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Конспект лекції № 17-18 

 

Тема № 9. РЕГУЛЯРНІ ВИРАЗИ 

 

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

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

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

проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: розглянути особливості об'єктно-орієнтованого підходу до 

програмування; отримати базові знання щодо роботи з регулярними виразами в 

Java; формувати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 

абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Можливості застосування Regular Expressions.  

2. Звичайні символи (літерали) і спеціальні символи (метасимволи).  

3. Символьні класи (набори символів).  

4. Групи.  

5. Переліки.  

6. Квантифікація (пошук послідовностей).  

7. Групування. 

 

Опорні поняття: регулярний вираз, літерал, метасимвол, набір символів, 

переліки, квантифікація, валідація.  

 

Інформаційні джерела: 
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Інтернет ресурси:  

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

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

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

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

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

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

chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

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

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

5. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 

6. Классы исключений : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.examclouds.com/ru/java/java-core-russian/exception-hierarchy 

7. Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/4547-2/ 

 

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

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Можливості застосування Regular Expressions  

Пакет java.util.regex надається Java з метою зіставлення регулярних виразів 

з шаблоном. Регулярні вирази Java характеризуються істотною схожістю з 

мовою програмування Perl і дуже прості в освоєнні. 

В Java регулярні вирази являють собою особливу послідовність символів, 

що дозволяє зіставити або виявити інші рядки або їх набір, спираючись на 

спеціалізований синтаксис як шаблон. Вони можуть бути використані для 

пошуку, редагування або маніпулювання текстом і даними. 

Пакет java.util.regex початково складається з наступних трьох класів: 

Pattern Class - об'єкт класу Pattern представляє скомпільований подання 

регулярного виразу. У класі Pattern публічний конструктор не передбачений. Для 

створення шаблону, спершу необхідно викликати один з представлених 

публічних статичних методів compile (), який далі поверне об'єкт класу Pattern. 

Регулярний вираз в даних методах приймається як перший аргумент. 

Matcher Class - об'єкт класу Matcher представляє механізм, який 

інтерпретує шаблон, а також здійснює операції зіставлення з введеним рядком. 

Аналогічно класу Pattern, Matcher не містить публічних конструкторів. Об'єкт 

класу Matcher може бути отриманий шляхом виклику методу matcher () на об'єкті 

класу Pattern. 

PatternSyntaxException - об'єкт класу PatternSyntaxException представляє 

виключення, яке не перевіряється, і яке позначає синтаксичну помилку в шаблоні 

регулярного виразу. 
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Продовжити перегляд  

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Регулярний вираз - це рядок, послідовність символів. Даний рядок також 

прийнято називати шаблоном, за яким відбувається пошук відповідностей 

в інших послідовностях символів. Але не кожен рядок компілюється в 

регулярний вираз, а тільки той, що відповідає їх синтаксису. 

2. Клас Java Pattern (java.util.regex.Pattern) є основною точкою доступу до API 

Java регулярних виразів. Всякий раз, коли потрібно підключити Regex в 

роботу, все починається з Java-класу Pattern. 

3. Java Pattern можна використовувати двома способами. Метод 

Pattern.matches () потрібен для швидкої перевірки відповідності тексту 

заданому регулярному виразу. Так само можна скомпілювати екземпляр 

Pattern, використовуючи Pattern.compile (). Його можна використовувати 

кілька разів для зіставлення регулярного виразу з кількома текстами. 

4. Клас Java Matcher (java.util.regex.Matcher) створений для пошуку деякої 

безлічі входжень регулярного виразу в одному тексті і пошуку за одним 

шаблоном в різних текстах. Клас Java Matcher має багато методів. 

Наприклад: boolean matches (): поверне значення true при збігу рядка з 

шаблоном; boolean find (): поверне значення true при виявленні підрядка, 

що збігається з шаблоном, і перейде до нього; int start (): поверне значення 

індексу відповідності; int end (): поверне значення індексу подальшої 

відповідності; String replaceAll (String str): поверне значення зміненого 

рядки підрядком str. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Яке призначення регулярних виразів? 

2. Для чого використовують клас Pattern? 

3. Для чого створений клас Java Matcher? 

4. Яка специфіка використання метасимволів? 

5. Назвіть основні метасимволи. 

6. Що таке валідація? 

 

 

 

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

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

