
Конспект лекції № 8 

 

Тема № 7. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ 

 

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

дисциплін як „Вступ до фаху” та „Інформатика”. 

 

Мета лекції: ознайомлення із особливостями опрацювання текстових даних; 

отримання практичних навиків написання та відлагоджування програм, у яких 

здійснюється обробка символьної інформації на мові програмування С; інте-

лектуальний розвиток студентів, формування якостей мислення, характерних 

для діяльності програміста. 

 

План лекції  

1. Текстові дані. 

2. Функції роботи з рядками з бібліотеки обробки рядків: функції, процедури.  

3. Порівняння текстових даних. Дії над частинами тексту   

 

Опорні поняття: рядкова константа, нуль-символ, конкатенація рядків,  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: 

ЯрГУ, 2006. − 80 с. 

2. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

3. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf 

2. Полный справочник по C: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lord-

n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

3. Электронный учебник по программированию на языке Си: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/mpiastro/masterskaa/biblioteka/s/knigi-i-sajty-po-

programmirovaniu-na-s\ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

 



ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

 

7.1. Текстові дані 

 

Рядкова константа − це послідовність з нуля або більше символів, 

вкладених в лапки. Лапки не є частиною рядкової константи, а служать тільки 

для її обмеження. 

Рядки представляються у вигляді масиву елементів типу char. Це означає, 

що символи рядка можна представити розташованими в сусідніх комірках 

пам'яті − по одному символу в комірці  (кожна клітинка - 1 байт). Але масив 

символів − не завжди рядок! 

 

С И м в о л ь н и й  р я д о к \0 

 

Останнім елементом масиву є символ '\ 0'. Це нуль-символ: в мові C він 

використовується для того, щоб відзначати кінець рядка. Нуль-символ − не є 

цифра 0; він не виводиться на друк і в таблиці кодів ASCII має номер 0. Наявність 

нуль-символу означає, що кількість комірок масиву має бути принаймні на одну 

більше, ніж кількість символів, які необхідно розміщувати в пам'яті. 

Не слід плутати символьну константу з рядком, що містить один символ: 

'Х' - це не те ж саме, що "Х". У першому випадку − це окремий символ. У другому 

випадку − це рядок, що складається з одного символу (букви Х) і символу кінця 

рядка '\ 0'. 

 

Правила ініціалізації рядкових масивів 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int n = 5; 

// Ініціалізація рядкового масиву. 

char line [5] = {'C', 'a', 't', '!', '\ 0'}; 

void main () 

{ 



        cout << "Word:"; 

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

           cout << line [i]; 

} 

 

Вищеописаний приклад не дуже зручний для створення довгих рядків. 

Крім того виведення рядка побуквенно в циклі виглядає досить дивно. Для 

символьних масивів існує спеціальний спосіб ініціалізації. Замість фігурних 

дужок і ком можна прямо використовувати рядок символів, вкладених в лапки. 

При цьому в описі не обов'язково задавати розміри масиву, оскільки компілятор 

"сам" визначає його довжину, підраховуючи число початкових значень. А 

операція виведення cout налаштована таким чином, що достатньо вказати тільки 

ім'я рядкового масиву і він тут же відобразиться на екрані. 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int n = 5; 

char line [] = "Cat!"; // Ініціалізація рядкового масиву. 

                       

void main () 

{ 

       cout << "Word:"; 

       // Показ на екран строкового масиву. 

       cout << line; 

} 

 

Взаємозв'язок рядків і вказівників 

У програмі доступ до рядка здійснюється за допомогою вказівника на 

символ. Якщо описати змінну message як  

char * message; 

то в результаті виконання оператора 

message = "and bye!"; 

message стане вказівником на рядок. 

 

#include <iostream> 



using namespace std; 

char * message; 

char prуvіt [] = "and bye!"; 

char * pr = prуvіt; 

void main () 

{ 

      message = "Hello"; 

      cout << "" << message << "" << pr << "\ n"; 

      int i = 0; 

      while (* (pr + i)! = '\ 0') 

      { 

         cout << * (pr + i ++) << ""; 

      } 

} 

 

Використання вказівників часто застосовується при роботі з масивом 

рядків. У цьому випадку до кожного рядка можна звернутися за допомогою 

вказівника на його перший символ. Це зручно тим, що для перестановки двох 

рядків, розташованих в неправильному порядку, фактично досить переставити 

вказівники в масиві вказівників, а не самі рядки. 

 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Якщо в програмі треба працювати з рядками, їх оголошують як масиви 

символів. В такому масиві для кожного символу рядка (правильніше: коду 

символу) відводиться своя комірка, а останній елемент містить символ 

кінця рядка – „\0‟ (код нуль).Для зберігання кодів символів найбільш 

добре підходить тип даних, який в літературі називають символьним: char. 

Символьний масив оголошується та ініціалізується за схемою, загальною 

для масивів довільного типу. 

2. Обробка символьних масивів – рядків в цілому виконується аналогічно 

обробці масивів іншого типу, однак комплект засобів розробки С включає 

заготовочний модуль string.h, до складу якого входять функції, 

спеціалізовані для обробки рядків (створювати, присвоювати, копіювати і 

видаляти рядки; виконувати перетворення типів символьних змінних; 

порівнювати рядки; поєднувати рядки; визначати довжину рядка; 

знаходити і заміщати потрібний фрагмент у рядку). 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

 

1. Для чого потрібно підключати до програми файл string.h? 

2. Як у мові С можна працювати з символьними рядками? 

3. Для чого використовується поняття простору імен? 

4. Які функції роботи з рядками ви знає? 

5. Що виконує функція islower? 

6. Що виконує функція atoll? 

7. Що виконує функція gets? 

8. Що виконує функція sprintf? 

9. Що виконує функція strstr? 

10. Що виконує функція atoi? 

11. Що виконує функція atof? 

12. Що виконує функція putchar? 

13. Що виконує функція getchar? 

14. Що виконує функція puts? 

15. Що виконує функція sscanf? 

16. Що виконує функція strcat? 

17. Що виконує функція strcmp? 

18. Що виконує функція memcpy? 

19. Що виконує функція memmove? 

20. Що виконує функція memcmp? 

21. Що виконує функція memchr? 

 

 

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


