанта. Кiлькiсть записiв у таблиці даних
має бути не менше за 5.
Таблиця 10.2 − Варіанти змісту таблиці з записами
Варiанти
Iнформацiя
1…6
Список робiтникiв заводу: прiзвище, рiк народження, посада,
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7…12
13…18
19…24
25…30
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зарплатня, освіта
Список студентiв: прiзвище, група, рiк народження, оцiнки з
фiзики, математики, інформатики
Список товарiв на складi: найменування, цiна, кiлькiсть, рiк виготовлення, виготовляч
Список комп’ютерів: назва, частота, об’єм оперативної та дискової пам’ятi, наявність CD ROM, вартiсть
Список радiозаводiв: назва, призвіще директора, кiлькicть робiтникiв, обсяг виготовленої продукцiї кожного кварталу року

3 Скласти проект програми, за допомогою якого можна вводити відомості про об’єкти таблиці даних (п. 2) та утворити з них масив даних типу “запис”. Для введення даних використовувати різні компоненти: Edit, StringGrid,
ListBox, RadioGroup та ComboBox (не менш трьох різних компонентів). Вивести увесь масив даних на форму проекта.
4 Скласти схему алгоритму та підпрограму, яка виконує над даними дiї
згідно з варiантом iндивiдуального завдання, наведеного далі.
Iндивiдуальнi завдання
1 Визначити наймолодшого робiтника й надрукувати усi вiдомостi про
нього.
2 Визначити робiтника з максимальною зарплатнею й надрукувати усi
вiдомостi про нього.
3 Обчислити середню зарплатню робiтникiв і надрукувати прiзвища та
зарплатню кожного.
4 Визначити кiлькiсть робiтникiв iз зарплатнею бiльше за 300 грн. і надрукувати усi вiдомостi про них.
5 Визначити кiлькiсть робiтників, старших за 60 рокiв, і надрукувати усi
вiдомостi про них.
6 Визначити кiлькiсть працівникiв з фахом iнженера і надрукувати усi
вiдомостi про них.
7 Обчислити середнiй бал оцiнок кожного студента й надрукувати їхні
прiзвища та середнiй бал.
8 Надрукувати прiзвища студентiв, котрі склали математику на “5”, і визначити їхню кiлькiсть.
9 Надрукувати прiзвища та рiк народження студентiв, котрі склали усi
icпити на “5”, і визначити їхню кiлькiсть.
10 Надрукувати прiзвища й оцiнки з усiх предметiв для студентiв, котрі
вчаться лише на “4” та “5”.
11 Визначити кiлькiсть студентiв, яким бiльше за 19 рокiв, і надрукувати
уci вiдомостi про них.
12 Обчислити середнiй бал оцiнок студентiв з фiлософiї й надрукувати
прiзвища, рiк народження та оцiнки з інформатики всіх студентiв.
13 Визначити товар, якого за кiлькістю найбiльше на складi, і надрукувати усi вiдомостi про нього.
14 Визначити найдорожчий товар на складi й надрукувати усi вiдомостi
про нього.
15 Визначити середню вартicть усiх товарiв й надрукувати найменування
товарiв та їхню вартiсть.
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16 Визначити кiлькість найменувань товарiв, виготовлених поточного року, й надрукувати усi вiдомостi про них.
17 Визначити кiлькiсть товарiв, виготовлених бiльше як два роки тому, й
надрукувати усi вiдомості про них.
18 Визначити загальну вартiсть усiх товарiв й надрукувати наймену-вання
товарiв, їхню вартiсть та кiлькiсть на складi.
19 Визначити кiлькiсть комп’ютерів з об’ємом оперативної пам’ятi бiльш
за 10 Гбайт і надрукувати усi вiдомостi про них.
20 Обчислити середню вартiсть комп’ютерів і надрукувати найменування комп’ютерів та їхню вартiсть.
21 Визначити найдешевший комп’ютер і надрукувати усi вiдомостi про
нього.
22 Визначити комп’ютер з максимальною частотою й надрукувати всi
вiдомостi про нього.
23 Визначити комп’ютери, які мають CD ROM, і надрукувати всi
вiдомостi про них.
24 Надрукувати всi вiдомостi про комп’ютери, вартiсть яких є менше за
400 доларiв, і визначити їхню кiлькiсть.
25 Визначити пiдприємство з мiнiмальною кiлькiстю робiтникiв i надрукувати всi вiдомостi про нього.
26 Визначити обсяг продукцiї, виготовленої за рiк кожним
пiдприємством, i надрукувати найменування пiдприємств та обсяги продукцiї,
виготовленої ними за рiк.
27 Визначити пiдприємство з максимальним обсягом виготовленої другого кварталу продукцi? й надрукувати всi вiдомостi про нього.
28 Визначити пiдприємство з максимальною продуктивнiстю у першому
кварталі (продуктивність є вiдношення обсягу продукцiї у першому кварталі до
кiлькостi робiтникiв) і надрукувати вiдомостi про нього.
29 Визначити кiлькiсть пiдприємств, якi третього кварталу виготовили
продукцiї бiльше за середнє значення (серед усiх пiдприємств), i надрукувати
найменування пiдриємств та обсяги їхньої продукцiї у другому кварталi.
30 Обчислити обсяг продукцiї, виготовленої усiма пiдприємствами за рiк,
і надрукувати найменування пiдприємств та обсяги продукцiї, виготовленої ними за рік.
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Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 11
Типізовані файли
1

Мета роботи

Вивчити правила оголошення файлiв. Оволодiти операторами занесення
даних у файл та читання їх з файла. Набути практичних навичок створення та
опрацювання типізованих файлiв даних.
2. Основнi теоретичнi вiдомостi
2.1

Файли даних

У багатьох задачах є необхідне збереження вихідної iнформацiї та здобутих результатiв роботи програми для подальшого використання їх iншими
програмами або цiєю самою програмою в iншому сеансi роботи. Для збереження iнформації у мовi Object Pascal визначаються файловi типи даних.
Файл − це упорядкована сукупнiсть довiльного числа елементів однакового типу. Файли можуть мiстити тексти рiзних документiв, закодованi
графiчнi зображення, вiдомостi, облiковi данi, результати розрахункiв та iнше.
На вiдмiну вiд масивiв, довжину файла (тобто кiлькiсть компонентів) не визначають при описуваннi файлового типу.
Об’єкт, який називається файлом, є абстрактною моделлю фiзичного набору даних, котрий iснує поза програмою. Вiн мiститься у зовнiшнiй чи
внутрiшнiй пам’ятi комп’ютера. Абстрагування вiд фiзичної природи даних дає
змогу зосередити увагу користувача на алгоритмi, не вдаючись у деталi органiзацiї файлiв в тiй чи iншiй операцiйнiй системi або у способи зображення
даних конкретного комп’ютера. З цiєї точки зору, робота з файлами зводиться
до вiдкриття файла, виконання операцiй над елементами та закриття файла.
Файли в Object Pascal можна подiлити на три категорiї: типiзованi, текстовi та файли без типу. Цю роботу присвячено типізованим файлам.
2.2

Описання типiзованих файлів

Загальний вигляд оголошення файлової змiнної типізованого типу:
Type NameTyp = file of ElemTyp;
Var NameV : NameTyp;
або
Var NameV : file of ElemTyp;
де NameTyp − iм’я файлового типу; NameV − iм’я змiнної файлового типу;
ElemTyp − тип елементів файла (ElemTyp може бути будь-яким типом, окрiм
типу file). Наприклад, оголошення файлової змінної ff для файла, елементами
якого є цiлi числа, має вигляд
Var ff: file of integer;
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

56

Програмування в Delphi

а оголошення файла з елементами типу “запис” має вигляд
Type kadr = record
pib : string[12] ;
year : integer;
oklad : real
end;
fpk = file of kadr;
Var ct : fpk;
Послiдовнiсть збереження елементiв файла на диску визначає їхній “природний” порядок. Кожного моменту безпосередньо доступним є один елемент
файла. Для доступу до елемента файла iснує абстрактний “покажчик файла”.
Виконувати операцiї можна лише з тим елементом, на який встановлено покажчик файла. Iншi елементи стають доступними в мiру пересування покажчика
“вздовж” файла.
У кожному файлi є позначка його кiнця (EOF). Якщо покажчик файла
знаходиться на позначці кiнця файла, то при записуваннi у файл певної величини позначка його кiнця разом iз покажчиком перемiщується далi, а при зчитуваннi з файла фiксується ситуація “помилка введення-виведення”.
2.3

Процедури для роботи з типізованими файлами

1) AssignFile(NameV, File_Name ); – внаслідок виконання цього оператора файлова змiнна NameV, оголошена у програмі, “ототожнюється” з фiзичним
файлом на диску, який має iм’я File_Name. Тут File_Name – величина рядкового типу, яка мiстить розширене iм’я файла на диску й може також мiстити iм’я
дисковода. Будь-яка робота з файлами повинна розпочинатися з цiєї процедури.
Наприклад, процедура
АssignFile(h, ’c: \myfile.dat’);
ототожнює файлову змiнну h з фiзичним файлом ’myfile.dat’, котрий мiститься
на диску в дисководi, який має ім'я c.
2) CloseFile(NameV); – закриття файла NameV. При цьому у файл запису?ться позначка кiнця файла i вносяться необхiднi змiни в директорiй. Ця процедура є необхiдна для збереження результатiв при створеннi чи поновленнi
файлiв.
3) Erase(NameV); – файл NameV вилучається з диска.
4) Read(NameV, a1,a2, ..., aN); – зчитування елементiв з файла NameV i
присвоєння їхніх значень змiнним зі списку a1,a2, ..., aN. Список повинен складатися хоча б з однiєї змiнної, iнакше не виконуватимуться жодні дiї. Зчитування починається з поточного запису, на який встановлено покажчик файла.
5) RenameFile(Old_Name,New_Name); – cтаре iм’я файла ’Old_Name’ замiнюється на нове iм’я ’New_Name’.
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6) Reset(NameV);– вiдкриває вже iснуючий файл. Покажчик файла ставиться на перший елемент файла.
7) Rewrite(NameV); – утворює новий файл NameV. Якщо такий файл вже
iснував, то вiн очищається. Покажчик файла встановлюється на початок файла.
8) Seek(NameV, n); – встановлює покажчик файла NameV на n-й елемент.
Перший елемент має номер 0, другий − 1 i т. д.
9) Write(NameV, A1, A2, ... , An); – запис у файл NameV значень змiнних
зi списку. Список повинен складатися хоча б з однiєї змiнної, у противному разi
не виконуватимуться жоднi дiї. Пiсля виконання процедури покажчик файла
мiститься пiсля останнього записаного елемента.
Зауваження. З типізованим файлом (якщо його відкрито процедурою
reset) можна одночасно виконувати як операцiї зчитування, так i запису елементiв.
2.4

Функцiї для роботи з типізованими файлами

1) Eof(NameV); − має значення True, якщо покажчик файла NameV встановлено на позначцi кiнця файла, i False − у противному разі.
2) FilePos(NameV); − визначає номер елемента, на якому мiститься покажчик файла.
3) FileSize(NameV); − визначає кiлькiсть елементiв у файлi.
Зауваження. Цi три функцiї повиннi застосовуватись до вже вiдкритих
файлiв.
2.5

Послідовність роботи з файлами

Для ч и т а н н я даних з файла необхiдно виконати таку послiдовнiсть
процедур:
1) вiдкрити файл для читання, використовуючи процедури AssignFile i
Reset;
2) прочитати данi з файла, використовуючи процедури Read, Seek;
3) закрити файл для читання, використовуючи процедуру CloseFile.
Для з а п и с у даних у файл необхiдно виконати таку послiдовнiсть
процедур:
1) вiдкрити файл для запису, використовуючи процедуру AssignFile, а
також одну з процедур Rewrite, Reset;
2) записати данi в файл, використовуючи процедури Write, Seek;
3) закрити файл для запису, використовуючи процедуру CloseFile.
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2.6

Контроль операцiй читання даних

Для контролю правильностi операцiй введення-виведення iснує директива {$I } та функція FileExists(File_Name).
1) Без вказівки директива {$I } перебуває в активному станi − {$I+}. У
цьому режимi при виникненнi помилки введення-виведення робота програми
переривається − i користувач дiстає повiдомлення про номер i мiсцезнаходження помилки. Якщо директива перебуває у пасивному станi {$I−}, то при виникненнi помилки виконання програми не припиняється, але наступнi операцiї
введення-виведення затримуються. Стан затримання зберiгається доти, доки у
програмі не буде викликано функцiю IOresult. Ця функцiя повертає значення 0,
якщо попереднi операцiї введення-виведення були коректними, i певне ненульове (ціле) значення при виявленнi помилки. Пiсля звертання до цiєї функцiї
значення її обнулюється.
Наведемо фрагмент програми, котрий показує, у який спосіб можна опрацювати помилку, пов’язану з вiдкриттям для зчитування неiснуючого файла.
Користувач може ввести помилкове iм’я, i, якщо файла з таким iменем не iснує,
програма повiдомить про це та ще раз попросить ввести iм’я файла. Якщо ж
файл iснує, то буде видано його розмiр.
…………………………….
Var s : string[20]; b : boolean; f : file; …
begin
b:=false;
repeat
ShowMessage (’Введіть ім’я файла в Edit1’);
Edit1.Text:= s;
AssignFile(f,s);
{$I-} reset(f); {$I+}
if IOresult=0 then b:=true
else ShowMessage(’Такий файл не віднайдено’);
until b;
ShowMessage (’Розмір файла: ’, FileSize(f) ) ;
CloseFile(f);
end;
2) Функція FileExists(File_Name); − має значення True, якщо не винайдено на диску фiзичного файла, який має iм’я File_Name, i False − у противному
разі. Наведемо фрагмент програми, у якому файл ‘Товари.doc’ відкривається
для запису чи читання, якщо файл віднайдено на диску, або створюється такий
файл для запису даних, якщо файла ще не існує.
If FileExists (‘Товари.doc’) then reset(f)
else begin
rewrite(f);
ShowMessage(’Файл порожній’);
end;
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3. Приклад складання програми з типізованим файлом
Завдання. Скласти проект програми, за допомогою якого можна створити
файл записів з відомостями про товари на складі: найменування, кількість, ціну
та рік виготовлення. Вивести зміст файла у вікно StringGrid. Знайти:

загальну кількість товарів на складі,

товар з найменшою ціною,

відсортувати записи за ціною.
Вигляд форми проекту наведено на рис. 11.1.

Рисунок 11.1 – Форма та результати проекту
Пояснення. Меню команд “Вихід” створено за допомогою компонента
MainMenu. Команда “Вихід |Очистити все” очищує файл і всі компоненти,
окрім StringGrid1.
За допомогою компонента OpenDialog (під час запускання проекту) відшукується на диску тека, у якій знаходиться чи буде створено файл з даними.
Властивість OpenDialog1.Execute набуває значення True, якщо обрано теку та
ім’я файла на диску. Властивість OpenDialog1.FileName набуває значення імені
файла на диску.
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Текст програми:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, Menus, Grids;
type
TForm1 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
OpenDialog1: TOpenDialog;
Button1: TButton; Button2: TButton; Button3: TButton;
Button4: TButton; Button5: TButton; Button6: TButton;
Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit; Edit5: TEdit; Edit6: TEdit;
Label1: TLabel; Label2: TLabel; Label3: TLabel;
Label4: TLabel; Label5: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
…………………………….
implementation
{$R *.DFM}
type tovar=record
name:string[12];
kol:integer;
cena:real;
god:integer;
end;
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// глобальні параметри проекту
var f:file of tovar; {файлова змінна}
z:tovar; {змінна типу “запис”}
namefile:string; {ім’я фізичного файла на диску}
// підпрограма запускання проекту ( створення форми)
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then namefile:=OpenDialog1.FileName;
AssignFile(F,namefile);
if FileExists(namefile) then
begin
reset(f);
ShowMessage('Файл вже існує. Перегляньте зміст файла ');
end
else
begin
rewrite(f); ShowMessage('Введіть відомості про товар');
end;
end;
// підпрограма кнопки “Додати новий запис”
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
{перевірка наявності значень про товар у вікнах edit}
if (length(edit1.text)=0) or (length(edit2.text)=0) or
(length(edit3.text)=0) or (length(edit4.text)=0) then
begin
showmessage('Введіть усі відомості про товар');
еxit;
end ;
{записування у файл значень про товар }
reset(f);
seek(f,FileSize(f)); {<− переведення покажчика на кінець файла}
with z do
begin
name:=edit1.text;
kol:=StrToInt(edit2.text);
cena:=StrToFloat(edit3.text);
god:=StrToInt(edit4.text);
end;
write(f,z);
{очищення вікон edit для нових значень про товар }
edit1.Clear; edit2.Clear;edit3.Clear; edit4.Clear;
closefile(f);
end;
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// підпрограма команди меню “Товари на складі”
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var scena:string;
i:integer;
begin
reset(f);
seek(f,0); {<− переведення покажчика на початок файла}
i:=0;
StringGrid1.Cells[0,0]:='Найменування';
StringGrid1.Cells[1,0]:='Кількість';
StringGrid1.Cells[2,0]:='Ціна';
StringGrid1.Cells[3,0]:='Рік випуску';
while not eof(f)do
begin
read(f,z);
i:=i+1;
with z do
begin
str(cena:1:2,scena);
StringGrid1.Cells[0,i]:=name;
StringGrid1.Cells[1,i]:=IntTostr(kol);
StringGrid1.Cells[2,i]:=scena;
StringGrid1.Cells[3,i]:=IntToStr(God);
end;
closefile(f);
end;
end;
//підпрограма кнопки “Загальна кількість”
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var k:integer;
begin
reset(f);
seek(f,0); {<− переведення покажчика на початок файла}
k:=0;
while not eof(f)do
begin
read(f,z);
k:=k+z.kol;
end;
edit5.text:=IntToStr(k);
closefile(f);
end;
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// підпрограма кнопки “Товар з min ценой”
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var zmin:tovar; min:real; s:string;
begin
reset(f);
seek(f,0); {<− переведення покажчика на початок файла}
read(f,z);
zmin:=z; min:=z.cena;
while not eof(f)do
begin
read(f,z);
with z do
if cena<min then
begin min:=cena; zmin:=z;end;
end;
with zmin do
s:=name+' | '+IntTostr(kol)+' | '+floatToStr(cena)+' | '+IntToStr(God);
edit6.text:=s;
closefile(f);
end;
// підпрограма кнопки “Сортування за ціною”
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var k,i,j:integer; zi,zj:tovar; s:string;
begin
reset(f);
seek(f,0); {<− переведення покажчика на початок файла}
Memo1.Clear;
k:=FileSize(F); {<− визначення кількісті елементів файла}
{Cортування даних файла}
for i:=0 to k-2 do
begin
for j:=i+1 to k-1 do
begin
seek(f,j);read(f,zi);
seek(f,i); read(f,zj);
if zi.cena>zj.cena then
begin
seek(f,j); write(f,zi);
seek(f,i); write(f,zj);
end;
end;
end;
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{Виведення відсортованих даних у Memo}
seek(f,0); {<− переведення покажчика на початок файла}
while not eof(f) do
with z do
begin
read(f,z);
s:=name+' | '+IntTostr(kol)+' | '+floatToStr(cena) +' | '+IntToStr(God);
Memo1.Lines.Add(s);
end;
closefile(f);
end;
// підпрограма команди меню “Вихід | Очистити все”
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
{очищення файла}
rewrite(f); closefile(f);
{очищення форми}
memo1.Clear;
edit1.Clear; edit2.Clear;edit3.Clear;
edit4.Clear;edit5.Clear;edit6.Clear;
end;
// підпрограма команди меню “ Вихід | Закрити проект”
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
end.

5. Контрольнi запитання
1 Якi типи файлів ви знаєте?
2 Як оголосити типізований файл?
3 Якi операцiї є припустимi над компонентами файла?
4 Як здiйснюється читання даних з типізованих файлiв та запис до них
даних?
5 Як здiйснюється записування даних до типізованого файла?
6 Запишiть послiдовнiсть операторiв для читання з файла ‘kot.dat’ значень змiнних к, n, m.
7 Запишiть послiдовнiсть операторiв для записування значень змiнних
с та d у файл ‘dom.dat’.

Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

Програмування в Delphi

65

Лабораторне завдання
1 Пiдготувати таблицю даних з iнформацiєю, наведеною у табл. 11.1,
вiдповiдно до номера варiанта. Кiлькiсть записiв у таблиці − вiд 7 до 10.
Таблиця 11.1 – Варіанти інформації у файлах даних
Варiанти
Iнформацiя
1…6
Список радiозаводiв: назва, кiлькicть робiтникiв, обсяг виготовленої продукцiї кожного кварталу року
7…12
Список робiтникiв заводу: прiзвище, рiк народження, посада,
зарплатня
13…18
Список студентiв: прiзвище, рiк народження, оцiнки з фiзики,
математики, інформатики
19…24
Список товарiв на складi: найменування, цiна, кiлькiсть, рiк виготовлення, виробник
25…30
Список комп’ютерів: назва, частота, об’єм оперативної та дискової пам’ятi, наявність CD ROM, вартiсть
2 Скласти схему алгоритму та програму, яка створює файл з даними таблиці п.1 і виконує над ними дiї згідно з варiантом iндивiдуального завдання.
3 Пiдготувати протокол лабораторної роботи, залучивши до нього записи
файла вихiдних даних, блок-схему та текст програми, й залишивши місце для
результатiв.
Iндивiдуальнi завдання
1 Визначити пiдприємство з мiнiмальною кiлькiстю робiтникiв i надрукувати всi вiдомостi про нього.
2 Визначити обсяг продукцiї, виготовленої за рiк кожним
пiдприємством, i надрукувати найменування пiдприємств та обсяги продукцiї,
виготовленої ними за рiк.
3 Визначити пiдприємство з максимальним обсягом виготовленої другого кварталу продукцiї й надрукувати всi вiдомостi про нього.
4 Визначити пiдприємство з максимальною продуктивнiстю у першому
кварталі (продуктивність є вiдношення обсягу продукцiї у першому кварталі до
кiлькостi робiтникiв) і надрукувати вiдомостi про нього.
5 Визначити кiлькiсть пiдприємств, якi третього кварталу виготовили
продукцiї бiльше за середнє значення (серед усiх пiдприємств), i надрукувати
найменування пiдриємств та обсяги їхньої продукцiї у третьому кварталi.
6 Обчислити загальні обсяги продукцiї, виготовленої усiма
пiдприємствами, і надрукувати назви кварталів та обсяги продукцiї.
7 Визначити і надрукувати усi вiдомостi про наймолодшого робiтника.
8 Визначити робiтника з максимальною зарплатнею й надрукувати усi
вiдомостi про нього.
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9 Обчислити середню зарплатню робiтникiв і надрукувати прiзвища та
зарплатню кожного.
10 Визначити кiлькiсть робiтникiв iз зарплатнею бiльше за 300 грн. і надрукувати усi вiдомостi про них.
11 Визначити кiлькiсть робiтників, старших за 60 рокiв, і надрукувати усi
вiдомостi про них.
12 Визначити кiлькiсть працівникiв з фахом iнженера і надрукувати усi
вiдомостi про них.
13 Обчислити середнiй бал оцiнок кожного студента й надрукувати їхні
прiзвища та середнiй бал.
14 Надрукувати прiзвища студентiв, котрі склали математику на “5”, і визначити їхню кiлькiсть.
15 Надрукувати прiзвища та рiк народження студентiв, котрі склали усi
icпити на “5”, і визначити їхню кiлькiсть.
16 Надрукувати прiзвища й оцiнки з усiх предметiв для студентiв, котрі
вчаться лише на “4” та “5”.
17 Визначити кiлькiсть студентiв, яким бiльше за 19 рокiв, і надрукувати
уci вiдомостi про них.
18 Обчислити середнiй бал оцiнок студентiв з фiлософiї й надрукувати
прiзвища, рiк народження та оцiнки з інформатики всіх студентiв.
19 Визначити товар, якого за кiлькістю найбiльше на складi, і надрукувати усi вiдомостi про нього.
20 Визначити найдорожчий товар на складi й надрукувати усi вiдомостi
про нього.
21 Визначити середню вартicть усiх товарiв й надрукувати найменування
товарiв та їхню вартiсть.
22 Визначити кiлькість найменувань товарiв, виготовлених поточного
року, й надрукувати усi вiдомостi про них.
23 Визначити кiлькiсть товарiв, виготовлених бiльше як два роки тому, й
надрукувати усi вiдомості про них.
24 Визначити загальну вартiсть усiх товарiв й надрукувати найменування товарiв, їхню вартiсть та кiлькiсть на складi.
25 Визначити кiлькiсть комп’ютерів з об’ємом оперативної пам’ятi
бiльш за 10 Гбайт і надрукувати усi вiдомостi про них.
26 Обчислити середню вартiсть комп’ютерів і надрукувати найменування комп’ютерів та їхню вартiсть.
27 Визначити найдешевший комп’ютер і надрукувати вiдомостi про нього.
28 Визначити комп’ютер з максимальною частотою й надрукувати всi
вiдомостi про нього.
29 Визначити комп’ютери, які мають CD ROM, і надрукувати всi
вiдомостi про них.
30 Надрукувати всi вiдомостi про комп’ютери, вартiсть яких є менше за
400 доларiв, і визначити ихню кiлькiсть.
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

Програмування в Delphi

67

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 12
Текcтові файли
1 Мета роботи
Ознайомитись з правилами оголошення текстового файла. Оволодiти засобами надання значень текстовим файлам, занесення даних у файл та читання
їх з файла. Набути практичних навичок використання для створення й оопрацювання даних текстового файла.
2 Основнi теоретичнi вiдомостi
2.1 Описування текстових файлів
Файл, елементами якого є рядки символів, називається текстовим. Елементами текстового файла файла є символи у кодах, котрі може прочитати
будь-який текстовий редактор. Оголошення текстового файла в загальному вигляді здійснюється в такий спосіб:
Var NameV: TextFіle;
де NameV − ім'я файлової змінної; TextFіle − стандартне позначення типу для
текстових файлів.
Нагадаємо, що оголошення файлової змінної задає лище тип елементів
файла. Для того, щоб програма мала можливість виводити дані в файл чи зчитувати дані з файла, необхідно вказати ім'я файла. Ім'я файла задається викликом процедури AssіgnFіle, котра зв'язує файлову змінну з конкретним файлом.
Опис процедури AssіgnFіle наведено у лабораторній роботі № 11.
Після того як за допомогою процедури AssіgnFіle файлова змінна пов'язана з ім'ям файла, можна відкрити сам файл. У разі текстового файла це можна
зробити у три способи. По-перше, створити й відкрити файл можна за допомогою процедури Rewrіte. Якщо застосувати цю процедуру до вже існуючого
файла, він буде переписаний, тобто буде створено новий файл із тим самим
ім'ям. По-друге, можна відкрити файл з доступом "лише для читання " − для
цього буде потрібно викликати процедуру Reset. І, по-третє, для додавання інформації в кінець існуючого файла необхідно використовувати процедуру
Append.
Щоб закрити файл після його відкриття, необхідно використовувати процедуру CloseFіle.
2.1.1 Записування даних у текстовий файл
Безпосередньо виведення даних у файл здійснюється за допомогою процедур Wrіte і Wrіteln. Ці процедури записуються в такий спосіб:
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Wrіte(NameV, spisok);
чи
Wrіteln(NameV, spisok);
де spisok − розділені комами імена змінних, значення яких треба вивести у
файл. Окрім імен змінних, у список виводення можна додавати рядкові константи.
Наприклад, якщо змінна f є змінною типу TextFіle, тоді процедура виведення значень змінних х1 та х2 у файл матиме наступний вигляд
Wrіteln(f, 'Корені рівняння', х1,х2);
Розбіжність поміж процедурами Wrіte і Wrіteln полягає в тому, що процедура Wrіteln після виводу всіх даних у файл, зазначених у списку, записує у
файл символ "Новий рядок".
Розглянемо приклад створення текстового файла і додавання в нього
трьох рядків тексту.
Var MyTextFile: TextFile; s: string; i:integer;
begin
AssignFile(MyTextFile, ‘Dan.Txt’);
rewrite(MyTextFile);
for i:=1 to 3 do
begin
s:=’Це рядок № ’;
writeln(MyTextFile, s, i);
end;
closefile(MyTextFile);
end;
Після виконання цієї програми файл "Dan.Txt" міститиме такий текст:
Це рядок № 1
Це рядок № 2
Це рядок № 3
2.1.2 Додавання даних в існуючий файл
Як задзначалося вище, для додавання даних в існуючий файл необхідно
використовувати процедуру Append, а потім використовувати процедуру
Wrіteln або процедуру Wrіte.
Розглянемо приклад додавання в існуючий файл "Dan.Txt" ще двох рядків.
Var MyTextFile: TextFile; S: String; i:Integer;
begin
AssignFile(MyTextFile, ‘Dan.Txt’);
Append(MyTextFile);
for i:=4 to 5 do
begin
s:=’Це рядок № ’;
Writeln(MyTextFile, S, i);
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end;
CloseFile(MyTextFile);
end;
Після виконання цієї програми файл "Dan.Txt" міститиме такий текст:
Це рядок № 1
Це рядок № 2
Це рядок № 3
Це рядок № 4
Це рядок № 5
2.1.3 Читання даних з текстового файла
Для читання даних з текстового файла необхiдно виконати таку послiдовнiсть процедур:
1) вiдкрити файл для читання, використовуючи процедури AssignFile i
Reset;
2) прочитати данi з файла, використовуючи процедури
Read(NameV, spisok)
або
Readln(NameV, spisok);
Тут spisok − розділені комами імена змінних, значення яких треба прочитати з файла.
3) закрити файл для читання, використовуючи процедуру CloseFile.
Наведемо приклад читання даних зі створеного файла "Dan.Txt":
Var MyTextFile:TextFile;
S:string[12]; j:integer;
begin
AssignFile(MyTextFile, ‘Dan.Txt’);
reset(MyTextFile);
while not eof(MyTextFile) do
begin
readln(MyTextFile,S,j);
Memo1.Lines.Add(S+IntToStr(j));
end;
CloseFile(MyTextFile);
end;
Слід звернути увагу на те, що в наведеному фрагменті програми рядкова
змінна S оголошена як strіng[12]. Таке оголошення запобігає читанню цілого
рядка з файла в змінну S − у противному разі виникла б помилка при спробі
прочитати значення в цілу змінну j. Це ілюструє ще одну важливу особливість
введення-виведення з текстового файла − можливість запису в текстові файли
даних, розбитих по стовпчиках з наступним зчитуванням цих стовпчиків у рядки заданої довжини.
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Важливо мати на увазі, що ширина кожного стовпчика встановлюється за
певним значенням, навіть якщо реальні рядки мають різну довжину. Як правило, структура елемента файла є заздалегідь відома. У крайньому разі, весь файл
можна переглянути, завантаживши його в один з візуальних компонентів, наприклад у Memo. Потім, знаючи структуру елемента файла, можна копіювати
окремі слова рядка й, за необхідності, опрацьовувати. Приклад такого опрацьовування рядків елемента файла буде розглянуто на конкретному прикладі далі.
2.1.4 Процедури та функцiї для роботи з текcтовими файлами
1 AssignFile(NameV, File_Name) – пов'язує файлову Name V змінну з
ім'ям файла File_Name на диску.
2 Append(NameV) – відкриває файл для додавання в кінець файла.
3 CloseFile(NameV) – закриває відкритий файл.
4 DeleteFile(File_Name) – вилучаєє файл із заданим ім'ям.
5 Eof(NameV) − перевіряє, чи настав кінець файла; набирає значення
True, якщо покажчик поточного компонента файла перебуває за останнім компонентом файла, і False - у противному разі.
6 Erase(NameV) - вилучає файл, з яким позв'язана файлова змінна.
7 FileExists(File_Name) − перевіряє наявність файла File_Name. Функція
повертає значення True, якщо файл з ім'ям File_Name існує, і False − у противному разі.
8 IoResult(NameV) – константа для перевірки правильності операції введення-виведення.
9 Read(NameV, a1,a2, ..., aN), Readln(Name V, a1,a2, ..., aN) - читання
даних з файла.
10 RenameFile(Old_Name,New_Name) − процедура перейменування файла Old_Name в New_Name.
11 Reset(NameV) – відкрити для читання існуючий файл.
12 Wrіte(NameV, a1,a2, ..., aN), Wrіteln(Name V, a1,a2, ..., aN) − записати
інформацію у відкритий файл.
3 Приклади складання програм з текcтовими файлами
3.1 Приклад 1
Завдання.
1) Ввести в текстовий файл дані про назву областей і обласних центрів
України зі вказівкою чисельності населення в них.
2) Підрахувати загальну кількість населення в обласних центрах.
3) Вивести дані про міста, чисельність яких становить більш ніж один мільйон мешканців.
4) Визначити місто, з найбільшою чисельністю.
У проекті передбачити можливість переглядання даних з файла.
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Зауваження. На цей приклад варто звернути увагу, тому що подібне
опрацювання текстових файлів може ефективно використовуватися для різноманітних цілей. Наприклад, текстові файли можуть містити інформацію про банківські рахунки, котра завантажується через комп'ютерну мережу.
Розв’язання задачі. Для розв’язання поставленої задачі використовуватимемо головне меню, в якому задамо такі команди: створення файла і введення
даних у файл, переглядання даних з файла, висновок даних про міста з населенням більш за один мільйон мешканців, визначення загальної чисельності населення в містах та місто з найбільшою кількістю городян.
Приступимо до створення проекту. На формі розмістимо головне меню,
чотири компоненти типу Edіt, для введення інформації про області й назви імені файла, чотири компоненти типу Button, один компонент Memo (для переглядання вмісту файла), один компонент StrіngGrіd (для виведення даних про міста
з кількістю населення більш за один мільйон) й два компоненти типу StatіcText
(для виведення даних про загальну кількість міського населення й інформації
про місто з найбільшою кількістю мешканців). Властивості використаних компонентів наведено в таблиці 12.1.
Таблиця 12.1 – Властивості компонентів до прикладу 1.
ВластиНазва
Значення
вість комкомпонента
понента
Form
Caption
Створення й опрацювання текстового
файла
Position
PoScreenCenter
Edit1 ... Edit4
Name
Ed1 ... Ed4
Text
Label1 ... Label9 Name
Lbl1 ... Lbl9
Caption
Допоміжні написи видно на формі, наведеній на рис. 12.1
Button1...Button4 Name
Btn1 ... Btn4
Caption
Написи на кнопках видно на формі
StaticText1 ...
Name
St1 ... St2
StaticText2
Alignment
TaLeftJustify
AutoSize
False
BorderStyle SbsSunken
StringGrid1
Name
Strg1
ColCount
4
RowCount
2
Найменування пунктів меню і найменування об'єктів меню наведено в
таблиці 12.2.
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Таблиця 12.2 – Найменування пунктів меню згідно з формою проекту
Пункти меню
Найменування об'єктів
Файл
N1 Cret
> Робота з файлом
> Створити файл
Rew_Fil
> Відкрити файл
Red_Fil
>Додати дані
App_Fil
>Переглянути дані
Viw_Fil
Розв’язання задачі
N2
>Загальна кількість міського населення
Kol_Fil
>Мільйонні міста
Mil_Fil
>Місто з найбільшою кількістю
мешканців
Max_Fil
Вихід
Ex_it
Зовнішній вигляд форми після розміщення необхідних компонентів наведено на рис. 12.1.

Рисунок 12.1 – Форма проекту
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При запусканні проекту вилучимо всі видимі компоненти, введемо необхідні написи на фіксованому рядку компонента StrіngGrіd і забезпечимо доступ
лише до пункту меню “Робота з файлом”. Цю операцію виконаємо у відгуку на
подію для форми OnActіvate. Програмна реалізація має вигляд
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for i:=0 to ComponentCount-1 do
begin
if сomponents[i] is TLabel then (components[i] as TLabel).Visible:=false;
if ссomponents[i] is TEdit then (components[i] as TEdit).Visible:=false;
if сomponents[i] is TButton then (components[i] as TButton).Visible:=false;
if сomponents[i] is TStaticText then (components[i] as
TStaticText).Visible:=false;
end;
with strg1 do
begin
cells[0,0]:='№';
cells[1,0]:='Наймен. області';
cells[2,0]:='Назва міста';
cells[3,0]:='Кільк.мешканців';
Visible:=False;
end;
App_Fil.Enabled:=false;
Viw_Fil.Enabled:=false;
N2.Enabled:=false;
Memo1.Hide;
end;
У розділі іmplemantatіon оголосимо глобальні змінні: для файлової змінної, для імені файла і змінної цілого типу, для керування подією OnClіck компонента Btn2:
implementation
{$R *.DFM}
var f:TextFile;
FName:String[18];
nbtn2:integer;
Після запускання проекту на виконання необхідно або створити новий
файл, або відкрити вже існуючий. Для виконання однієї з цих операцій використовується підпункт меню “Робота з файлом” і далі – або “Створити файл”, або
“Відкрити файл”. Відповідні програми цих подій мають вигляд:
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procedure TForm1.RewFilClick(Sender: TObject);
begin
Lbl5.Show; Btn2.Show; Ed4.Show; Btn2.Enabled:=false;
Ed4.setFocus; nbtn2:=1;
end;
procedure TForm1.RedFilClick(Sender: TObject);
begin
Lbl5.Show; Btn2.Show; Ed4.Show; Btn2.Enabled:=false;
Ed4.setFocus; nbtn2:=2;
end;
Після того, як буде введене ім'я файла у вікно Ed4 й незалежно від того,
як відкрито файл, необхідно натиснути кнопку "Прийнято!". Програмна реалізація події для цієї кнопки має вигляд
procedure TForm1.Btn2Click(Sender: TObject);
begin
if Ed4.Text='' then
begin
showmessage('Ви не ввели им’я файла!+#13+Повторіть введення!');
Exit;
end;
fname:=Ed4.Text;
assignfile(f,fname);
if nbtn2=1 then rewrite(f) else
begin
{$I-}
reset(f);
{$I+}
if IOResult<>0 then
begin
showmessage ('Такого файлу не існує!'+#13+ 'Повторіть введення');
Ed4.Clear; Ed4.SetFocus;
exit;
end;
end;
closefile(f);
Ed4.Clear; Lbl5.Hide;
Ed4.Hide;
Btn2.Hide;
App_Fil.Enabled:=true;
Viw_Fil.Enabled:=true;
N2.Enabled:=true;
end;
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Причому, щоб одержати доступ до цієї кнопки після введення імені файла, використовується подія OnChange для Ed4:
procedure TForm1.Ed4Change(Sender: TObject);
begin Btn2.Enabled:=true; end;
Після цього можна приступити до наповнення даних у файлі або переглянути його вміст. Відповідні програмні реалізації мають вигляд
procedure TForm1.App_FilClick(Sender: TObject);
begin
Lbl1.Show; Lbl2.Show; Lbl3.Show; Lbl4.Show;
Ed1.Show; Ed2.Show; Ed3.Show;
Ed1.SetFocus; Ed2.Enabled:=False; Ed3.Enabled:=false;
Btn1.Show; Btn1.Enabled:=false;
end;
procedure TForm1.Viw_FilClick(Sender: TObject);
var snobl,snGor:string[20];snkol:string[10];
begin
Lbl6.Show; Memo1.Show; Btn3.Show;
reset(f); N1.Enabled:=false; N2.Enabled:=false;
Memo1.Width:=320;
While not eof(f) do
begin
Readln(f,snobl,snGor,snkol);
Memo1.Lines.Add(snobl+snGor+snkol);
end;
closefile(f);
end;
Після виконання пункту меню “Додати” з'являється контур кнопки “Додати”, доступ до якої забезпечується лише після введення даних в усі вікна Ed1
... Ed3, що забезпечується подіями OnChange. Причому для контролю правильності числових даних у вікно Ed3, використовується подія OnKeyPress. Програмні реалізації для цих подій мають вигляд
procedure TForm1.Ed1Change(Sender: TObject);
begin Ed2.Enabled:=true; end;
procedure TForm1.Ed2Change(Sender: TObject);
begin Ed3.Enabled:=true; end;
procedure TForm1.Ed3Change(Sender: TObject);
begin Btn1.Enabled:=true; end;
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procedure TForm1.Ed3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin if not (key in ['0'..'9']) then key:=Chr(0); end;
Якщо виконується пункт меню “Переглядання даних”, тоді з'являється
кнопка “Завершити переглядання даних з файла”, програмний код якої має вигляд
procedure TForm1.Btn3Click(Sender: TObject);
begin
Lbl6.Hide; Memo1.Clear; Memo1.Hide; Btn3.Hide;
N2.Enabled:=true; N1.Enabled:=true;
end;
Після введення даних їхнього переглядання можна приступити до
розв’язання поставлених задач, а саме можна послідовно виконувати пункти
меню: “Загальна кількість міського населення”; “Мільйонні міста”; “Місто з
найбільшою кількістю мешканців”. Програмну реалізацію відповідних задач
наведено нижче:
procedure TForm1.Kol_FilClick(Sender: TObject);
var s_kol:integer; skol:integer;
snobl,snGor:String[20];
begin
Lbl9.Show; St2.Show;
Btn4.Show; Lbl9.Left:=90; St2.Top:=230; Lbl9.Top:=230;
St2.Left:=300; St2.Width:=160; Btn4.Left:=145;
s_kol:=0;
reset(f);
while not eof(f) do
begin
readln(f,snobl,snGor,skol);
s_kol:=s_kol+skol;
end;
closefile(f);
St2.Caption:=IntToStr(s_kol);
end;
procedure TForm1.Mil_FilClick(Sender: TObject);
var kol:word; skol:integer;
snobl,snGor:String[20];
begin
Lbl7.Show; StrG1.Show;
Btn4.Show; Lbl7.Left:=168; Lbl7.Top:=40;
Strg1.Top:=60; Strg1.Left:=100;
reset(f); kol:=1; Btn4.Left:=145;
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while not eof(f) do
begin
readln(f,snobl,snGor,skol);
if skol>1000000 then
begin
Strg1.Cells[0,kol]:=IntToStr(kol);
Strg1.Cells[1,kol]:=Trim(snobl);
Strg1.Cells[2,kol]:=Trim(snGor);
Strg1.Cells[3,kol]:=InttoStr(skol);
kol:=kol+1;
Strg1.RowCount:=kol;
if Strg1.Height<130 Then Strg1.Height:=Strg1.RowCount*29;
end;
end;
closefile(f);
end;
procedure TForm1.Max_FilClick(Sender: TObject);
var max_kol:integer; skol:integer;
snobl,snGor,smax:string[20];
begin
Lbl8.Show; St1.Show;
Btn4.Show; Lbl8.Left:=90; St1.Top:=210; Lbl8.Top:=210;
St1.Left:=300; St1.Width:=160; Btn4.Left:=145;
max_kol:=-1000000;
reset(f);
while not eof(f) do
begin
readln(f,snobl,snGor,skol);
if skol>max_kol then
begin max_kol:=skol; smax:=snGor; end;
end;
closefile(f);
St1.Caption:=Trim(Smax)+' '+IntToStr(Max_kol);
end;
Програмна реалізація для відгуку на натискання на кнопку Btn4 має вигляд
procedure TForm1.Btn4Click(Sender: TObject);
begin
Lbl7.Hide; StrG1.Hide; Btn4.Hide; lbl8.Hide; St1.Hide;
lbl9.Hide; St2.Hide; N1.Enabled:=true;
end;
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Якщо уважно придивитися до програмної реалізації певних подій, то можна побачити, що під час виконання деяких подій доступ до певних пунктів
меню заборонено. Це вчинено для того, щоб після розв’язання цих задач не можна було виконати інший пункт меню, не закривши інформаційні вікна, інакше
це могло б призвести до хаосу на формі. Як приклад перегляньте програмну реалізацію відгуку на подію Vіw_FіlClіck для пункту меню “Переглядання даних”.
У цій події значення властивостей Enabled для пунктів меню N1, N2 встановлюються рівними False. Після натискання кнопки “Завершення переглядання
даних з файла” знову забезпечується доступ до цих пунктів меню.
У розглянутому прикладі читання й опрацювання даних з файла здійснювалося послідовно по стовпчиках, про що вже згадувалося в п 2.1.3. Нижче розглядається інший приклад, в якому опрацювання даних проводиться по "словах" у рядку файла. Відомо лише, що структура компонента файла залишається
незмінною.
3.2 Приклад 2
Завдання.
1) Утворити текстовий файл із списком студентів і їхніх рейтингів з математики, фізики й інформатики.
2) Обчислити середній бал рейтингів студентів із зазначених предметів.
3) Відбити дані про студентів, у яких середній бал становить більш за 80.
4) Відбити список студентів, котрі мають хоча б одну погану оцінку
(трійку чи двійку).
Розв’язання задачі. Для розв’язання цієї задачі використовуватимемо
новий компонент PageControl, розташований на закладці Wіn32 палітри компонентів. Цей компонент складається з багатьох сторінок – закладок. Кожна
нова сторінка додається в такий спосіб. Коли встановлено зазначений компонент, то, якщо клацнути на компоненті правою кнопкою миші, у допоміжному
спливаючому меню необхідно обрати пункт New Page. У нашому прикладі кожна нова сторінка виконуватиме свої функційні обов'язки і тому можна не використовувати компонент MaіnMenu. Перша сторінка компонента використовуватиметься для введення даних, друга – для переглядання даних з файла, третя
– для розв’язання поставленої задачі.
Зауваження. При роботі з файлами завжди виникають проблеми стосовно коригування даних у файлі. На жаль, текстові файли, окрім як додавання даних у кінець файла, на відміну від типізованого й нетипізованого файлів, не
дають можливості ані редагувати компоненти файла, ані вилучати компоненти
файла, ані сортувати дані у файлі. У цьому прикладі зліквідовано зазначені
проблеми непрямим шляхом за допомогою використання певних властивостей
компонентів.
Приступимо до проектування форми. Встановимо компонент
PageControl. Створимо три закладки з назвами: “Введення даних”, “Переглядання й коригування даних”, “Розв’язання задачі”. А четверту закладку, котру
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назвемо “Сортування даних”, будемо використовувати для сортування даних у
файлі. Написи на закладках виконаємо, використовуючи властивості Captіon
сторінок TabSheet. Властивості Name кожної закладки назвемо Tbs1 ... Tbs4. На
кожній закладці встановимо необхідні для даної закладки компоненти. Розміри
компонента PageControl установимо так, щоб цей компонент займав практично
всю форму, але при цьому залишимо місце для встановлення кнопки Button,
котра завершує роботу проекту.
Зовнішній вигляд форми проекту, на першій закладці якої встановлено
необхідні компоненти, про які йтиметься далі, показано на рис.12.2.

Рисунок 12.2 – Форма проекту
На першій сторінці встановимо чотири компоненти Edіt (для введення
вхідних даних), п'ять позначок Label (для пояснювальних написів і одну кнопку
Button (для фіксації введених значень). Властивості встановлених компонентів
й форми подано в таблиці 12. 3.
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Таблиця 12.3 – Властивості компонентів форми до прикладу 2
Назва
Властивість
Значення
компонента
компонента
Form
Caption
Відомость по студентах
Position
PoScreenCenter
Label1 ... Label5 Caption
Допоміжні написи видно на формі
Name
Lbl1 ... Lbl5
Button
Caption
Додати дані
Name
Dtn1
Edit1 ... Edit4
Name
Ed1 ... Ed4
Text
Для форми використовуємо подію OnActіvate, у якій установимо властивості використовуваних компонентів програмним шляхом. Приміром властивості Enabled для кнопки Btn1, текстових вікон Ed2 ... Ed4, встановимо рівними
False. Окрім того, властивість ActіvePage для компонента PageControl1 встановимо рівною Tbs1, для того щоб при запусканні проекту на формі першою з'являлася закладка “Введення даних”. Окрім того, для закладки “Переглядання й
коригування даних”, властивість Enabled компонента Button, котра використовуватиметься для фіксації внесених змін з назвою “Записати зміни” також установимо рівною False. І, врешті, встановимо початкові значення кількості рядків
компонентів StrіngGrіd, котрі використовуються на закладці “Розв’язання задачі”, рівними 2, а також зробимо невидимими деякі допоміжні компоненти, розташовані на інших закладках.
У цій події використовується функція FіleExіsts яка дозволяє, в залежності від наявності файла чи його відсутності, відкривати файл для читання чи
додавання даних (див. п. 2.1.5). Програмну реалізацію події onActіvate наведено
нижче:
Procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
assignfile(f,'Dan.txt');
if FileExists('Dan.txt') then reset(f) else rewrite(f);
closefile(f);
Btn1.Enabled:=false;
Ed2.Enabled:=false;
Ed3.Enabled:=false;
Ed4.Enabled:=false;
PageControl1.ActivePage:=Tbs1;
Btn5.Enabled:=False;
lbl7.Hide; lbl8.Hide;
Strg1.RowCount:=2;
StrG2.RowCount:=2;
StrG1.Hide; StrG2.Hide;
end;
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Для компонентів Ed2…Ed4 використовуємо допоміжні події: OnKeyPress
– для контролю значень, котрі вводяться, та OnChange – для забезпечення послідовного доступу до наступного компонента. Програмну реалізацію використовуваних подій наведено нижче:
procedure TForm1.Ed1Change(Sender: TObject);
begin Ed2.Enabled:=True; end;
procedure TForm1.Ed2Change(Sender: TObject);
begin Ed3.Enabled:=True; end;
procedure TForm1.Ed3Change(Sender: TObject);
begin Ed4.Enabled:=True; end;
procedure TForm1.Ed4Change(Sender: TObject);
begin Btn1.Enabled:=True; end;
procedure TForm1.Ed2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
іf not (key in ['0'..'9']) then key:=Chr(0);
end;
Подія Ed2KeyPress використовується й для Ed3 та Ed4.
У розділі іmplementatіon оголосимо глобальні змінні: тип запису, змінну
типу “запис”, файлову змінну текстового типу й рядковий масив для перетворення чисел на рядок і навпаки.
Type spisok=record
fio:string[16];
mat,fiz,inf:word;
srbal:real;
end;
var st:spisok;
f:TextFile;
sw:array[1..5]of string[50];
Після введення вихідних даних за допомогою закладки “Введення даних”,
можна додавати дані в кінець файла, що зреалізовується натисканням кнопки
“Додати дані”. Програмна реалізація цієї події має вигляд
procedure TForm1.Btn1Click(Sender: TObject);
begin
іf (Ed1.Text=' ') or (Ed2.text=' ') or (Ed3.text=' ') or (Ed4.Text=' ') then
begin
showmessage('Не всі дані введено!'+#13+'Повторіть введення!');
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Ed1.SetFocus;
Exit;
end;
append(f);
with st do
begin
fio:=Ed1.text; mat:=StrToInt(Ed2.Text);
fiz:=StrToInt(Ed3.Text); inf:=StrToInt(Ed4.Text);
srbal:=(mat+fiz+inf)/3;
writeln(f,fio,' ',mat,' ',' ',fiz,' ',inf,' ',srbal:1:2);
closefile(f);
Ed1.Clear; Ed2.Clear; Ed3.Clear; Ed4.Clear;
Ed1.SetFocus; ed2.Enabled:=false; Ed3.Enabled:=false;
Btn1.Enabled:=false; ed4.enabled:=false;
end;
end;
Перейдемо до другої закладки. Друга закладка має вигляд, поданий на
рис. 12.3.

Рисунок 12.3 – Форма проекту
Як бачимо з цього рисунка, на другій закладці встановлено наступні компоненти: Memo1, дві кнопки Button і допоміжний компонент Label.
Першу кнопку призначено для переглядання даних, записаних у файлі, а
другу – для фіксації змін, внесених у дані, відбитих у вікні Memo. Компонент
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Memo використовується як текстовий редактор, в якому можна вносити зміни, а
також вилучення й додавання даних.
Властивості встановлених компонентів наведено в таблиці 12.4.
Таблиця 12. 4 – Властивості компонентів до прикладу 2
Назва
Властивість
Значення
компонента
компонента
Memo1
ScrollBars
SsVertical
Label
Caption
Дані про студентів
Name
Lbl6
Button4
Name
Btn4
Caption
Показати дані
Button5
Name
Btn5
Caption
Записати зміни
Програмна реалізація подій для кнопок має вигляд
procedure TForm1.Btn4Click(Sender: TObject);
var s:String;
begin
Memo1.Clear;
reset(f);
while not eof(f) do
begin
readln(f,s);
Memo1.Lines.Add(s);
end;
closefile(f);
showmessage('Увага!'+#13+'При коригувані даних'+#13+
'необхідно заповнити всі дані'+#13+'включаючи средній бал,'+#13+
'причому, средній бал можна не підраховувати!');
Btn5.Enabled:=false;
end;
procedure TForm1.Btn5Click(Sender: TObject);
var s,sn:string; i,j,k,m:word; spr:array[1..4] of byte;
err:array[2..4]of integer;
buf:TextFile;
begin
assignfile(buf,'Dat.Txt');
rewrite(buf);
for k:=0 to Memo1.Lines.Count-1 do
begin
s:=Memo1.Lines[k];
if s='' then continue;
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i:=0;
s:=s+' ';
sn:='';
while not (s[i] in ['0'..'9']) do
begin
sn:=sn+s[i];
i:=i+1;
end;
sw[1]:=trimleft(sn);
delete(s,1,i-1); s:=trimleft(s);
for i:=2 to 5 do
begin
sw[i]:=copy(s,1,pos(' ',s)-1);
delete(s,1,Pos(' ',s)-1);
if i<5 then
begin
spr[i]:=0;
for m:=1 to length(s) do
begin
if s[m]=' ' then
begin spr[i]:=spr[i]+1; end
else break;
end;
s:=trimleft(s);
end;
sw[i]:=trim(sw[i]);
end;
with st do
begin
val(sw[2],mat,err[2]);
val(sw[3],fiz,err[3]);
val(sw[4],inf,err[4]);
for j:=2 to 4 do
if err[j]<>0 Then
begin
showmessage('Деякі дані записано з помилкою!'+#13+
'Перезапис переривається!'+#13+'Перевірте дані!');
CloseFile(buf);
Erase(buf);
exit;
end;
srbal:=(mat+fiz+inf)/3;
write(buf,sw[1],mat);
sn:='';
for j:=1 to spr[2] do
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sn:=sn+' ';
write(buf,sn,fiz);
sn:='';
for j:=1 to spr[3] do
sn:=sn+' ';
write(buf,sn,inf);
sn:='';
for j:=1 to spr[4] do
sn:=sn+' ';
writeln(buf,sn,srbal:5:2);
end;
end;
closefile(buf);
rewrite(f);
reset(buf);
Memo1.Clear;
while not eof(buf) do
begin
readln(buf,s);
Memo1.Lines.Add(s);
writeln(f,s);
end;
closefile(f);
closefile(buf);
erase(buf);
Btn5.Enabled:=false;
end;
Пояснення. Кілька слів про наведені підпрограми. Перша кнопка (Bt1) у
своїй роботі не має нічого особливого. Зчитуються дані з файла й виводяться у
вікно Memo. Суть події другої кнопки (Bt2) полягає в тому, що якщо проведено
коригування даних у вікні Memo, то забезпечується доступ до кнопки “Записати
зміни”, для чого використовується подія OnChange компонента Memo, програмна реалізація якої має вигляд
procedure TForm1.Memo1Change(Sender: TObject);
begin Btn5.Enabled:=true; end;
Після цієї події відбувається зчитування даних з Memo і аналізуються дані. Весь прочитаний рядок розбивається на слова й у масиві spr:array[1..4] of
byte запам'ятовується кількість прогалин, котрі розділяють слова. Якщо після
коригування внесені зміни відповідають структурі компонента файла, то дані
перезаписуються в допоміжний файл, звідти – в основний. Після перезапису
даних в основний файл – допоміжний знищується.
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Перейдемо до закладки “Сортування даних”. На цій закладці встановлено
такі компоненти: LіstBox; три кнопки Button. Кнопки мають такі назви: “Переглянути дані”, “Сортувати”, “Записати зміни”. Властивості Name кнопок мають
такі значення: Btn6, Btn7, Btn8.
Програмна реалізація для подій OnClіck використовуваних кнопок має
вигляд
procedure TForm1.Btn6Click(Sender: TObject);
var s:string;
begin
reset(f);
ListBox1.Sorted:=false; ListBox1.clear;
While not eof(f) do
begin
Readln(f,s);
ListBox1.Items.Add(s);
end;
closefile(f);
end;
procedure TForm1.Btn7Click(Sender: TObject);
begin Listbox1.Sorted:=true; end;
procedure TForm1.Btn8Click(Sender: TObject);
var s:string; k:word;
begin
rewrite(f);
for k:=0 to ListBox1.Items.Count-1 do
begin
s:=ListBox1.Items[k];
writeln(f,s);
end;
closefile(f);
ListBox1.Sorted:=false;
end;
Для сортування даних використовується властивість Sorted компонента
LіstBox, котра встановлюється в значення true.
Розв’язання задачі здійснюється на закладці “Розв’язання задачі”. На цій
закладці встановленo такі компоненти: два компоненти StringGrid, два компоненти Button, два компоненти Label. Перший компонент StringGrid
(Name=Strg1) призначенo для виведення списку студентів, котрі добре вчаться.
Другий (Name=Strg2) – для виведення даних про студентів, котрі мають хоча б
одну негативну оцінку. Властивості Caption компонентів Label мають відповідні написи. Властивість Caption для кнопок має такі значення: “Переглянути
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результати”; “Завершити переглядання”. Властивість Name має значення: Btn2,
Btn3. Програмна реалізація подій OnClick для кнопок має вигляд
procedure TForm1.Btn2Click(Sender: TObject);
Var i,k1,k2:word; s:string; err:integer;
ss:string;
begin
Lbl7.Show; Lbl8.Show; Strg1.Show; StrG2.Show;
With Strg1 do
begin
cells[0,0]:='n/n'; cells[1,0]:='Прізвище'; cells[2,0]:='Матем.';
cells[3,0]:='Фізика'; cells[4,0]:='Інформ.'; cells[5,0]:='Сер. бал';
Height:=47;
end;
With Strg2 do
begin
cells[0,0]:='n/n'; cells[1,0]:='Прізвище'; cells[2,0]:='Матем.';
cells[3,0]:='Фізика'; cells[4,0]:='Інформ.'; cells[5,0]:='Сер. бал';
Height:=47;
end;
k1:=0; k2:=0;
reset(f);
while not eof(f) do
begin
readln(f,s);
s:=s+' ';
i:=1; ss:='';
while not (s[i] in ['0'..'9']) do
begin
ss:=ss+s[i];
i:=i+1;
end;
sw[1]:=trim(ss);
delete(s,1,i-1);
s:=trimleft(s);
for i:=2 to 5 do
begin
sw[i]:=copy(s,1,pos(' ',s)-1);
delete(s,1,pos(' ',s)-1);
s:=trimleft(s);
end;
with st do
begin
val(sw[5],srbal,err);
if srbal>=80 then
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begin
k1:=k1+1;
strg1.Cells[0,k1]:=IntToStr(k1);
for i:=1 to 5 do
Strg1.Cells[i,k1]:=sw[i];
Strg1.rowcount:=k1+1;
if Strg1.Height<=90 then
Strg1.Height:=strg1.RowCount*23;
end;
mat:=StrToInt(sw[2]);
fiz:=StrToInt(sw[3]);
inf:=StrToInt(sw[4]);
if (mat<60) or (fiz<60) or (inf<60) then
begin
k2:=k2+1;
Strg2.Cells[0,k2]:=IntToStr(k2);
for i:=1 to 5 do
Strg2.Cells[i,k2]:=sw[i];
Strg2.rowcount:=k2+1;
if Strg2.Height<=90 then
strg2.Height:=Strg2.RowCount*23;
end;
end;
end;
closefile(f);
end;
procedure TForm1.Btn3Click(Sender: TObject);
var i,j:word;
begin
for i:=1 to Strg1.RowCount do
for j:=1 to 5 do
Strg1.Cells[j,i]:='';
for i:=1 to Strg2.RowCount do
for j:=1 to 5 do
Strg2.Cells[j,i]:='';
Strg1.RowCount:=2;
Strg2.RowCount:=2;
Strg1.Height:=47;
Strg2.Height:=47;
Strg1.Hide;
Strg2.Hide;
Lbl7.Hide;
Lbl8.Hide;
end;
Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

Програмування в Delphi

89

4 Контрольнi запитання
1 Як оголосити текстовий файл?
2 Якi операції є припустимi над елементами текстових файлiв?
3 Якi є особливостi текстових файлiв?
4 Маємо на диску файл даних текстового типу F.DAN. Запишiть оператори для читання символiв рядка файла (до кiнця рядка) й пiдрахуйте
кiлькiсть символiв “%” у цьому рядку.
5 Запишiть послiдовнiсть операторiв для читання вмісту текстового
файла ‘STUD.ТХT’.
6 Запишiть послiдовнiсть операторiв для запису значень рядкової
змiнної Р та цілої змінної С у файл ‘REZ.DAT’.
7 Чи є рiзниця в результатах роботи:
а) оператора WRITELN(F1,’INGA’);
та групи операторiв
WRITE(F1,’IN’); WRITELN(F1,’GA’);
б) оператора WRITELN(F1,’INGA’);
та групи операторiв
WRITELN(F1,’IN’); WRITELN(F1,GA’);
5 Лабораторне завдання
1 Пiдготувати таблицю даних з iнформацiєю, яку наведено в індивідуальному завданні (табл. 12.5), згiдно з номером варiанта. Кiлькiсть рядків даних у
таблиці – вiд 5 до 7.
2 Створити на диску текстовий файл з таблицею даних, використовуючи
будь-який редактор (“Блокнот” чи об’єкт Text у Delphi).
3 Розробити проект Delphі для читання даних з файла та виведення їх на
форму.
4 Скласти схему алгоритму та програму, яка виконує над даними дiї згідно з варiантом iндивiдуального завдання (див. табл. 12.5), передбачити виведення результатiв на форму.
5 Пiдготувати протокол лабораторної роботи, включивши до нього таблицю вихiдних даних для утворення текстового файла, блок-схему та текст
програми, місце для результатiв.
Таблиця 12.5 – Індивідуальні завдання
Номер
Зміст таблиці даних
Завдання
варіанта
1
Список поданих для продажу прин- Надрукувати відомості про
терів: номер по порядку, тип принте- високоякісні та найбільш
ра, фірма-виробник, швидкість дру- швидкісні принтери
ку, якість друку, середня ціна
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Номер
Зміст таблиці даних
варіанта
2
Відомості про абонентів стільникової мережі: номер по порядку, прізвище, номер телефону, тип телефону, дата оплати за телефон

3

4

5

6

7

8

9

Відомості Державтоінспекції про викрадені автомобілі: номер за порядком, марка автомобіля, державний
номер, колір, дата викрадення
Відомості про наявність аварійних
будинків в місті: номер по порядку,
вулиця, номер будинку, рік побудови, рік останнього капітального ремонту
Відомості про внесення оплати за
комунальні послуги: номер по порядку, прізвище, адреса, дата оплати, наявність боргу
Відомості про чергу на встановлення
телефону: номер по порядку, прізви-ще, номер паспорта, дата подання заяви, наявність пільг (за шаблоном: 1 – є пільги, 0 – немає пільг)
Відомості про рух потягів: номер
потягу, напрямок (пункт відправлення – пункт призначення), тип потягу,
час відправлення, вартість квитка

Відомості про послуги поштового
зв’язку: номер по порядку, вид відправлень, розмір оплати за пересилання наземним транспортом, розмір
оплати за пересилання повітряним
транспортом, час доставлення
Статистичні дані про час сталої роботи каналів іоносферного зв'язку:
порядковий номер, напрямок зв'язку,
місяць, час початку та кінця інтенсивної роботи на даному напрямку
(за шаблоном ЧЧ:ХВ)

Завдання
Надрукувати відомості про
абонентів, які не сплачують за телефон останні два
місяці, та абонентів, номери телефонів яких містять
дві трійки
Надрукувати дані про автомобілі марки “Волга” та автомобілі, викрадені останнього року
Надрукувати дані про будинки, які було побудовано
до 1967 року й які ремонто-вано більш ніж 10 років
тому
Надрукувати відомості про
тих, в кого немає боргу, та
сумарний борг
Надрукувати дані про людей, які подали заяву на
встановлення телефону до
1 лютого поточного року
Надрукувати дані про всі
потяги, які відправляються
з 10-ї до 17-ї години, а також дані про наявність напрямку руху потягів ОдесаКиїв
Надрукувати дані про види
поштових відправлень, котрі мають час доставки
більш ніж 3 доби

Надрукувати дані про максимальний період інтенсивної роботи у напрямку лінії зв’язку Одеса-Київ
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Номер
Зміст таблиці даних
варіанта
10
Відомості про тривалість відмов лінії зв'язку: напрямок каналу зв'язку,
дата відмов (за шаблоном ДД-ММРР), час відмов: початок – кінець (за
шаблоном: ЧЧ:ХВ:СС)

11

Відомості про медикаменти в аптеці:
номер, найменування ліків, термін
гідності (за шаблоном ДД-ММ-РР),
ціна

12

Відомості про статичну похибку каналу телевимірювання (ТВ) споживання електроенергії: порядковий
но-мер, дата (за шаблоном ДД-ММРР), найменування напрямку лінії,
показання електролічильника, показання давача ТВ
Відомості про сезонне розподілення
температури в місті: дата (за шаблоном ДД-ММ-РР), середня температура за добу, максимальне відхилення температури від середньої
Список фільмів в фільмотеці: порядковий номер, назва фільму, час демонстрації, рік випуску, кількість
копій

13

14

15

Відомості про автомобілі для продажу: дійсний номер, тип автомобіля,
тип двигуна, кілометраж пробігу,
стартова ціна продажу, рік випуску

16

Список засобів індивідуального захисту від ураження електричним
струмом: інвентарний номер, найменування, рік випробування (за шаблоном: ДД-ММ-РР), якою напругою
випробувано

Завдання
Надрукувати дані про всі
відмови, тривалість котрих
перевищує 10 хв., а також
дані про можливості роботи на каналі зв’язку у напрямку Одеса-Красноярськ
у травні з 22:40 до 22:42 г.
Надрукувати дані про ліки,
термін придатності котрих
закінчується цього року,
дані про наявність анальгіну в аптеці
Надрукувати дані про відносні похибки вимірюваних значень та якого дня
ця похибка є максимальна

Надрукувати дані про дні,
коли середня температура
була вище за 0о, а максимальне відхилення не перевищувало 5о
Надрукувати
дані
про
фільм з найбільшим часом
демон-страції і з найбільшою кількістю копій, а також дані про фільми, термін зберігання яких поточного року дорівнює 5-ти
рокам
Надрукувати дані про автомобілі типу Ford, у котрих
пробіг менше 50000 км та
рік випуску є менше за 2
роки
Надрукувати дані про засоби захисту, випробувані
напругою понад 5000В, і
яким до випробування залишився один місяць
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Номер
Зміст таблиці даних
варіанта
17
Список співробітників підприємства: табельний номер, прізвище,
посада, рік народження, стать (за
шаблоном: чол. – чоловік, жін. – жінка), адреса

18

Список музичних дисків у звукостудії: номер, назва диска, кількість
пісень, час звучання, ціна диска

19

Список ЕОМ, котрі використовують
у дисплейному залі: номер по порядку, тип ЕОМ, тактова частота,
оперативна пам'ять, ємність диска,
рік встановлення в класі
Відомості про будинки: вулиця, номер будинкуу, номер квартири, прізвище власника, рік останнього капітального ремонту

20

Завдання
Надрукувати окремо дані
про середній вік співробітників жіночої статі та дані
про жінок, яким залишився
один рік до пенсії (за вік
виходу жінок на пенсію
вважати 55 років)
Надрукувати дані про диски, в яких не менш ніж 10
пісень та час звучання яких
від 40 до 45 хвилин
Надрукувати
дані
про
ЕОМ, у котрих тактова частота більш за 350 МГц і
опера-тивна пам'ять не менше 32 МБт
Надрукувати дані про квартири, в котрих номер будин-ку збігається з номером квартири, а також відомості про будинки, в
яких ремонт проводили
понад 25 років тому
Надрукувати список студентів, котрі з усіх предметів мають рейтинг не менш
ніж 95 балів, а також хоча
б з одного предмета 100
балів
Надрукувати відомості про
книги, назви яких починаються зі слова “Програмування”, а також список
книг, які підлягають списанню (рік зберігання котрих понад 10 років)

21

Список студентів групи: номер в
журналі, прізвище, рейтинг з математики, фізики, інформатики

22

Список книг у книгосховищі: інвентарний номер, назва, рік видання,
вартість

23

Список студентів групи: номер в Надрукувати список стужурналі, прізвище, оцінки з мате- дентів, котрі не мають тріматики, статистики, філософії
йок, а також середній бал
кожного студента
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Номер
Зміст таблиці даних
варіанта
24
Відомості про фільтри: інвентарний
номер, тип фільтра, ширина смуги
пропускання, узгоджуючий опір згасання
25

Список відомостей про транзистори:
порядковий номер, тип транзистора,
матеріал, коефіцієнт передавання за
струмом (мінімальне і максимальне
значення)

26

Список незреалізованого товару на
складі: найменування товару, кількість, ціна за одиницю товару, хто
за-купив даний товар, сума боргу за
товар
Список підприємств міста, котрі випускають електронне обладнання:
найменування заводу, вид продукції,
кількість виробленої продукції за
квартал, рентабельність підприємства (якщо підприємство збиткове, то
значення рентабельності від’ємне)
Список абонентів телефонної мережі: поточний номер абонента, прізвище, адреса, номер телефону (вводити за шаблоном ЦЦ−ЦЦ−ЦЦ), заборгованість з оплати

27

28

29

Відомості про гравців команди “Чорноморець”: номер на полі, прізвище, амплуа (воротар, захисник і т.д.),
кількість голів за сезон

30

Список робітників підприємства: табельний номер, прізвище, посада,
дата прийняття на роботу, оклад

Завдання
Надрукувати відомості про
фільтри, які мають найбільшу ширину смуги пропускання та найменший
опір згасання
Надрукувати відомості про
транзистори германієвого
типу, а також відомості про
транзистор, коефіцієнт передавання за струмом у
якого понад 45 одиниць
Надрукувати підсумкову
суму боргу за товар, а також дані про наявність на
складі бетонозмішувачів
Надрукувати дані про підприємство, котре випускає
максимальну
кількість
приймачів, а також дані
про підприємства, які мають від’ємну рентабельність
Надрукувати дані про абонентів, телефонні номери
яких починаються з номера
22 й які мають найбільшу
заборгованість, а також
прізвища абонентів, котрі
розпочинаються з літер К
або Л
Надрукувати дані про нападників у команді “Чорноморець”, а також дані
про захисника, котрий забив більше за всіх голів за
сезон
Надрукувати дані про техніка, який має найбільший
оклад, а також дані про
всіх інженерів
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