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ВСТУП 

 

Для того, щоб стати програмістом, недостатньо прослухати курс лек-

цій або прочитати самовчитель по мові програмування, потрібно писати 

програми, вирішувати конкретні завдання. Однак, як стверджують профе-

сійні програмісти, писати код становить близько 30% від того, що потрібно 

зробити, щоб вивчити мову. Другі 30% складають експерименти з кодом, 

який пишеться, змінюючи цей код і реально розуміючи, як він працює. 

Останні 40% того, що робиться для вивчення мови, – це читання початко-

вих кодів інших людей. Але де їх взяти? У підручниках, як правило, наво-

дяться типові завдання. Вони, без сумніву, корисні, але їх замало. 

У цьому навчально-методичному посібнику починаючому програмі-

сту пропонуються завдання, які, з одного боку, йому по плечу, з іншого – 

корисні тому, що містять приклади їх вирішення. 

Навчально-методичний посібник має практичну спрямованість, міс-

тить теоретичний матеріал, практичні завдання та методику їх виконання 

у вигляді початкового коду, складається з восьми практичних робіт, які 

охоплюють другу частину курсу «Основи програмування». Особливу 

увагу у посібнику приділено темі покажчиків. 

Для поліпшення результатів навчання необхідно дотримуватися на-

ступних рекомендацій: по-перше, необхідно згадати теоретичній матеріал, 

який наведено на початку кожного практичного заняття; по-друге, після 

ознайомлення з завданням, яке потрібно вирішити, необхідно спробувати 

написати програму самостійно, і тільки після цього проаналізувати запро-

поноване рішення. Для аналізу запропонованого методу рішення необхі-

дно активно використовувати інструменти середовища розробки для вико-

нання програми по кроках і перегляду поточних значень змінних. 

Наведені приклади зроблені в середовище розробки Visual Studio, але 

остаточний вибір середовища та компілятору залишається за читачем. 
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Практична робота 1 

 

РЕКУРСІЯ 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи з рекурсивними 

функціями в мовах С/С++ 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Функції в мовах С/С++ 
 

Теоретичні відомості 

Рекурсія 

Рекурсія – це визначення об'єкту через самого себе. За допомогою ре-

курсії в математиці визначаються багато нескінченних множин, наприклад 

безліч натуральних чисел. 

Рекурсивна функція (чи просто "рекурсія") в мові C++ – це функція, 

яка викликає сама себе. Рекурсивна функція обов'язково повинна містити 

в собі умову закінчення рекурсивності (гранична умова), щоб не викликати 

зациклення програми. При кожному рекурсивному виклику запам'ятову-

ються попередні значення внутрішніх локальних змінних і отриманих па-

раметрів функції. Щоб наступний крок рекурсивного виклику відрізнявся 

від попереднього, значення як мінімум одного з параметрів функції по-

винно бути змінено. Зупинка процесу рекурсивних викликів функції від-

бувається, коли змінюваний параметр досяг деякого кінцевого значення, 

наприклад, був оброблений останній елемент в масиві. 

Рекурсивне звернення до функції може бути здійснене, якщо алго-

ритм визначений рекурсивно. 

Щоб циклічний процес перетворити в рекурсивний, треба уміти ви-

значити (виділити) три важливі моменти: 

– умова припинення послідовності рекурсивних викликів функції. 

Наприклад, якщо лічильник або ітератор з ім'ям k змінюється від 1 до 10 в 

зростаючому порядку, то умова припинення є досягнення значення k =10. 

Умова припинення вказується в операторові return; 

– формулу наступного елементу або ітератора, який використову-

ється в рекурсивному процесі. Ця формула вказується в операторі return; 

– список параметрів, які передаються в рекурсивну функцію. Один з 
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параметрів обов'язково є ітератор (лічильник) змінює своє значення. Інші 

параметри є додатковими, наприклад, посилання на масив, над яким здій-

снюється. 

 

Види рекурсії 

Рекурсія може бути прямою або непрямою. 

Якщо функція викликає саму себе, то йдеться про пряму рекурсію 

(рис.1.1, а). Якщо ж функція викликає іншу функцію, яка потім викликає 

вихідну функцію, тоді говорять про непряму рекурсію (рис. 1.1, б). 

 

 

             а)      б) 

Рисунок 1.1 

 

Будь-яку рекурсивну функцію можна зробити ітеративною, тобто з 

використанням циклів. 

 Випадки, коли  рекурсивний підхід має перевагу над ітеративним:  

– коли рекурсія природніше відображає математичну сторону задачі 

і приводить до програми, яка простіше для розуміння і відладки;  

– якщо ітеративне рішення може не бути очевидним;  

– коли використовувані дані визначені рекурсивно. 

 

Суть рекурсії 

Нехай є рекурсивна функція Rec. 

 

void Rec( int a){ 
 if (a > 0)   // Умова виходу (гранична умова) 
           Rec(a - 1);    // Шаг рекурсії   
  cout << a << endl; 
} 



6 

 

Розглянемо, що станеться, якщо в основній програмі поставити ви-

клик Rec(3). Нижче представлена блок-схема, що показує послідовність 

виконання операторів (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 

 

Функція Rec викликається з параметром а = 3. В ній міститься виклик 

функції Rec з параметром а = 2. Попередній виклик ще не завершився, тому 

створюється ще одна функція, і до закінчення її роботи перша свою роботу 

не закінчує. Процес виклику закінчується, коли параметр а > 0. У цей мо-

мент одночасно виконуються 4 екземпляри функції. Кількість одночасно 

виконуваних функцій називають глибиною рекурсії.  

Четверта викликана функція (Rec(0)) надрукує число 0 і закінчить свою 

роботу. Після цього управління повертається до функції, яка її викликала 

(Rec(1)) і друкується число 1. І так далі доки не завершаться всі функції. Ре-

зультатом вихідного виклику буде друк чотирьох чисел: 0, 1, 2, 3.  

Число рекурсивних викликів в кожен конкретний момент часу, нази-

вається поточним рівнем рекурсії. 

 

Дії в рекурсивній функції 

Процес послідовних рекурсивних викликів функції з самої себе нази-

вається рекурсивним спуском.  

Процес повернення з рекурсивних викликів називається рекурсивним 

поверненням (рис.1.3).   

  Початок 

Виклик Rec(3) Виклик Rec(2) Виклик Rec(1) Виклик Rec(0) 

Закінчення 
Друк числа 3 Друк числа 2 Друк числа 1 Друк числа 0 

а = 0, рекурсивного 
виклику нема 
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Рисунок 1.3 

 

Рекурсивні програми можна розділити по діях: 

– дії, що виконуються на рекурсивному поверненні; 

– дії, що виконуються на рекурсивному спуску; 

– дії, що виконуються на рекурсивному спуску і поверненні. 

 

Приклад 1.  Дії, що виконуються на рекурсивному поверненні. 

void fun (int i, int N) { 
    if (i < N)  
        fun(i + 1,N); 
    cout << "Hello - "<< i << endl; 
} 
 
//Виклик  в main() 
   fun(1,3); 
 
//Результат в консолі 
Hello - 3 
Hello - 2 
Hello - 1 

 

Приклад 2.  Дії, що виконуються на рекурсивному спуску. 

void fun (int i, int N) { 
   cout << "Hello - "<< i << endl; 
   if (i < N)  
        fun(i + 1,N); 
 } 
 
//Виклик  в main() 
   fun(1,3); 
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//Результат в консолі 
Hello - 1 
Hello - 2 
Hello - 3 

 

Приклад 3. Дії, що виконуються на рекурсивному спуску і повер-

ненні. 

void fun (int i, int N) { 
   cout << "Hello - "<< i << endl; 
   if (i < N)  
        fun(i + 1,N); 
   cout << "Hello - "<< i << endl; 
 } 
 
//Виклик  в main() 
   fun(1,3); 
 
//Результат в консолі 
Hello - 1 
Hello - 2 
Hello - 3 
Hello - 3 
Hello - 2 
Hello - 1 

 

Приклад 4. Знаходження факторіалу 

З одного боку, факторіал визначається так: n! = 1 * 2 * 3 * ... * n. 

З іншого боку 





−
=

,)!1(

,1
!

nn
n

 

Граничною умовою в даному випадку є n <= 1. 

int fact (int n) { 
    if (n > 1) return n * fact (n - 1); 
    return 1; 
} 

 
//Виклик в main() 
 cout << "4! = " << fact (4); 

 

//Результат в консолі 
4! = 24 

якщо n <= 1 

 якщо n > 1 
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Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад використання рекурсії у мова 

С/С++, і може містити умови вирішення. Після формулювання завдання 

надано рішення у вигляді програмного коду. 

 

1) Написати функцію, яка зводить число x в ступінь y. 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int fun(int x, int y) 
{ 
 if (y == 1) return x; 
 return x * fun(x, y - 1); 
} 
 
int main() 
{ 
 int x, y; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 while (true) 
 { 
  cout << "Input x y:" << endl; 
  cin >> x >> y; 
  cout << endl; 
  cout << "x to the power of y = " << fun(x, y) << 
endl; 
 
  system("pause"); 
  system("cls"); 
 } 
 
 return 0; 
} 

 

 

2) Написати функцію, яка виводить всі числа від 1 до N. 

 

Вирішення задачі 2: 



10 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void fun(int N) 
{ 
 if (N != 1) fun(N - 1); 
 cout << N; 
} 
 
int main() 
{ 
 int N; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 while (true) 
 { 
  cout << "Input N : "; 
  cin >> N; 
  cout << endl; 
 
  fun(N); 
 
  cout << endl; 
  system("pause"); 
  system("cls"); 
 } 
 return 0; 
} 

 

3) Написати функцію, яка друкує N одиниць потім N нулів. 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void fun(int N) 
{ 
 cout << 1; // перед 
 
 if (N > 1) fun(N - 1); 
 
 cout << 0; // після 
} 
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int main() 
{ 
 int N; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 while (true) 
 { 
  cout << "Input N : "; 
  cin >> N; 
  cout << endl; 
 
  fun(N); 
 
  cout << endl; 
  system("pause"); 
  system("cls"); 
 } 
 return 0; 
} 

 

4) Написати функцію, яка повертає суму чисел в заданому натураль-

ному числі n. 

 

Вирішення задачі 4: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int sum(int x) 
{ 
 if (x < 10) return x; 
 
 return x % 10 + sum(x / 10); 
} 
 
int main() 
{ 
 int N; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 while (true) 
 { 
  cout << "Input N : "; 
  cin >> N; 
  cout << endl; 
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  cout << "Sum = " << sum(N); 
 
  cout << endl; 
  system("pause"); 
  system("cls"); 
 } 
 return 0; 
} 

 

5) Написати функцію, яка повертає мінімальну цифру в натуральному 

числі n. 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int fun(int x, int min) 
{ 
 if (x == 0) return min; 
 
 if (x % 10 < min) min = x % 10; 
 
 fun(x / 10, min); 
} 
// Другий спосіб 
int fun2(int x, int min) 
{ 
 if (x > 0) 
 { 
  if (x % 10 < min) min = x % 10; 
  fun(x / 10, min); 
 } 
 else return min; 
} 
// Третій спосіб 
int fun3(int x, int min) 
{ 
 if (x < 10) 
 { 
  if (x < min) min = x; 
  return min; 
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 } 
 if (x % 10 < min) min = x % 10; 
 return fun(x / 10, min); 
} 
 
int main() 
{ 
 int N; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 while (true) 
 { 
  cout << "Input N : "; 
  cin >> N; 
  cout << endl; 
 
  cout << "Min = " << fun(N, 9); 
 
  cout << endl; 
  system("pause"); 
  system("cls"); 
 } 
 
 return 0; 
} 

 

6) Написати функцію, яка друкує елементи масиву. 

 

Вирішення задачі 6: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
// Перший спосіб 
void fun(int a[], int N) 
{ 
 if (N > 0) fun(a, N - 1); 
 cout << a[N] << " "; 
} 
// Другий спосіб 
void fun2(int a[], int N) 
{ 
 if (N == 0) cout << a[0] << " "; 
 else 
 { 
  fun(a, N - 1); 
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  cout << a[N] << " "; 
 } 
} 
 
int main() 
{ 
 const int N = 5; 
 //    0  1   2  3   4     
 int a[N] = { 4, -2, 10, 0, -3 }; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 fun(a, N - 1); 
 
 return 0; 
} 

 

7) Написати функцію, яка підсумовує елементи масиву. 

 

Вирішення задачі 7: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int sum(int a[], int N) 
{ 
 if (N == 0) return a[0]; 
 
 return a[N] + sum(a, N - 1); 
} 
 
int main() 
{ 
 const int N = 5; 
 //    0  1   2  3   4     
 int a[N] = { 4, -2, 10, 0, -3 }; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 cout << "Sum = " << sum(a, N - 1); 
 
 cout << endl; 
 
 return 0; 
} 

 

8) Написати функцію, яка визначає максимальний елемент в масиві. 
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Вирішення задачі 8: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int Max(int a[], int N, int max) 
{ 
 if (a[N] > max) max = a[N]; 
 
 if (N == 0) return max; 
 
 Max(a, N - 1, max); 
} 
 
int main() 
{ 
 const int N = 5; 
 //    0 1  2  3  4     
 int a[N] = { 1, 2, 5, 3, 4 }; 
 // Вызов рекурсивной функции 
 cout << "Max = " << Max(a, N - 1, INT_MIN); 
 
 cout << endl; 
 
 return 0; 
} 

 

9) Написати рекурсивну функцію, яка визначає середнє арифметичне 

елементів масиву. 

 

Вирішення задачі 9: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
#define count 5 
 
float Aver(int a[], int N) 
{ 
 
 /* 
 if (N == 0) return (float) a[0] / count; 
 else 
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  return (float) a[N] / count + Aver(a, N - 1); 
 */ 
 // Більш компактна запис: 
 return (N == 0) ? (float)a[0] / count : (float)a[N] / 
count + Aver(a, N - 1); 
 
} 
 
int main() 
{ 
 const int N = 5; 
 //    0 1  2  3  4     
 int a[N] = { 1, 2, 5, 3, 4 }; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 cout << "Average = " << Aver(a, N - 1); 
 
 cout << endl; 
 
 return 0; 
} 

 

10) Написати рекурсивну функцію, яка обчислює суму позитивних 

елементів в одновимірному масиві. 

 

Вирішення задачі 10: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
float Sum(int a[], int N) 
{ 
 int sum = 0; 
 if (a[N] > 0) sum = a[N]; 
 else sum = 0; 
 
 if (N == 0) return sum; 
 
 return sum + Sum(a, N - 1); 
} 
 
int main() { 
 const int N = 5; 
 //    0  1   2  3   4     
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 int a[N] = { 4, -2, 10, 0, -3 }; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 cout << "Sum + = " << Sum(a, N - 1); 
 
 cout << endl; 
 
 return 0; 
} 

 

11) Написати рекурсивну функцію, яка обчислює добуток негативних 

елементів в одновимірному масиві. 

 

Вирішення задачі 11: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
float P(int a[], int N) 
{ 
 int p = 1; 
 if (a[N] < 0) p = a[N]; 
 else p = 1; 
 
 if (N == 0) return p; 
 
 return p * P(a, N - 1); 
} 
 
int main() 
{ 
 const int N = 5; 
 //    0  1   2  3   4     
 int a[N] = { 4, -2, 10, 0, -3 }; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 cout << "Dobutok - = " << P(a, N - 1); 
 
 cout << endl; 
 
 return 0; 
} 

 

12) Написати рекурсивну функцію, яка обчислює добуток непарних 

елементів в одновимірному масиві. 
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Вирішення задачі 12: 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
float P(int a[], int N) 
{ 
 int p = 1; 
 if (a[N] % 2 != 0) p = a[N]; 
 else p = 1; 
 
 if (N == 0) return p; 
 
 return p * P(a, N - 1); 
} 
 
int main() 
{ 
 const int N = 5; 
 //       0    1  2  3   4     
 int a[N] = { 4, -7, 10, 1, -3 }; 
 // Виклик рекурсивної функції 
 cout << "Dobutok neparnih = " << P(a, N - 1); 
 
 cout << endl; 
 
 return 0; 
} 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке рекурсія? 

2. Які умови припинення виконання рекурсивної функції? 

3. Які існують види рекурсії? 

4. Чим відрізняється рекурсивний спуск від рекурсивного повер-

нення? 

5. Що таке глибина рекурсії? 

6. Як визначається поточний рівень рекурсії? 

7. Як організувати рекурсивну функцію, що буде друкувати числа в 

прямому порядку? В зворотному порядку? 

8. Що таке хвостова рекурсія? 
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Практична робота 2 
 

СТРУКТУРИ 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи зі структурами в 

мовах С/С++ 

 

Теми для попереднього опрацьовування 

– Типи даних 

– Масиви 

– Функції в мовах С/С++ 

 

Теоретичні відомості 

Дуже часто при обробці інформації доводиться працювати з блоками, в 

яких присутні різні типи даних. Наприклад, інформація про книгу в каталозі 

бібліотеки включає автора (символьний рядок), назву книги (теж рядок), рік 

видання (ціле число), кількість сторінок (ціле число) і тому подібне Звичайний 

масив не підходить для зберігання цієї інформації в пам'яті, оскільки в масиві 

всі елементи мають бути одного типу. Звичайно, можна використовувати де-

кілька масивів різних типів, але це не зовсім зручно (бажано, щоб всі дані про 

книгу знаходилися в пам'яті в одному місці).  

Структура – це тип даних, який може включати декілька полів- еле-

ментів різних типів (у тому числі і інші структури). 

Для створення об'єктів-структур треба: 

– оголосити структурний тип даних (struct), тобто описати тип, приз-

начений для користувача (виділення пам'яті не відбувається); 

– оголосити структурні змінні описаного типу, при цьому відбува-

ється виділення пам'яті. 

Оголошення структурного типу виконується у вигляді шаблону, за-

гальний формат якого: 

 

struct  Имя_Типа  { 
   //Опис полів 
} ; 
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Наприклад: 

struct Spisok  {    
 string fio;       // Прізвище студента 
 double s_bal;       // Середній бал 
}; 

 

Створення структурних змінних можна виконати двома способами. 

Спосіб 1. У будь-якому місці програми оголосити змінні, використо-

вуючи описаний раніше структурний тип. Наприклад для описаного ра-

ніше типа Spisok: 
 

Spisok zap, mas_zap[3]; 

 

Спосіб 2. Оголошують змінні в шаблоні структури між фігурною ду-

жкою, що закривається, і символом ";" : 

 

struct Spisok {    

 string fio; 

 double s_bal; 

}  zap, mas_zap[3] ; 

 

Звернення до полів структур виконується за допомогою складених 

імен, які утворюються за допомогою операції приналежності (.) від зна-

чення (імені структурної змінної) до поля: 

– звернення до полів  fio і  s_bal змінної zap – 

 

zap.fio 

zap.s_bal 

 

– звернення до полів fio і  s_bal  2-го елементу масиву  mas_zap – 

 

mas_zap[2].fio 

mas_zap[2].s_bal 

 

Ініціалізація і друк полів структури 

Ініціалізація однієї змінної типу структура: 
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Spisok zap = {"Ivanov",4.5}; 

//Або 

zap.fio = "Ivanov";  

zap.s_bal = 4.5; 

//Друк 

cout << zap.fio << setw(5) << zap.s_bal<<endl; 
 

Ініціалізація масиву структур: 
 

string m_fam[3] = {"Sidorov", "Petrov", "Student"}; 

double m_sbal[3] = {4.2, 3.8, 5}; 
 

for (int i = 0; i < 3; i++){ 

 mas_zap[i].fio   = m_fam[i]; 

 mas_zap[i].s_bal = m_sbal[i]; 

cout << setw(8) << mas_zap[i].fio; 

cout << setw(5) << mas_zap[i].s_bal << endl; 

 } 

 

//Або 

Spisok mas_zap[] = { {"Sidorov",4.2}, 

       {"Petrov",3.8},  

       {"Student",5} }; 

 

Змінні-члени структури працюють так само, як і прості змінні, тому з 

ними можна виконувати звичайні арифметичні операції і операції порів-

няння. 
 

Приклад 1. Визначити структуру з ім'ям Employee, яка містить 3 

змінні:  

   id типу short; 

   age типу int; 

   salary типу double. 
 

struct Employee { 

    short id; 

    int age; 

    double salary; 

}; 
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Employee john;     // Оголошення змінної типу Employee 
john.id = 8;  

john.age = 27;  

john.salary = 32.17;  

 

Employee james;     // Оголошення змінної типу Employee 
james.id = 9;  

james.age = 30;  

james.salary = 28.35;  

 

int totalAge = john.age + james.age; 

if (john.salary > james.salary) 

    cout << "John makes more than James\n"; 

else  

   if (john.salary < james.salary) 

       cout << "John makes less than James\n"; 

   else 

       cout << "John and James make the same amount\n"; 

 

// James отримав підвищення на посаді 

james.salary += 3.75; 

 

// використовуємо інкремент для збільшення віку John на 1 рік 

++john.age;     

 

Масиви, як поле структури 

Полем структури може бути масив. 
 

Приклад 2. 

#define N 3 

struct  X { 

 int mas[5]; 

 float b; 

 } spis[N]; 

  

spis[0].mas[0] = 5; 

spis[1].mas[1] = 4; 

spis[2].mas[3] = 100; 
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spis[1].b = 12.5; 

 

cout << spis[0].mas[0] << " " << spis[1].mas[1] << "  " 

      << spis[2].mas[3] << "  " << spis[1].b << endl; 

 

Структури і функції  

Великою перевагою використання структур, ніж окремих змінних, є 

можливість передати всю структуру у функцію, яка повинна працювати з 

її членами: 

struct Employee { 

    short id; 

    int age; 

    double salary; 

}; 

void printInformation(Employee employee){ 

    cout << "ID: " << employee.id << "\n"; 

    cout << "Age: " << employee.age << "\n"; 

    cout << "Salary: " << employee.salary << "\n"; 

    cout << "\n"; 

} 

int main(){ 

    Employee john = { 21, 27, 28.45 }; 

    Employee james = { 22, 29, 19.29 }; 

   // Виводимо інформацію про John 

    printInformation(john); 

   // Виводимо інформацію про James 

    printInformation(james); 

} 

Результат виконання програми: 

ID: 21 

Age: 27 

Salary: 28.45 

 

ID: 22 

Age: 29 

Salary: 19.29 
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Вкладені структури 

Структури в мові С++ допускають вкладеність, тобто використання 

структурної змінної як поля іншої структури. 

 

struct  Data { 

  int day;    //  день 

 int month;  //  месяц 

 int year;   //  год 

}; 

 

struct Student { 

    string name; 

    Data birthday; 

} stud1; 

 

Якщо одна структура вкладена в іншу, то для доступу до полів внут-

рішньої структури необхідно двічі застосувати операцію крапки (.): 

 

stud1.name = "Ivanov"; 

stud1.birthday.day = 8; 

stud1.birthday.month = 3; 

stud1.birthday.year = 2000; 

cout << stud1.birthday.day << "." << stud1.birthday.month; 

cout << "." << stud1.birthday. year << endl; 

 

 

Student stud2 = { "Petrov", {11, 12, 2001} }; 

cout << stud2.birthday.day << "." << stud2.birthday.month$ 

cout << "." << stud2.birthday.year << endl; 

 

Результат виконання операторів: 

8.3.2000 

11.12.2001 
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Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад використання структур у мова 

С/С++, і може містити умови вирішення. Після формулювання завдання 

надано рішення у вигляді програмного коду. 

 

1) Створити структуру "Працівники підприємства", яка містить три 

змінні. Ініціалізувати структуру. Написати функцію, для виведення інфо-

рмації та передати у неї структуру. 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 
 
struct Employee 
{ 
 short id; 
 int age; 
 double salary; 
}; 
 
void printInformation(Employee employee) 
{ 
 std::cout << "ID: " << employee.id << "\n"; 
 std::cout << "Age: " << employee.age << "\n"; 
 std::cout << "Salary: " << employee.salary << "\n"; 
} 
 
int main() 
{ 
 // створюємо окрему структуру Employee для John-a 
 Employee john = { 21, 27, 28.45 }; 
 // створюємо окрему структуру Employee для James-a 
 Employee james = { 22, 29, 19.29 };  
 
 // Виводимо інформацію про John-а 
 printInformation(john); 
 std::cout << "\n"; 
 // Виводимо інформацію про James-а 
 printInformation(james); 
 
 return 0; 



26 

 

} 

 

2) Створити структуру "Книга" з полями: 

- автор 

- назва 

- рік 

Написати функцію заповнення бібліотеки 100 книгами. Надрукувати 

авторів і назви книг, рік видання яких раніше 1900. 

 

Вирішення задачі 2: 

#include <iostream> // std::cout 
#include <string> // std::string, std::to_string 
using namespace std; 
const int SIZE = 100; // Количество книг в библиотеке 
 
struct Book 
{ 
 string author; 
 string name; 
 unsigned short year; 
}; 
 
// Функція заповнення бібліотеки (створення масиву книг)  
void inputLibrary(Book lib[], int lib_size) 
{ 
 for (int i = 0; i < lib_size; i++) 
 { 
  lib[i].author = "Author" +  
    to_string(rand() % lib_size + 1); 
  lib[i].name = "Name" +  
    to_string(rand() % lib_size + 1); 
  lib[i].year = (rand() % 170 + 1850); 
 } 
} 
 
// Функція друку книг, рік видання яких раніше 1900 
void printBooks(Book lib[], int lib_size,  
  int age_less_than) 
{ 
 int n = 0; 
 for (int i = 0; i < lib_size; i++) 
 { 
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  if (lib[i].year < age_less_than) 
  { 
      cout << ++n << ": " << lib[i].author << " ";  
      << lib[i].name << " ";  
      cout << lib[i].year << "\n"; 
  } 
 } 
} 
 
int main() 
{ 
 Book Library[SIZE]; // Оголошення масиву книг 
 
 while (true) 
 { 
  // Створення масиву книг 
  inputLibrary(Library, SIZE);  
  // Друк книг, які відповідають вимогам 
  printBooks(Library, SIZE, 1900); 
  system("pause"); 
  system("cls"); 
 } 
 return 0; 
} 

 

3) Створити структуру "Багаж пасажира": 

- кількість валіз (багажних місць) 

- загальна вага 

Є інформація про 5 пасажирів (пара чисел). Написати функцію, пора-

хувати загальну кількість багажних місць і з'ясувати, чи є пасажири з од-

ним багажним місцем вагою понад 30 кг. 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 
#include <Windows.h> 
using namespace std; 
const int N = 5; // Кількість пасажирів 
 
struct Info 
{ 
 short kol; 
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 float ves; 
}; 
 
void printInformation(Info info[], int N) 
{ 
 int kp = 0; // Кількість пасажирів  
 int kv = 0; // Загальна вага  
 
 for (int i = 0; i < N; i++) 
 { 
  kv += info[i].ves; 
  if (info[i].kol == 1 && info[i].ves > 30) kp++; 
 } 
 cout << "Загальна вага = " << kv << "\n"; 
 
 if (kp != 0) 
 { 
  cout << "Пасажирів, у яких один чемодан";  
  cout << " більше 30 кг - " << kp << "\n"; 
 } 
 else cout << "Пасажирів з одним чемоданом";  
 cout << " більше 30 кг немає" << "\n"; 
} 
 
int main() 
{ 
 SetConsoleCP(1251); 
 SetConsoleOutputCP(1251); 
 
 // Завдання вихідних даних 
 Info info[N] = { {2, 15}, {1, 35}, {2, 15},  
         {1, 45}, {2, 15} }; 
 // Виведення інформації 
 printInformation(info, N); 
 
 return 0; 
} 

 

4) Створити структуру "Працівники підприємства": 

- ПІБ 

- посада 

- рік народження 

- заробітна плата 
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Відома інформація про п’ять працівників. Написати функцію, яка ви-

водить: 

- список і кількість інженерів 

- список працівників віком від 30 до 50 років 

- середня зарплата на підприємстві 

 

Вирішення задачі 4: 

#include <iostream> 
#include <Windows.h> 
using namespace std; 
const int N = 5;  // Кількість працівників 
const int tyear = 2021; // Поточний рік 
 
struct Employee 
{ 
 string name; 
 string position; 
 int b_year; 
 double salary; 
}; 
 
void printInformation(Employee info[], int N) 
{ 
 int ki = 0;  // Кількість інженерів 
 int aver = 0; // Середня зарплата 
 
 for (int i = 0; i < N; i++) 
 { 
  if (info[i].position == "Інженер") 
  { 
   ki++; 
   cout << "Інженер : " << info[i].name << 
"\n"; 
  } 
  aver += info[i].salary; 
 } 
 for (int i = 0; i < N; i++) 
 { 
  if ((tyear - info[i].b_year) > 30 &&  
   (tyear - info[i].b_year) < 50) 
  { 
   cout << "Від 30 до 50 : "; 
   cout << info[i].name << "\n"; 
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  } 
 } 
 
 cout << "Середня зарплата на підприємстві = ";  
 cout << aver / N << "\n"; 
} 
 
int main() 
{ 
 SetConsoleCP(1251); 
 SetConsoleOutputCP(1251); 
 
 // Завдання вихідних даних 
 Employee info[N] = {  
  {"Іванов І.І.", "Інженер", 1980, 5000}, 
  {"Петров П.І.", "Інженер", 1975, 5000}, 
  {"Сідоров С.І.", "Майстер", 1970, 5000}, 
  {"Васильєв В.І.", "Інженер", 1990, 5000}, 
  {"Самсонов С.І.", "Інженер", 1995, 5000} }; 
 // Виведення інформації 
 printInformation(info, N); 
 
 return 0; 
} 

 

5) Створити структуру "Машина": 

- назва 

- максимальна швидкість 

Відома інформація про 20-ть авто. Написати функцію і вивести спи-

сок моделей, у яких максимальна швидкість більше 150 км / год. 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> // std::cout 

#include <string> // std::string, std::to_string 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

const int N = 20; // Кількість моделей авто 

 

struct Car 

{ 
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 string make; 

 unsigned short max_speed; 

}; 

 

// Функція заповнення масиву з  

//інформацією про авто (створення масиву авто) 

void inputInfo(Car info[], int N) 

{ 

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

 { 

  info[i].make = "Make" +  

    to_string(rand() % N + 1); 

  info[i].max_speed = rand() % 9 * 10 + 120; 

 } 

} 

 

// Функція виведення 

void printInfo(Car info[], int N) 

{ 

 int n = 0; 

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

 { 

  if (info[i].max_speed > 150) 

  { 

   cout << ++n << ": " << info[i].make;  

   cout << " " << info[i].max_speed << "\n"; 

  } 

 } 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 // Оголошення масиву машин 

 Car info[N];  
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 while (true) 

 { 

  inputInfo(info, N); // Створення масиву машин 

  cout << "Список моделей, у яких максимальна";  

  cout << " швидкість більше 150 км/год" << "\n"; 

  printInfo(info, N); // Друк марок машин 

 

  system("pause"); 

  system("cls"); 

 } 

 return 0; 

} 

 

6) Створити структуру "Працівники підприємства": 

- ПІБ 

- оклад 

- стаж роботи 

Є інформація про 20 працівників. Написати функцію виведення спів-

робітників з мінімальною заробітною платою. 

 

Вирішення задачі 6: 

#include <iostream> // std::cout 

#include <string> // std::string, std::to_string 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

const int N = 20;  // Кількість працівників 

 

struct Employee 

{ 

 string name; 

 double salary; 

 int work_exp; 

}; 

 

// Функція заповнення масиву працівників 

void inputWokers(Employee workers[], int N) 
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{ 

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

 { 

  workers[i].name = "WorkerName"  

      + to_string(rand() % 

N + 1); 

  workers[i].salary = (rand() % 10 * 1000 + 5000); 

  workers[i].work_exp = (rand() % 30 + 1); 

 } 

} 

 

void printInformation(Employee workers[], int N) 

{ 

 int min = INT_MAX; 

 

 // Пошук мінімальної зарплати 

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

 { 

  if (workers[i].salary < min)  

   min = workers[i].salary; 

 } 

 // Висновок співробітників з мін зарплатою 

 cout << "Співробітник/и з мінімальною";  

 cout << " заробітною платою:" << "\n"; 

  

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

 { 

  if (workers[i].salary == min) 

  { 

   cout << i + 1 << ": ";  

   cout << workers[i].name << " ";  

   cout << workers[i].salary << " "; 

   cout << workers[i].work_exp << "\n"; 

  } 

 } 

} 
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int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 Employee workers[N]; 

 

 while (true) 

 { 

  // Завдання вихідних даних 

  inputWokers(workers, N); 

  // Виведення інформації 

  printInformation(workers, N); 

 

  system("pause"); 

  system("cls"); 

 } 

 return 0; 

} 

 

7) Створити структуру "Ферма": 

- ID 

- вид тварини 

- вага 

На фермі 20 тварин, кролики та індики. Написати функцію знахо-

дження найважчого кролика. 

 

Вирішення задачі 7: 

#include <iostream> // std::cout 

#include <string> // std::string, std::to_string 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

const int N = 20;  // Кількість тварин 

 

// Визначаємо новий перераховуваний тип Animals 

enum Animals 

{ 
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 ANIMAL_RABBIT, 

 ANIMAL_TURKEY 

}; 

 

struct FarmAnimal 

{ 

 unsigned int id; 

 Animals type; 

 float weight; 

}; 

 

// Функція заповнення масиву тваринами 

void inputAnimails(FarmAnimal animals[], int N) 

{ 

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

 { 

  animals[i].id = i + 1; 

  animals[i].type = Animals((rand() % 2)); 

  animals[i].weight = float(rand() % 50) / 10 + 1; 

 

  cout << i << ": " << "id="; 

  cout << animals[i].id << " "; 

  if (animals[i].type == ANIMAL_RABBIT) 

   cout << "Кролик"; 

  else cout << "Індик"; 

  cout << " " << animals[i].weight << "\n"; 

 } 

} 

 

int findRabbit(FarmAnimal animals[], int N) 

{ 

 int maxWeight = 0; 

 int maxWaightRabbitIndex = 0; 

 

 // Пошук кролика з максимальною вагою 

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

 { 
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  if (animals[i].weight > maxWeight &&  

   animals[i].type == ANIMAL_RABBIT) 

  { 

   maxWeight = animals[i].weight; 

   maxWaightRabbitIndex = i; 

  } 

 } 

 return maxWaightRabbitIndex; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 int maxWaightRabbitIndex = 0; 

 FarmAnimal animals[N]; 

 

 while (true) 

 { 

  // Завдання вихідних даних 

  inputAnimails(animals, N); 

  // Пошук кролика з максимальною вагою 

  maxWaightRabbitIndex = findRabbit(animals, N); 

  // Виведення інформації 

  cout << "Кролик з максимальною вагою : "; 

  cout << "id=" << 

animals[maxWaightRabbitIndex].id; 

  cout << " " << "\n"; 

 

  system("pause"); 

  system("cls"); 

 } 

 return 0; 

} 

 

8) Створити структуру "Відомість здачі сесії": 

- ПІБ студента 
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- оцінки студента з 5 дисциплін 

Кількість студентів дорівнює двадцяти. Написати функції, які: 

а) обчислюють максимальний середній бал 

б) знаходять кращого за середнім балом студента. 

 

Вирішення задачі 8: 

#include <iostream> // std::cout 

#include <string> // std::string, std::to_string 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

#define N 20  // Кількість студентів 

#define M 5   // Кількість дисциплін в сесії 

 

struct Student 

{ 

 string name;  // Ім'я студента 

 int marks[M];  // Масив оцінок за сесію 

 float averageMark; // Середній бал з оцінок 

}; 

 

// Функція заповнення відомості (Roll) 

void inputRoll(Student roll[]) 

{ 

 // Очищення імен 

 for (int i = 0; i < N; i++) roll[i].name = ""; 

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

 { 

  // Створення унікального імені 

  bool no_unique = true; 

  do { 

   roll[i].name = "StName"  

    + to_string(rand() % N + 1); 

   for (int j = 0; j < N; j++) 

   { 

    if (i != j &&  

    roll[i].name == roll[j].name){ 

     no_unique = true;  
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     break;  

    } else no_unique = false; 

   } 

  } while (no_unique); 

 

  // Створення оцінок і середнього бала 

  roll[i].averageMark = 0; 

  for (int j = 0; j < M; j++) 

  { 

   // 3, 4, 5 

   roll[i].marks[j] = rand() % 3 + 3; 

   // Підсумовування всіх балів 

   roll[i].averageMark += roll[i].marks[j]; 

  } 

  // Розрахунок середнього бала 

  roll[i].averageMark /= M; 

 } 

 

 // Друк відомості 

 printf_s("|------------------------------------|\n"); 

 printf_s("| N |   ПІБ    |  Оцінки   | Сер.бал |\n"); 

 printf_s("|------------------------------------|\n"); 

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

 { 

  printf_s("|%3d| %-9s|", i, roll[i].name.c_str()); 

  for (int j = 0; j < M; j++) 

  { 

   printf_s("%2d", roll[i].marks[j]); 

  } 

  printf_s(" | %7.1f |\n", roll[i].averageMark); 

 } 

 printf_s("|------------------------------------|\n"); 

} 

 

// 1 Функція знаходження максимального середнього бала 

float maxAverageMark(Student roll[]) 

{ 
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 float max = 0.; 

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

 { 

  if (roll[i].averageMark > max)  

   max = roll[i].averageMark; 

 } 

 return max; 

} 

 

// 2 Функція знаходження кращого студента 

string leader(Student roll[], float maxAverMark) 

{ 

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

 { 

  if (roll[i].averageMark == maxAverMark) 

   return roll[i].name; 

 } 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 // Оголошення масиву студентів 

 Student roll[N]; 

 

 while (true) 

 { 

  // Створення масиву студентів,  

  //створення відомості 

  inputRoll(roll); 

 

  // 1 Пошук максимального середнього бала 

  float maxAverMark = maxAverageMark(roll); 

  cout << "Максимальний середній бал = "; 

  cout << maxAverMark << "\n"; 
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  // 2 Знаходження кращого студента  

  //по максимальному сер. балу 

  cout << "Кращий студент : "; 

  cout << leader(roll, maxAverMark) << "\n"; 

 

  system("pause"); 

  system("cls"); 

 } 

 return 0; 

} 

 

9) Створити структуру зберігання імені та стану комп'ютера (включе-

ний, вимкнений, спить), задати стан, і вивести на друк. 

 

Вирішення задачі 9: 

#include <iostream> // std::cout 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

struct PC 

{ 

 enum PCState 

 { 

  ON, 

  OFF, 

  SLEEP 

 } State; 

 string name; 

}; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 // Створення комп'ютера 
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 PC pc;        

 // Завдання імені комп'ютера 

 pc.name = "My computer"; 

 // Зміна стану комп'ютера в Виключений 

 pc.State = PC::PCState::OFF;  

 

 // Виведення стану комп'ютера 

 cout << "Комп'ютер <" << pc.name; 

 switch (pc.State) 

 { 

 case PC::PCState::OFF: 

  cout << "> виключений" << "\n"; 

  break; 

 case PC::PCState::ON: 

  cout << "> працює" << "\n"; 

  break; 

 case PC::PCState::SLEEP: 

  cout << "> спить" << "\n"; 

  break; 

 default: 

  break; 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

10) Створити структуру "Літак", в якій зберігалися б константи (у ви-

гляді enum) швидкісних характеристик: 

- мінімальна швидкість 

- рекомендована швидкість 

- максимальна швидкість 

Написати функцію, задати швидкість руху літака за допомогою цих 

констант, і вивести її на друк. 

 

Вирішення задачі 10: 

#include <iostream> // std::cout 
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#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

struct Plane 

{ 

 enum PlaneSpeed 

 { 

  MIN = 150, 

  RECOMEND = 600, 

  MAX = 800 

 } Speed; 

 string name; 

}; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 // Створення літака 

 Plane plane;      

  

 // Завдання імені літака 

 plane.name = "F-10"; 

 // Завдання поточної швидкості літака 

 plane.Speed = Plane::PlaneSpeed::RECOMEND;  

 

 // Виведення швидкості літака 

 cout << "Літак " << plane.name;  

 cout << " рухається на швидкості " << plane.Speed; 

 cout << " км/год \n"; 

 

 return 0; 

} 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке структура, поля структури? 
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2. Що треба для створення об'єктів-структур? 

3. Як оголосити масив структур? 

4. Як відбувається ініціалізація та звернення до полів структур? 

5. Як звернутися до поля структури, яке є масивом? 

6. Як передати структуру в функцію? 

7. Що таке вкладені структури? Навести приклад. 

8. Які операції можна виконувати зі змінними-членами структур? 
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Практична робота 3 

 

МАКРОПІДСТАНОВКИ І МАКРООЗНАЧЕННЯ 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи зі макропідстано-

вками і макроозначеннями в мовах С/С++ 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Умовні вирази 

− Функції в мовах С/С++ 
 

Теоретичні відомості 

Препроцесор – програма, що здійснює обробку тексту програми пе-

ред  її безпосередньою компіляцією. Обробка здійснюється згідно із спе-

ціальними вказівками, званими директивами препроцесора. 

Інструкції препроцесора називаються директивами. Директиви по-

винні починатися з символу #, перед яким в рядку можуть знаходитися 

лише пробільні символи. Опис директиви препроцесора завжди почина-

ється з нового рядка і закінчується в кінці рядка. 

Основні директиви представлені в табл. 3.1 

 

Таблиця 3.1 – Директиви препроцесора 

Директива Призначення 

# оператор розширення рядків 

## оператор конкатенації лексем 

#define визначення ідентифікатору або макроса 

#undef відміна визначення 

#if оператор умовної трансляції 

#ifdef оператор перевірки визначення 

#ifndef оператор перевірки невизначеного імені 

#else блок else директиви if 

#endif завершення директиви  if 

#include включити файл при компіляції 

#error видача повідомлень про помилку 

#line задає номер наступного рядка 



45 

 

Директива #define 

Директива #define визначає підстановку в тексті програми.  Викорис-

товується для визначення: 

– символічних констант (всі входження імені замінюються на текст 

підстановки): 

#define им'я текст_ підстановки 
 

#define MAX 200 

    ... 

int data[MAX]; 

 

– макросів, які виглядають як функції, але реалізуються підстановкою 

їх тексту в текст програми: 

#define им'я(параметри) текст_ підстановки 

 

#define P2(var) (var)*(var) 

#define MAX(x,y) ((x)>(y)?(x):(y))  

... 

cout<< P2(2) + P2(3);  //13 

cout << MAX(4, 5);     //5 

 

– символів, керівників умовною компіляцією: 

#define им'я 

#define PRINT 

 

Директива #undef 

Відмінити визначення макросу можна за допомогою директиви 

#undef: 

  #undef ім'я_макросу  

 

Автозаміни, макроси і прості визначення, зроблені за допомогою ди-

рективи #define можна відміняти за допомогою директиви #undef. Потім їх 

можна знову визначити. 

#define prn puts("One!") 

    prn;     // One! 

#undef prn 
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#define prn puts("Two!") 

    prn;    //  Two! 

#undef prn 

   prn;     //Помилка – prn не визначено 

---------------------------------------------------- 

#define N 10 

    int mas1[N]; 

#undef N 

 

#define N 20 

    int mas2[N]; 

    cout << sizeof(mas1) / sizeof(int) << endl;  //10 

    cout << sizeof(mas2) / sizeof(int) << endl;  //20 

 

Директива #error 

Директива #error використовується для  створення повідомлення про 

помилку під час компіляції:   

#error строка_опису_помилки 

#define prn puts("One!") 

    prn; 

#if !defined prn 

#error prn must be defined! 

#endif 

 

Зумовлені макроси 

У мові С/С++ існує вбудовані (стандартні) імена макросів, призначе-

них в основному для того, щоб видавати інформацію про версію програми 

або місце виникнення помилки: 

_ _FILE_ _     – рядок з повним ім'ям поточного файлу; 

_ _LINE_ _    – номер поточного рядка коду, що компілюється; 

_ _DATE_ _   – дата компіляції файлу, у форматі місяць/день/рік

  cout << __DATE__ << endl;   //Jan 15 2021 

_ _TIME_ _    – час компіляції файлу, у форматі година/хвилина/секунда; 

         cout << __TIME__<< endl;   //12:59:31 

_ _FUNCTION_ _ – ім'я поточної функції; 

_ _STDC_ _    – макрос визначений, коли компілятор працює в режимі 
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сумісності з ANSI з-компілятором, інакше – макрос не визначений. 

 

Директива #include 

Директива #include здійснює вставку в програму тексту з іншого 

файлу. В основному ця директива використовується для підключення за-

головних файлів. Розрізняють наступні форми директиви #include: 

 

#include <ім'я файлу> 

 

Цей формат дозволяє включити ім'я файлу з тих тек, які задані як ста-

ндартні для зберігання файлів, що включаються. Конкретне місце розта-

шування цих тек залежить від реалізації. Наприклад: 

 

#include <stdio.h> // Підключення файлу stdio.h з каталогу include 

#include <sys\types.h> // Підключення файлу types.h з  

    // підкаталогу sys каталогу include 

 

#include "ім'я файлу" 

 

В цьому випадку пошук файлу ведеться в каталозі, що містить вихід-

ний файл, а потім вже в стандартних каталогах. Наприклад: 

 

#include "data.h"       //файл знаходиться у поточному каталозі 

#include "\data\data.h"  //в каталозі data на поточному диску 

 

Директиви умовної компіляції 

Директиви умовної трансляції #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #endif до-

зволяють вибірково включати в текст програми деякі фрагменти залежно 

від значення заданих умов. 

Директива #if починає блок умовної трансляції, який компілюється 

при виконанні заданої в директиві умови (константне ціле вираження). 

Директива #ifdef (#if defined) починає блок умовної трансляції, який 

компілюється, якщо задане в директиві ім'я визначене.  

Директива #ifndef (#if !defined) починає блок умовної трансляції, 

який компілюється, якщо задане в директиві ім'я не визначене.   
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Директива #else починає блок умовної трансляції, який компілюється 

при невиконанні заданого в директиві #if умови.  

Директива #elif організовує ланцюжок if-else-if. 

Директива #endif завершує блок умовної трансляції. 

 

Приклад 1. Приклад умовного включення  різних версій заголовного 

файлу. 

#if VERSION == 1 

   #define INCFILE "vers1.h"  

   #elif VERSION == 2 

   #define INCFILE "vers2.h"     

#else 

   #define INCFILE "vers3.h"  

#endif 

cout << INCFILE << endl; 

#include INCFILE 

 

Приклад 2. Приклад використовування директив #if,  #elif,  #else,  

#endif. 

#define A 2 

#if A==1 

  puts("A=1!"); 

#elif A==2 

  puts("A=2!"); 

#else 

  puts("unknown A!"); 

#endif 

 

Приклад 3. Приклад використовування директив #ifdef,   #ifndef. 

#define DEBUG   

#define MYCONST 22 

.......... 

#if defined DEBUG && MYCONST==25 

    cout << MYCONST << endl;   

#endif 

Задачі 
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Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад використання макропідстановок і 

макроозначень у мова С/С++, і може містити умови вирішення. Після фо-

рмулювання завдання надано рішення у вигляді програмного коду. 

 

1) Написати функцію-макрос обчислення більшого з двох чисел. 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#define getmax(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b)) 

 

int main() 

{ 

 int x = 5, y; 

 int z; 

 z = getmax(x, 2); 

 cout << "z = " << z << endl; 

 cout << "getmax = " << getmax(7, x) << endl; 

 

 return 0; 

} 

 

2) Написати просту програму з використанням зумовлених команд. 

 

Вирішення задачі 2: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 /* 

  __FILE__ - повертає ім'я файлу (шлях) 

  __DATE__ - повертає поточну дату 



50 

 

  __TIME__ - повертає поточний час 

  __FUNCTION__ - повертає ім'я функції 

 */ 

 cout << __FILE__ << endl; 

 cout << __DATE__ << endl; 

 cout << __FUNCTION__ << endl; 

 cout << __TIME__ << endl; 

 

 return 0; 

} 

 

3) Написати функцію-макрос виведення у консоль із використанням 

знаку #. 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#define Print(a) cout << #a << " = " << (a) 

 

int main() 

{ 

 int variable_X = 10; 

 Print(variable_X); 

 

 return 0; 

} 

 

4) Написати функцію-макрос виведення у консоль із використанням 

знаку зчеплення ##. 

 

Вирішення задачі 4: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#define Var(a, b) ( a ## b) 
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#define concat(a) (a ## "ball") 

#define P(a, b) (a ## b) 

 

int main() 

{ 

 cout << "ij = " << Var("i", "j") << endl; 

 

 const int ij = 5; 

 int d[Var(i, j)]; 

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

 { 

  cout << "d[" << i << "] = " << d[i] << endl; 

 } 

 cout << concat("base") << endl; 

 

 int xy = 100; 

 cout << P(x, y) << endl; 

 

 return 0; 

} 

 

5) Написати програму, яка дозволяє вмикати і вимикати проміжний 

друк в процесі відладки за допомогою операторів умовної компіляції. 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

// Може бути будь-який ідентифікатор 

//(DEB, DEBUG, TT_, DEBUG_1)  

#define PRINT //(не обов'язково такий) 

 

int Sum(int a, int b) 

{ 

 return a + b; 



52 

 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int a = 2; 

 int b = 2; 

 int sum = Sum(2, 2); 

 // Перший спосіб 

#if defined PRINT 

 cout << "Проміжний друк включений \nСума " << a; 

 cout << " та " << b << " дорівнює " << sum << endl; 

#else 

 cout << "Проміжний друк вимкнений" << endl; 

#endif // PRINT 

 

 // Другий спосіб 

#ifdef PRINT 

 cout << "Проміжний друк включений (другий спосіб)\n"; 

 cout << "Сума " << a << " та " << b; 

 cout << " дорівнює " << sum << endl; 

#endif 

#ifndef PRINT 

 cout << "Проміжний друк вимкнений (другий спосіб)\n"; 

#endif // !PRINT 

 

 return 0; 

} 

 

6) Створити проект, який буде реалізовувати складання двох чисел, 

функція складання повинна бути в окремому файлі. 

 

Вирішення задачі 6:  

Pr_Include_1.cpp 
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#include <iostream> 

#include "Sum.h" 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 int result = Sum(2, 3); 

 cout << result << endl; 

 

 return 0; 

} 

 

Sum.h 

#pragma once 

int Sum(int a, int b); 

 

Sum.cpp 

#include "Sum.h" 

 

int Sum(int a, int b) 

{ 

 return a + b; 

} 

 

7) Створити проект, який буде реалізовувати виведення повідомлення 

в консоль. Функція виведення повинна бути в окремому файлі і окремому 

просторі імен. 

 

Вирішення задачі 7: 

Pr_Include_2.cpp 

#include "Print.h" 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 
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 MyNamespace::PrintMessage("Hello World!"); 

 

 return 0; 

} 

 
Print.h 

#pragma once 

#include <iostream> 

 

namespace MyNamespace { 

 void PrintMessage(const char str[]); 

} 

 
Print.cpp 

#include "Print.h" 

 

namespace MyNamespace { 

 void PrintMessage(const char str[]) 

 { 

  std::cout << str << std::endl; 

 } 

} 

 

8) Створити проект, який буде реалізовувати дві функції, які розта-

шовані в різних файлах, які підключають один одного. Реалізувати два 

способу захисту від повторного включення. 

 

Вирішення задачі 8: 

Pr_Include_3.cpp 

#include <iostream> 

#include "Foo.h" 

 

int main() 

{ 

 Foo(); 
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 return 0; 

} 

 
Foo.h 

#pragma once 

 

#ifndef _FOO_H_ 

 

#define _FOO_H_ 

 

#include "Bar.h" 

 

void Foo(); 

 

#endif // !_FOO_H_ 

 
Foo.cpp 

#include "Foo.h" 

 

void Foo() 

{ 

  

} 

 
Bar.h 

#pragma once 

 

#ifndef _BAR_H_ 

 

#define _BAR_H_ 

 

#include "Foo.h" 

 

void Bar(); 
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#endif // !_BAR_H_ 

 
Bar.cpp 

#include "Bar.h" 

 

void Bar() 

{ 

 

} 

 

9) Створити функцію знаходження максимальної оцінки в масиві 

структур "ім'я, оцінка". Функція повинна бути в окремому файлі. Передба-

чити перемикання між двома типами друку результату (через cout і printf). 

У якості налагоджувальної інформації в функції виводити поточну дату і 

ім'я файлу. 

 

Вирішення задачі 9: 

Pr_Include_4.cpp 

#include <iostream> 

#include <ctime> 

#include "F_stud.h" 

#include "S_stud.h" 

#define N 5  // Розмір масиву 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 srand(time(NULL)); 

 stud spis[N]; 

 int max; 

 

 // Заповнення масиву структур 

 // зі студентами та оцінками 

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

 { 
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  spis[i].name = "Name" + 

    to_string(rand() % 10 + 1); 

  spis[i].oc = rand() % 3 + 3; 

  cout << spis[i].name << " "; 

  cout << spis[i].oc << endl; 

 } 

 

 // Виклик функції обчислення максимальної оцінки 

 max = max_oc(spis, N); 

 cout << "Print from main, max = " << max << endl; 

 system("pause"); 

 

 return 0; 

} 

 
S_stud.h 

// 1. Файл опису структури 

#pragma once 

#include <string> 

using namespace std; 

 

#ifndef _S_STUD_H_ 

#define _S_STUD_H_ 

#endif // !_S_STUD_H_ 

 

struct stud { 

 string name; 

 int oc; 

}; 

 

F_stud.h 

// 2. Файл з прототипами функцій 

#pragma once 

#include "S_stud.h" 

 

#ifndef _F_STUD_H_ 
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#define _F_STUD_H_ 

int max_oc(stud[], int); 

#endif // !_F_STUD_H_ 

 

F_stud.cpp 

#include "F_stud.h" 

#include "S_stud.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#define DEBUG 

#define PRINT_TYPE 1 // Друк за допомогою COUT 

//#define PRINT_TYPE 2 // Друк за допомогою PTINTF 

 

int max_oc(stud spis[], int size) 

{ 

#ifdef DEBUG 

 cout << __FUNCTION__ << " " << __DATE__ << endl; 

#endif // DEBUG 

 

 int max = 0; 

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

 { 

  if (spis[i].oc > max) max = spis[i].oc; 

 } 

 

#if PRINT_TYPE == 1 

 cout << "Print from max_oc with cout, max = "; 

 cout << max << endl; 

#else 

 printf("Print from max_oc with printf, "); 

 printf("max = % d \n", max); 

#endif // PRINT_TYPE == 1 

 

 return max; 

} 
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Контрольні запитання 

1. Що таке препроцесор та директиви препроцесора? 

2. Навести приклад директив препроцесора. 

3. Для чого використовується директива #define? Навести різні спо-

соби використання. 

4. Як в програмі вивести поточне ім'я файлу та дату компіляції за до-

помогою зумовлених макросів? 

5. Чим відрізняються форми використання директиви #include? 

6. Яка директива умовної компіляції перевіряє визначене директивою  

#define ім'я? 

7. Як організувати умовне включення  різних версій заголовного 

файлу? 

8. Навести приклад використовування директив #if,  #elif,  #else,  

#endif. 
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Практична робота 4 

 

ПОКАЖЧИКИ 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи з покажчиками в 

мовах С/С++ 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Типи даних 

− Одновимірні та двовимірні масиви 

− Функції в мовах С/С++ 
 

Теоретичні відомості 

Покажчики 

Покажчиками є специфічні змінні, значеннями яких є адреси, за 

якими розташовуються в пам’яті інші змінні. Покажчики важливі не самі 

по собі, а лише тому, що з їх допомогою можна отримати вміст змінних, 

на які вони указують. При оголошенні покажчика в програмі на мові C по-

трібно визначити до змінних якого типу відноситиметься даний покажчик.  

Нехай pi – покажчик на змінну цілого типу, pc – покажчик  на змінну 

символьного типу, pd – покажчик  на змінну дійсного типу подвійної точ-

ності. Оголошення покажчиків виконується таким чином: 
 

int* pi;  

char* pc;  

double* pd;  

 

Знак зірочки (‘*’), що стоїть після типу змінної, говорить про те, що 

оголошується не просто змінна, а покажчик на змінну даного типу. Самих 

змінних ще немає і покажчикам поки нема на що вказувати. У них поки 

знаходяться випадкові значення. 

Нехай оголошені змінні i, с та  f різних типів і для визначеності їм 

відразу присвоєні деякі значення: 
 

int i=5; 

char c='V'; 

double d=3.1415; 
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Для ініціалізації покажчиків використовується оператор &, який на-

зивається оператором взяття адреси змінної. Наприклад: 

 

pi = &i; 

рс = &с; 

pd = &d; 

 

Існує ще одна операція над покажчиками. Вона позначається симво-

лом зірочка (*). Ця операція означає – “значення, розташоване за вказаною 

адресою”, тобто за допомогою покажчика можна звернутися до вмісту 

змінної, на яку він указує.  

 

Приклад 1.  Наступні оператори показують, яким чином оголошу-

ються покажчики і використовуються оператори & і *. 

 

int x = 1, y = 22, z[10]; 

int *ip;      // ip – покажчик на int 

ip = &x;      // тепер ip указує на х 

y = *ip;      // y тепер дорівнює 1 

*ip = 0       // x тепер дорівнює 0 

ip = &z[0];   // ip тепер указує на z[0] 

 

Приклад 2. Звернення до вмісту  змінної, на яку указує покажчик.  

*pi = *pi + 2;  // збільшує значення за адресою pi, на 2 

*pc++;       // збільшує значення за адресою pc, на 1 

*pd = cos(*pd);    // перетворює вміст змінної d на -1 

 

Покажчики можна використовувати як операнди в арифметичних 

операціях. Адресна арифметика в мові С включає наступні арифметичні 

операції над покажчиками: 

• покажчику можна присвоїти значення покажчика того ж типу або 

адресу об’єкта того ж типу; 

• ціле число можна додати до покажчика або відняти з нього; 

• покажчик можна порівнювати з іншим покажчиком; 

• покажчик можна відняти з іншого покажчика; 
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• покажчику можна присвоїти значення нульового покажчика – 

константи NULL; 

• покажчик можна порівнювати з нульовим покажчиком. 

 

Приклад 3.  Операція привласнення. 

int x = 4, * p1, * p2; 

    p1 = &x; 

    p2 = p1;  // операція привласнення 

cout <<"x = " << x <<"  *p1 = " << *p1 <<"  *p2 = " << *p2; 

 

Результат виконання: 

x = 4   *p1 = 4   *p2 = 4 

 

Приклад 4.  Операції інкременту та декременту. 

int x, *p = &x; cout << p << endl; 

    p++;    cout << p << endl; 

    p++;    cout << p << endl; 

    p--;    cout << p << endl; 

 

Результат виконання: 

0060F7E0 

0060F7E4 

0060F7E8 

0060F7E4 

 

Приклад 5.  Операції додавання та  віднімання з константою. 

int x, *p = &x; 

    cout << p << endl; 

    int c = 3; 

    p = p + c;    cout << p << endl; 

    p = p + 2;    cout << p << endl; 

 

Результат виконання: 

0028FD04 

0028FD10 

0028FD18 
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Приклад 6.  Операція порівняння. 

int x = 10, *p1 = &x; 

int y = 20, *p2 = &y; 

cout << p1 << endl; 

cout << p2 << endl; 

   if (p1 > p2) cout << *p1; 

      else  

    cout << *p2; 
 

Результат виконання: 

002AF760 

002AF748 

10 
 

Якщо потрібно оголосити декілька покажчиків одного й того ж типу, 

наприклад покажчиків на символи, це можна зробити таким чином: 
 

char  *pl,*р2,*рЗ; 
 

Досить часто виникає необхідність використовувати одну і ту ж 

змінну як покажчик на різні типи даних в різних місцях програми. Для 

цього досить оголосити змінну як: 
  

void *pv; 
 

Після цього покажчику pv можна присвоювати адреси змінних будь-

якого типу: цілочисельних, символьних і т.п. 

 

Приклад 7.  Покажчик типу void. 

struct My { 

        int x, y;   

    } ob; 

 

int A; 

float B; 

  void* ptr; 

    ptr = &ob;  // Може вказувати на об'єкт будь-якого типу 
    ptr = &A; 

    ptr = &B; 
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Покажчики і одновимірні масиви 

Нехай оголошений масив: 
 

int а[10]; 

 

Це означає послідовне розташування десяти елементів в пам’яті a[0], 

a[1], a[2], a[3],..., a[9]. Адреса i-го елемента масиву дорівнює сумі адреси 

початкового елемента масиву і зсуву цього елемента на i одиниць від по-

чатку масиву. Це досягається індексуванням: а[i] є i-й елемент масиву (рис. 

4.1) :  

 

 
 

Рисунок 4.1 
 

Але доступ до будь-якого елемента масиву може бути виконаний і за 

допомогою покажчиків, причому, ефективніше. Якщо pa – покажчик на 

ціле, описаний як 
 

 int *pa,  
 

то pa після виконання операції pa = &a[0] містить адресу a[0] 

(рис. 4.2): 
 

 

Рисунок 4.2 
 

Якщо pa указує на деякий елемент масиву, то  pa + 1 за визначенням 

указує на наступний елемент, pa + i указує на i-й елемент після pa, а 

pa – i – на i-й елемент перед pa. Таким чином, якщо pa указує на a[0], то 

*(ра+1) є вміст a[1],  pa + i  – адреса а[i], а *(ра+i) – вміст а[i] (рис. 4.3): 

 



65 

 

 

Рисунок 4.3 

 

Оскільки ім’я масиву ототожнюється з адресою його першого елеме-

нта, то й вираз pa = &a[0] еквівалентний такому: pa = a. Тому значення a[i] 

можна записати як *(a + i). Застосувавши до цих двох елементів операцію 

взяття адреси, отримаємо, що &a[i]  та  a + i  одне і те ж. 

З іншого боку, якщо pa – покажчик, то у виразах його можна викори-

стовувати з індексом, тобто запис ра[i] еквівалентний запису 

*(ра + i). Елемент масиву однаково дозволяється зображати і у вигляді по-

кажчика із зсувом, і у вигляді імені масиву з індексом. 

 

Приклад 8. Знайти мінімальне значення в масиві, використати пока-

жчик. 

#include <stdio.h> 

void main(){ 

 int N = 10;  //константа для розмірності масиву 

 int A[N], *p, i, min, index;  

          // масив A з N елементів; 

  // змінні i, min, index типу int;   

    // покажчик p на тип int 

P = A;  // покажчику p присвоїли адресу  

  // нульового елемента масиву 

for (i = 0; i < N; i++)  {  

     printf("Element A[%d] -->",i); 

     scanf("%d", &A[i]); 

   //&A[i] - можна замінити на: &p[i], p+i, A+i 

   } 

min = *p, index = 0; 

for (i = 1; i < N; i++) 
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   if (*(p + i) < min) { 

        min = *(p + i);      // *(p+i) - можна замінити на: 

        // p[i], *(A+i), A[i] 

     index = i; 

 } 

    //Виведення на екран результатів роботи програми 

   printf("\nMinimum = %d, index = %d",min, index); 

} 

 

Покажчики і двовимірні масиви 

Покажчики на багатовимірні масиви в мові С – це покажчики на ма-

сиви масивів, тобто на такі масиви, елементами яких є масиви. При оголо-

шенні таких масивів в пам’яті комп’ютера створюється декілька різних 

об’єктів. Наприклад, при виконанні оголошення двовимірного масиву 
 

 int  arr[4][3]  
 

в пам’яті виділяється ділянка для зберігання значення змінної arr, яка є 

покажчиком на масив з чотирьох покажчиків (рис. 4.4). Для цього масиву 

з чотирьох покажчиків теж виділяється пам’ять. Кожен з цих чотирьох по-

кажчиків містить адресу масиву з трьох елементів типу int, і, отже, в 

пам’яті комп’ютера виділяються чотири ділянки для зберігання чотирьох 

масивів чисел типу int, кожен з яких складається з трьох елементів. 

 

 

 

Рисунок 4.4 
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Таким чином, оголошення arr[4][3] породжує в програмі три різних 

об’єкта: покажчик з ідентифікатором arr, безіменний масив з чотирьох по-

кажчиків і безіменний масив з дванадцяти чисел типу int. Для доступу до 

елементів-чисел безіменного масиву використовуються адресні вирази з 

покажчиком arr. Доступ до елементів масиву-покажчиків здійснюється з 

вказуванням одного індексного виразу у формі arr[2] або *(arr + 2 ). Для 

доступу до елементів двовимірного масиву чисел типу int мають бути ви-

користані два індексні вирази у формі arr[1][2] або еквівалентних їй 

*(*(arr + 1) + 2) та (*(arr + 1))[2]. Слід враховувати, що з погляду синтак-

сису мови С покажчик arr і покажчики arr[0], arr[1], arr[2] та  arr[3] є кон-

стантами і їх значення не можна змінювати під час виконання програми. 
 

Функції malloc() і free() 

Кожного разу при ініціалізації покажчика використовувалася адреса 

тієї або іншої змінної. Це було пов’язане з тим, що компілятор мови С ав-

томатично виділяє пам’ять для зберігання змінних і за допомогою покаж-

чика можна працювати з цією виділеною областю. Разом з тим існують 

функції malloc() і free(), що дозволяють виділяти і звільняти пам’ять в міру 

необхідності. Прототипи цих функцій знаходяться в заголовному файлі 

alloc.h .  

Функція malloc() має такий прототип: 
  

void* malloc(size_t);      //функція виділення пам'яті 
 

Тут size_t – розмір області пам’яті, що виділяється, в байтах; void* – 

узагальнений тип покажчика, тобто не прив’язаний до якого-небудь конк-

ретного типу, тому його можна присвоїти покажчику будь-якого типу. 

Якщо в динамічно розподілюваній області пам’яті недостатньо вільної 

пам’яті для виконання запиту, то пам’ять не виділяється і функція malloc() 

повертає NULL.  

Функція free() протилежна функції malloc() у тому сенсі, що вона по-

вертає системі ділянку пам’яті, виділену раніше за допомогою функції 

malloc(). Функція free() має наступний прототип:  
 

void free(void *p); 

Тут р – покажчик на ділянку пам’яті, виділену перед цим функцією 
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malloc(). Функцію free() у жодному разі не можна викликати з неправиль-

ним аргументом, це миттєво зруйнує всю систему розподілу пам’яті.  

 

Приклад 9. Програмування динамічного одновимірного масиву. 

double* ptd;  

ptd = (double *)malloc(10 * sizeof(double));  

   if(ptd != NULL)   

        for(int i = 0; i < 10; i++)  

          ptd[i] = i;  

   else 

        printf("Не вдалося виділити пам'ять");  

   free(ptd); 

 

Приклад 10. Програмування динамічного двовимірного масиву. 

int **a;      // Покажчик на покажчик 

int N, M;     // кількість рядків та стовбців 

scanf("%d %d",&N, &M); 

 

а = (int**)malloc(sizeof(int *)*N); 

for(i = 0; i < N; i++) 

       а[i]= (int *)malloc(sizeof(int) * M);  

 

for (i = 0; i < N; i++) 

 for (j = 0; j < M; j++) 

      scanf("%d", a[i][j]); 

 

Функції new() і delete() 

Динамічне виділення пам'яті – це спосіб запиту пам'яті з операційної 

системи запущеними програмами в міру необхідності. Ця пам'ять не виді-

ляється з обмеженої пам'яті стека програми, а виділяється з набагато біль-

шого сховища, керованого операційною системою, – купи. 

Для динамічного виділення пам'яті однієї змінної використовується 

оператор new: 
 

 

int* ptr = new int;  // запрошуємо виділення пам'яті для 

                     // цілої змінної. Оператора new повертає  
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      // покажчик, що містить адресу виділеної  

      // пам'яті. 

* ptr = 8; 

delete ptr;     // повертається пам'ять, на яку вказував  

                    // ptr у операційну систему, але не  

                    // видаляє ptr  

 

Для виділення пам'яті для динамічного масиву і роботи з ним викори-

стовуються окремі форми операторів new[]и delete[]. 

 

Приклад 11. Виділення пам'яті під одновимірний масив з N елемен-

тів. 
 

int* array = new int[N]; // виділення пам'яті  

int c = 0; 

for (int i = 0; i < N; i++)    { 

   *(array + i) = c++; 

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

} 

delete [] array;   // Звільнення пам'яті 
 

Приклад 12. Виділення пам'яті під двовимірний масив. 

int N, M;  

cin >> N;   // рядки 

cin >> M;   // стовбці 

int** A = new int*[N];     // виділення пам'яті під масив   

                           // покажчиків на рядки 

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

    A[i] = new int[M];     // виділення пам'яті для   

                           // кожного рядка 

int c = 0; 

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

    for(int j = 0; j < M; j++) 

   *(*(A + i) + j) = ++c; 

 

// Звільнення пам'яті у зворотному порядку 
for(int i = 0;i < N; i++)  
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     delete [] A[i]; 

delete [] A; 

 

 

Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад використання покажчиків в мовах 

С/С++, і може містити умови вирішення. Після формулювання завдання 

надано рішення у вигляді програмного коду. 

 

1) Дано змінні 

int x = 10, y = 20 

int * p1, * p2 

Описати, що відбувається при наступних операціях: 

а) p1 = &x;  p2 = &y; 

б) *p1 = *p2; 

в) x = p2; 

г) p2 = *p1; 

д) x = ++(*p1); 

е) *p2 = (*p1)++; 

ж) p1 = p2; 

з) p2 = &x; 

и) *p2 = y + 2; 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 

#include "windows.h" 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

  

 int x = 10, y = 20; 

 int* p1, * p2; 



71 

 

 

 // а) 

 cout << "а)\t" << endl; 

 p1 = &x; 

 p2 = &y; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 10; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 20; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 10; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 20; 

 // б) 

 cout << "б)\t" << endl; 

 *p1 = *p2; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 20; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 20; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 20; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 20; 

 // в) 

 cout << "в) x = p2; -> ERROR\t" << endl; 

 // x = p2;      

 // ERROR 

 // г) 

 cout << "г) p2 = *p1; -> ERROR\t" << endl; 

 // p2 = *p1;    // ERROR 

 // д) 

 cout << "д) x = ++(*p1);\t" << endl; 

 x = ++(*p1); 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 21; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 20; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 21; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 20; 

 // е) 

 cout << "е) *p2 = (*p1)++;\t" << endl; 

 *p2 = (*p1)++; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 22; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 21; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 22; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 21; 
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 // ж) 

 cout << "ж) p1 = p2;\t" << endl; 

 p1 = p2; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 22; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 21; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 21; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 21; 

 // з) 

 cout << "з) p2 = &x;\t" << endl; 

 p2 = &x; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 22; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 21; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 21; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 22; 

 // и) 

 cout << "и) *p2 = y + 2;\t" << endl; 

 *p2 = y + 2; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 23; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 21; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 21; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 23; 

} 

 

2) Дано змінні 

int x = 10, y = 20 

int * p1, * p2 

Описати, що відбувається при наступних операціях: 

а) p1 = &x; p2 = &y; 

б) p2 = &x; 

в) *p2 = x - 2; 

г) p1 = &y; 

д) *p1 = y - 3; *p2 = x + 3; 

е) y = x + 3; 

ж) *p1 = x - 1; *p2 = y - 1; 

 

Вирішення задачі 2: 



73 

 

#include <iostream> 

#include "windows.h" 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

  

 int x = 5, y = 8; 

 int* p1, * p2; 

 

 // а) 

 cout << "а)\t" << endl; 

 p1 = &x; 

 p2 = &y; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 5; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 8; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 5; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 8; 

 // б) 

 cout << "б) p2 = &x;\t" << endl; 

 p2 = &x; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 5; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 8; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 5; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 5; 

 // в) 

 cout << "в) *p2 = x - 2;\t" << endl; 

 *p2 = x - 2; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 3; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 8; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 3; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 3; 

 // г) 

 cout << "г) p1 = &y;\t" << endl; 

 p1 = &y; 
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 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 3; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 8; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 8; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 3; 

 // д) 

 cout << "д) \t" << endl; 

 *p1 = y - 3; 

 *p2 = x + 3; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 6; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 5; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 5; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 6; 

 // е) 

 cout << "е) y = x + 3;\t" << endl; 

 y = x + 3; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 6; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 9; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 9; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 6; 

 // ж) 

 cout << "ж) \t" << endl; 

 *p1 = x - 1; 

 *p2 = y - 1; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 4; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 5; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 5; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 4; 

} 

 

3) Дано змінні 

int x = 40, y = 30 

int *p1, *p2 

Описати, що відбувається при наступних операціях: 

а) p1 = &y; p2 = &x; 

б) *p1 = x - 10; *p2 = y - 10; 

в) p1 = &x; 

г) *p2 = y + 20; 
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д) p2 = &y; 

е) x = y + 30;  

ж) *p1 = y + 2; *p2 = y - 2; 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 

#include "windows.h" 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

  

 int x = 40, y = 30; 

 int* p1, * p2; 

 

 // а) 

 cout << "а)\t" << endl; 

 p1 = &y; 

 p2 = &x; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 40; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 30; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 30; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 40; 

 // б) 

 cout << "б)\t" << endl; 

 *p1 = x - 10; 

 *p2 = y - 10; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 20; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 30; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 30; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 20; 

 // в) 

 cout << "в) p1 = &x;\t" << endl; 

 p1 = &x; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 20; 
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 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 30; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 20; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 20; 

 // г) 

 cout << "г) *p2 = y + 20;\t" << endl; 

 *p2 = y + 20; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 50; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 30; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 50; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 50; 

 // д) 

 cout << "д) p2 = &y;\t" << endl; 

 p2 = &y; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 50; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 30; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 50; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 30; 

 // е) 

 cout << "е) x = y + 30;\t" << endl; 

 x = y + 30; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 60; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 30; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 60; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 30; 

 // ж) 

 cout << "ж) \t" << endl; 

 *p1 = y + 2; 

 *p2 = y - 2; 

 cout << "x=\t" << x << endl;  // x = 32; 

 cout << "y=\t" << y << endl;  // y = 28; 

 cout << "*p1=\t" << *p1 << endl; // *p1 = 32; 

 cout << "*p2=\t" << *p2 << endl; // *p2 = 28; 

} 

 

4) Ввести дані з клавіатури в одновимірний динамічний масив. Пере-

писати в інший масив подвоєні значення. 
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Вирішення задачі 4: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#define SIZE 5 

 

void main() 

{ 

 int B[SIZE], i; 

  

 // Резервування місця в пам'яті під масив з  

 // int елементів в кількості SIZE 

 int* pArr = (int*)malloc(SIZE * sizeof(int)); 

 // Запам'ятовування початку масиву 

 int* pArr_start = pArr; 

  

 // Заповнення масиву з клавіатури 

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

 { 

  //scanf("%d ", p++); 

  cin >> *pArr; 

  // Пересування по масиву за допомогою 

  // абсолютної адресації 

  pArr++; 

 } 

  

 // Повернення покажчика на початок масиву 

 // тому що він був зміщений абсолютної адресацією 

 pArr = pArr_start; 

 

 // Перезапис масиву pArr в масив B 

 // відповідно до завдання 

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

 { 

  B[i] = (*pArr) * 2; 

  pArr++; 

  cout << B[i] << "\t"; 
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 } 

  

 // Повернення покажчика на початок масиву знову 

 pArr = pArr_start; 

 // Звільнення пам'яті 

 free(pArr); 

} 

 

5) В одновимірному динамічному масиві: 

а) переписати значення п'ятого елемента в змінну q; 

б) замінити п'ятий елемент числом 1000; 

в) роздрукувати масив за допомогою покажчиків; 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 // Встановлення розміру масиву 

 int SIZE = 10; 

 int q; 

  

 // Резервування місця в пам'яті під масив 

 // з int елементів в кількості SIZE 

 int* pArr = new int[SIZE]; 

  

 // Заповнення масиву 

 cout << "Початковий масив: \n "; 

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

 { 

  // Використання відносної адресації 
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  *(pArr + i) = rand() % 25; 

  cout << *(pArr + i) << "\t"; 

 } 

 

 // а)  

 q = *(pArr + 4); 

 cout << "\nq = " << q << endl; 

 

 // б) 

 *(pArr + 4) = 1000; 

 cout << "п'ятому елементу присвоєно значення "; 

 cout << *(pArr + 4) << endl; 

 

 // в) 

 cout << "Вихідний масив: \n "; 

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

 { 

  // Використання відносної адресації 

  cout << *(pArr + i) << "\t"; 

 } 

   

 // Звільнення пам'яті 

 delete [] pArr; 

} 

6) В одновимірному динамічному масиві порахувати кількість пози-

тивних елементів не використовуючи індексацію. 

 

Вирішення задачі 6: 

#include <iostream> 

#include <time.h>       /* time */ 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 
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 srand(time(NULL)); 

 

 // Встановлення розміру масиву 

 int SIZE = 10; 

 // Кількість позитивних елементів 

 int S = 0;    

 

 // Резервування місця в пам'яті під масив 

 // з int елементів в кількості SIZE 

 int* pArr = new int[SIZE]; 

 // Запам'ятовування початку масиву 

 int* pArr_start = pArr; 

 

 // Заповнення масиву без використання індексації 

 cout << "Початковий масив: \n "; 

 for (; pArr < pArr_start + SIZE; pArr++) 

 { 

  *pArr = rand() % 100 - 50; 

  cout << *pArr << "\t"; 

 } 

 

 // Підрахунок позитивних елементів 

 for (pArr = pArr_start;  

  pArr < pArr_start + SIZE; pArr++) 

 { 

  if (*pArr > 0) S++; 

 } 

 cout << "\nКількість позитивних елементів: "; 

 cout << S << endl; 

 

 // Повернення покажчика на початок масиву знову 

 pArr = pArr_start; 

 // Звільнення пам'яті 

 delete[] pArr; 

} 

 

7) Створити структуру "Працівники підприємства", яка містить три 
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змінні. 

 

Вирішення задачі 7: 

#include <iostream> 

#include <time.h>       /* time */ 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 srand(time(NULL)); 

 

 // Встановлення розміру масиву 

 int SIZE = 5; 

  

 // Резервування місця в пам'яті під масив 

 // з int елементів в кількості SIZE 

 int* pArr = new int[SIZE]; 

 // Запам'ятовування початку масиву 

 int* pArr_start = pArr; 

 // Покажчик на максимальний елемент 

 int* pMax; 

 

 // Заповнення масиву 

 cout << "Початковий масив: \n"; 

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

 { 

  *pArr = rand() % 25; 

  cout << i << " " << pArr << " "; 

  cout << *pArr << endl; 

  pArr++; 

 } 

 

 // Індекс в масиві 

 int iMax, i;  
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 // Пошук максимального елемента 

 for (i = 0, iMax = 0, pArr = pArr_start, 

  pMax = pArr_start; i < SIZE; i++) 

 { 

  if (*pArr > *pMax)  

  { 

   pMax = pArr; 

   iMax = i; 

  } 

  pArr++; 

 } 

 cout << "Максимальный элемент:\n"; 

 cout << iMax << " " << pMax << " "; 

 cout << *pMax << endl; 

 

 // Повернення покажчика на початок масиву знову 

 pArr = pArr_start; 

 // Звільнення пам'яті 

 delete[] pArr; 

} 

 

8) В одновимірному динамічному масиві поміняти місцями останній 

і мінімальний елементи. 

 

Вирішення задачі 8: 

#include <iostream> 

#include <time.h>       /* time */ 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 srand(time(NULL)); 
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 // Встановлення розміру масиву 

 int SIZE = 5; 

 

 // Резервування місця в пам'яті під масив 

 // з int елементів в кількості SIZE 

 int* pArr = new int[SIZE]; 

 // Запам'ятовування початку масиву 

 int* pArr_start = pArr; 

 // Покажчик на мінімальний елемент 

 int* pMin; 

 

 // Заповнення масиву 

 cout << "Початковий масив: \n"; 

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

 { 

  *pArr = rand() % 10 - 5; 

  cout << i << " " << pArr << " "; 

  cout << *pArr << endl; 

  pArr++; 

 } 

 

 // Тимчасова змінна для обміну 

 int temp, i, iMin; 

 // Пошук мінімального елемента 

 for (i = 0, iMin = 0, pMin = pArr_start, 

  pArr = pArr_start; i < SIZE; i++) 

 { 

  if (*pArr < *pMin) { pMin = pArr; iMin = i; } 

  pArr++; 

 } 

 cout << "Мінімальний елемент:\n"; 

 cout << iMin << " " << pMin << " "; 

 cout << *pMin << endl; 

 // Повернення покажчика на початок масиву знову 

 pArr = pArr_start; 

 // Обмін 

 temp = *pMin; 
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 *pMin = *(pArr + SIZE - 1); 

 *(pArr + SIZE - 1) = temp; 

 

 // Друк результату 

 cout << "Результуючий масив: \n"; 

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

 { 

  cout << i << " " << pArr << " "; 

  cout << *pArr << endl; 

  pArr++; 

 } 

 

 // Повернення покажчика на початок масиву знову 

 pArr = pArr_start; 

 // Звільнення пам'яті 

 delete[] pArr; 

} 

 

9) З негативних елементів одновимірного динамічного масиву А сфо-

рмувати одновимірний динамічний масив В. 

 

Вирішення задачі 9: 

#include <iostream> 

#include <time.h>       /* time */ 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 srand(time(NULL)); 

 

 // Встановлення розміру масиву 

 int SIZE = 10; 
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 // Резервування місця в пам'яті під масив 

 // з int елементів в кількості SIZE 

 int* pArr_A = new int[SIZE]; 

 // Запам'ятовування початку масиву A 

 int* pArr_A_start = pArr_A; 

 

 // Заповнення масиву 

 cout << "Початковий масив А : \n"; 

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

 { 

  *pArr_A = rand() % 10 - 5; 

  cout << i << " " << pArr_A << " "; 

  cout << *pArr_A << endl; 

  pArr_A++; 

 } 

 

 // Визначення кількості від'ємних елементів 

 int k = 0; 

 for (pArr_A = pArr_A_start; 

  pArr_A < pArr_A_start + SIZE; pArr_A++) 

 { 

  if (*pArr_A < 0) k++; 

 } 

 cout << "Кількість від'ємних елементів : "; 

 cout << k << endl; 

 

 // Створення масиву В розміром k 

 int* pArr_B = new int[k]; 

 // Запам'ятовування початку масиву B 

 int* pArr_B_start = pArr_B; 

 for (pArr_A = pArr_A_start; 

  pArr_A < pArr_A_start + SIZE; pArr_A++) 

 { 

  if (*pArr_A < 0) 

  { 

   // Копіювання від'ємного елементу з А в В 

   *pArr_B = *pArr_A; 
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   // Перехід на наступний елемент масиву В 

   pArr_B++; 

  } 

 } 

 

 // Друк результату 

 cout << "Результуючий масив В: \n"; 

 pArr_B = pArr_B_start; 

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

 { 

  cout << i << " " << pArr_B << " "; 

  cout << *pArr_B << endl; 

  pArr_B++; 

 } 

 

 // Повернення покажчика на початок масиву 

 pArr_A = pArr_A_start; 

 pArr_B = pArr_B_start; 

 // Звільнення пам'яті 

 delete[] pArr_A; 

 delete[] pArr_B; 

} 

 

10) Перевірити, чи є масив А зростаючою послідовністю. 

 

Вирішення задачі 10: 

#include <iostream> 

#include <time.h>       /* time */ 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 srand(time(NULL)); 
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 // Встановлення розміру масиву 

 const int SIZE = 6; 

 // Завдання масиву 

 int A[SIZE] = { 5, 8, 10, 11, 13, 18 }; 

 // Введення змінної-ознаки зростаючої послідовності 

 int H = 0; 

 // Оголошення покажчика на елемент масиву 

 int* p; 

 // Установка покажчика на початок масиву 

 p = A; 

 do 

 { // Перевірка на зростання 

  if (*p < *(p + 1)) H = 1; 

  else 

  { 

   H = 0; break; 

  } 

  p++; 

 } while ((p < A + SIZE - 1)); 

 

 // Виведення результату 

 switch (H) 

 { 

 case 1: cout << "Масив є зростаючою"; 

  cout << " послідовністю" << endl; break; 

 case 0: cout << "Масив не є зростаючою"; 

  cout << " послідовністю" << endl; break; 

 default: 

  break; 

 } 

} 

 

11) Використовуючи масив покажчиків замінити парні числа на 0. 

 

Вирішення задачі 11: 

#include <iostream> 

#include <time.h>       /* time */ 
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#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 srand(time(NULL)); 

 

 // Установка розміру масиву 

 const int SIZE = 6; 

 // Завдання масиву 

 int A[SIZE]; 

 cout << "Початковий масив: \t"; 

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

 { 

  A[i] = rand() % 10; 

  cout << A[i] << " "; 

 } 

 cout << endl; 

 // Створення масиву покажчиків 

 // на елементи масиву А 

 int* Arr_p[SIZE]; 

 // Заповнення масиву покажчиками 

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

 { 

  Arr_p[i] = &A[i]; 

 } 

 // Заміна парних елементів на 0 

 // і друк результату 

 cout << "Масив результату: \t"; 

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

 { 

  if (*Arr_p[i] % 2 == 0) *Arr_p[i] = 0; 

  cout << *Arr_p[i] << " "; 

 } 

} 



89 

 

 

12) Створити покажчики на покажчики. Розібрати пріоритети опера-

цій * і ++. 

 

Вирішення задачі 12: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

#define N 5 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int A[N] = { 0,1,2,3,4 }; 

 int* p[N] = { A, A + 1, A + 2, A + 3, A + 4 }; 

 int** pp = p; 

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

 { 

  cout << "p[" << i << "] = " << p[i]; 

  cout << " : *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

 cout << "*p[0]++ = " << *p[0]++ << endl; 

 cout << "p[0] = " << p[0] << " : *p[0] = "; 

 cout << *p[0] << endl; 

 cout << "*++p[0] = " << *++p[0] << endl; 

 cout << "p[0] = " << p[0] << " : *p[0] = "; 

 cout << *p[0] << endl; 

 

 // Повертаємо в початковий стан масив покажчиків 

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

 { 

  p[i] = &A[i]; 

  cout << "p[" << i << "] = " << p[i]; 
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  cout << " : *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

} 

 

13) Дано: 

− масив A[N] = {0,1,2,3,4} 

− масив покажчиків p[N] на елементи масиву A[N] 

− покажчик рр на масив покажчиків p[N] 

Необхідно виконати операції, подані в таблиці 4.1, і простежити їх 

виконання: 

 

Таблиця 4.1 

Операції pp   *pp    **pp 

 &p[0] &A[0] A[0] = 0 

pp++ &p[1] &A[1] A[1] = 1 

*++pp = &A[2] &p[2] &A[2] A[2] = 2 

*(++pp) = &A[3]  &p[3] &A[3] A[3] = 3 

++(*pp) = &A[4] &p[3] &A[4] A[4] = 4 

pp = p 

**++pp 

A[1] = 1 

&p[1] &A[1] A[1] = 1 

*(++(*pp) 

 A[2] = 2 
&p[1] &A[2] A[2] = 2 

++(**pp) 

A[2] = 3 
&p[1] &A[2] A[2] = 2 

 

Вирішення задачі 13: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

#define N 5 

 

void main() 
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{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int A[N] = { 0,1,2,3,4 }; 

 int* p[N] = { A, A + 1, A + 2, A + 3, A + 4 }; 

 int** pp = p; 

 

 cout << "pp : " << pp << endl; 

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

 { 

  cout << "&p[" << i << "] = " << &p[i]; 

  cout << " | p[" << i << "] = &A[" << i; 

  cout << "] = " << p[i]; 

  cout << " | *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

 // Виконуємо дію pp++ 

 cout << "pp++ = " << pp++ << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

 // Виконуємо дію *++pp 

 cout << "*++pp = " << *++pp << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

 // Виконуємо дію *(++pp) 

 cout << "*(++pp) = " << *(++pp) << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

 // Виконуємо дію ++(*pp) 

 cout << "++(*pp) = " << ++(*pp) << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

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

 { 

  cout << "&p[" << i << "] = " << &p[i]; 

  cout << " | p[" << i << "] = " << p[i]; 
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  cout << " | *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

 // Виконуємо дію pp = p 

 pp = p; 

 cout << "pp = p = " << pp << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

 // Виконуємо дію **++pp 

 cout << "**++pp = " << **++pp << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

 // Виконуємо дію *(++(*pp)) 

 cout << "*(++(*pp)) = " << *(++(*pp)); 

 cout << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

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

 { 

  cout << "&p[" << i << "] = " << &p[i]; 

  cout << " | p[" << i << "] = " << p[i]; 

  cout << " | *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

 // Виконуємо дію ++(**pp) 

 cout << "++(**pp) = " << ++(**pp) << " : " << endl; 

 cout << "pp = " << pp << " | *pp = "; 

 cout << *pp << " | **pp = " << **pp << endl; 

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

 { 

  cout << "&p[" << i << "] = " << &p[i]; 

  cout << " | p[" << i << "] = " << p[i]; 

  cout << " | *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

 

 cout << endl << "=============================="; 
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 cout << "==============================" << endl; 

 // Повертаємо в початковий стан  

 // покажчик на масив покажчиків 

 cout << "Повертаємо в початковий стан"; 

 cout << " покажник на масив покажчиків : " << endl; 

 pp = p; 

 cout << "pp : " << pp << endl; 

 cout << "Повертаємо в початковий стан"; 

 cout << " масив покажчиків: " << endl; 

 // Повертаємо в початковий стан масив покажчиків 

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

 { 

  p[i] = &A[i]; 

  cout << "&p[" << i << "] = " << &p[i]; 

  cout << " | p[" << i << "] = &A[" << i; 

  cout << "] = " << p[i]; 

  cout << " | *p[" << i << "] = "; 

  cout << *p[i] << endl; 

 } 

} 

 

14) Працюючи з динамічними масивами необхідно: 

− заповнити двомірний масив (ДМ); 

− знайти максимальний елемент; 

− відобразити масив відносно головної діагоналі; 

− повернути масив на 90 градусів. 

Працювати з ДМ: 

а) як з одновимірним масивом (ОМ) 

б) як з ДМ 

 

Вирішення задачі 14: 

#include <iostream> 

#include <time.h> 

#include <iomanip>      // std::setw 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 
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void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int* A1; 

 int t; 

 srand(time(0)); 

 int N; 

 // а) Робота з ДМ як з ОМ 

 cout << "1) Робота з ДМ як з ОМ" << endl; 

 // Створення і заповнення двовимірного масиву А1 

 // розміром N на N, як ОМ 

 cout << "Введіть N: "; cin >> N; 

 cout << setw(4); 

 A1 = new int[N * N]; 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   *(A1 + (i * N + j)) = rand() % 20 - 10; 

   cout << *(A1 + (i * N + j)) << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Пошук максимального елементу 

 int* max = new int(-10); 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   if (*(A1 + (i * N + j)) > *max) 

   { 

    max = A1 + (i * N + j); 

   } 
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  } 

 } 

 cout << "Максимальний елемент = " << *max << endl; 

 

 // Відображення масиву 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   if (i > j) 

   { 

    t = *(A1 + (i * N + j)); 

    *(A1 + (i * N + j)) = *(A1 + 

    ((N - i - 1) * N + (N - j - 1))); 

    *(A1 + ((N - i - 1) * N + 

     (N - j - 1))) = t; 

   } 

  } 

 } 

 // Друк нового масиву 

 cout << endl << "Масив після відображення :"; 

 cout << endl << setw(4); 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   cout << *(A1 + (i * N + j)) << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Поворот на 90 градусів 

 int* B1 = new int[N * N]; 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 
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   *(B1 + (j * N + N - i - 1)) = 

    *(A1 + (i * N + j)); 

  } 

 } 

 // Друк нового масиву 

 cout << endl << "Масив після повороту :"; 

 cout << endl << setw(4); 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   cout << *(B1 + (i * N + j)) << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Звільнення пам'яті 

 delete[] A1; A1 = nullptr; 

 delete[] B1; B1 = nullptr; 

 

 // б) Робота з ДМ як з ДМ 

 cout << endl << "2) Робота з ДМ як з ДМ" << endl; 

 // Створення ДМ  ДМ 

 int** A2 = new int* [N]; 

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

 { 

  A2[i] = new int[N]; 

 } 

 // Заповнення і друк ДМ 

 cout << "ДМ як ДМ:" << endl << setw(4); 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   *(*(A2 + i) + j) = rand() % 20 - 10; 

   cout << *(*(A2 + i) + j) << setw(4); 

  } 
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  cout << endl; 

 } 

 // Пошук максимального елементу 

 *max = -20; 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   if (*(*(A2 + i) + j) > *max) 

   { 

    max = *(A2 + i) + j; 

   } 

  } 

 } 

 cout << "Максимальний елемент ДМ як ДМ = "; 

 cout << *max << endl; 

 

 // Відображення масиву 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   if (i > j) 

   { 

    t = *(*(A2 + i) + j); 

   *(*(A2 + i) + j) = *(*(A2 + N - i - 1) 

     + N - j - 1); 

   *(*(A2 + N - i - 1) + N - j - 1) = t; 

   } 

  } 

 } 

 // Друк нового масиву 

 cout << endl << "ДМ як ДМ після відображення :"; 

 cout << endl << setw(4); 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 
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  { 

   cout << *(*(A2 + i) + j) << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 // Поворот на 90 грд 

 // Створення ДМ як ДМ 

 int** B2 = new int* [N]; 

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

 { 

  B2[i] = new int[N]; 

 } 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   *(*(B2 + j) + (N - i - 1)) = 

    *(*(A2 + i) + j); 

  } 

 } 

 // Друк нового масиву 

 cout << endl << "Масив після повороту :"; 

 cout << endl << setw(4); 

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

 { 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

  { 

   cout << *(*(B2 + i) + j) << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Звільнення пам'яті 

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

 { 

  delete[] A2[i]; 

  delete[] B2[i]; 
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 } 

 delete[] A2; A2 = nullptr; 

 delete[] B2; B2 = nullptr; 

 max = nullptr; 

} 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке покажчик? Як виконується оголошення покажчиків? 

2. Як за допомогою покажчика можна звернутися до вмісту змінної, 

на яку він указує? 

3. Які арифметичні операції можна виконувати над покажчиками? 

Привести приклади. 

4. Що таке покажчик типу void? 

5. Як звернутися до елементу одновимірного масиву через покажчик? 

6. Як звернутися до елементу двовимірного масиву через покажчик? 

7. Які є функції виділення та звільнення пам'яті під масив? Навести 

приклад. 

8. Чим відрізняється розміщення в пам'яті одновимірного та двовимі-

рного масивів? 
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Практична робота 5 

 

ПЕРЕДАЧА ПАРАМЕТРІВ ЧЕРЕЗ ПОКАЖЧИК  
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи з передачею па-

раметрів функції через покажчики в мовах С/С++ 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Динамічне виділення пам'яті 

− Покажчики та масиви 

− Адресна арифметика 
 

Теоретичні відомості 

У мові С/С++ є два способи передачі аргументів у функцію: за зна-

ченням і за посиланням (або через покажчик).  

За замовчуванням, аргументи в C/С++ передаються за значенням. Для 

цього створюється копія значення аргументу, що привласнюється форма-

льному параметру. Всі операції, виконані усередині функції, стосуються 

лише копії аргументу і не впливають на оригінал, що існує в модулі, що 

здійснює виклик. 

Якщо в деяку функцію треба передавати параметр через значення, то 

формат заголовка функції має бути наступним: 
 

<тип> <ім'я> ( <тип> <ім'я>); 
 

Приклад 1. Передача аргументів за значенням. Функція twice() под-

воює свій формальний параметр formal, не змінюючи аргумент actual, що 

після виклику зберігає своє колишнє значення. 

 

int twice(int);    // Прототип функції 
 

int main() { 

 int actual = 1, result; 

      cout << "До функції actual = " << actual; 

 result = twice(actual);  // Виклик функції 

    cout << "Після функції actual = " << actual; 

} 

int twice(int formal) {   //Опис функції 
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 return 2*formal; 

} 
 

Результат виконання: 

До функції actual = 1 

Після функції actual = 1 

 

Передача аргументів за адресою – це передача адреси змінної-аргу-

менту (а не самої змінної). Це означає, що у функцію передається не копія 

аргументу, а його адреса. У цьому випадку функція одержує безпосередній 

доступ до аргументу, а формальний параметр збігається з фактичним. За-

гальний формат заголовка функції має бути наступним: 
 

<тип> <ім'я> ( <тип> *<ім'я>); 
 

Оскільки аргумент є адресою, то параметром функції має бути пока-

жчиком. Потім функція зможе розіменувати цей покажчик для доступу 

або для зміни вихідного значення. 

 

Приклад 2. Передача аргументів за адресою. Функція twice() одержує 

копію покажчика на аргумент, розіменовує цей покажчик, подвоює і пове-

ртає його значення. У цьому легко переконатися, проконтролювавши зна-

чення покажчика. Крім того, первісне значення аргументу змінилося. 

 

int twice(int*);    // Прототип функції 

 

int main() { 

int actual = 1, result; 

int* pActual = &actual; 

  cout << "У функції main pActual = " << pActual << endl;  

  cout << "До функції actual = " << actual; 

  result = twice(pActual);  // Виклик функції 

  cout << "Після функції actual = " << actual; 

} 

 

 

int twice(int* pFormal) {  //Опис функції 
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 *pFormal = 2*(*pFormal); 

cout << "У функції twice pFormal =  " << pFormal << endl; 

 return *pFormal; 

 } 

 

Результат виконання: 

У функції main pActual = 0x0065FDF4 

До функції actual = 1 

У функції twice pFormal =  0x0065FDF4 

Після функції actual = 2 

 

Приклад 3. Передача параметрів у функцію через покажчик. 

//функція не змінює значення аргументу 

void fun(int ptr) {    

 ptr = 7; 

} 

 

//функція змінює значення аргументу 

 void fun_u(int* ptr){    

 *ptr = 7; 

} 

 

int main() { 

 int value = 4; 

 cout << "value = " << value << '\n'; 

 fun(value); 

 cout << "value (fun)   = " << value << '\n'; 

 

 fun_u(&value); 

 cout << "value (fun_u) = " << value << '\n'; 

} 

 

Результат виконання: 

value = 4 

value (fun)   = 4 

value (fun_u) = 7 

 

Одновимірний масив як параметр функції 
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За замовчуванням масив передається за адресою. Функція, парамет-

ром якої є масив, може модифікувати будь-які його елементи. 

 

Приклад 4. Передача одновимірного масиву в функцію друку ма-

сиву. Масиви розпадаються в покажчики при передачі,  тому array – це 

покажчик на перший елемент масиву  (у використанні оператора & немає 

необхідності). 

 

void print(int* array, int length){ 

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

  cout << array[i] << ' '; 

} 

 

int main() { 

   int array[7] = { 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1 };  

 print(array, 7); 

} 

 

Приклад 5. Передача одновимірного масиву в функцію. 
 

void twiceArray(int [], int);   // Прототип функції 

 

int main() { 

  int actual[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

  int size = sizeof(actual) / sizeof(actual[0]); 

  cout << size << endl; 

    twiceArray(actual,size); 

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

      cout << actual[i] << " "; 

} 

 

void twiceArray(int formal[], int n) {  //Опис функції 

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

         formal[i]*=2; 

} 

 

Ця програма ілюструє ряд особливостей, зв'язаних з масивами. Розмір 
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масиву задається окремим цілочисельним параметром. Його значення за-

дається не явно, а обчислюється за допомогою виразу  
 

size = sizeof(actual)/sizeof(actual[0]). 
 

 Значення sizeof (actual) дорівнює кількості байтів, займаних маси-

вом, а значення sizeof (actual[0]) – кількості байтів, займаних його елемен-

тами. Отже, частка sizeof (actual) / sizeof (actual[0]) дорівнює кількості еле-

ментів масиву. 

Спроба обійтися без цього й обчислити розмір масиву, що є формаль-

ним параметром, у тілі функції неможливо. Це зв'язано з тим, що у функ-

цію передається не масив, а покажчик на його перший елемент. Отже, ви-

раз 
 

 size = sizeof(formal)/sizeof(formal[0])  
 

завжди дорівнює 1, оскільки значення sizeof (formal) дорівнює значенню 

sizeof (formal[0]). 

 

Приклад 6. Передача динамічного одновимірного масиву в функцію. 

void zap1(int* mas, int N) { 

   for (int i = 0; i < N; i++){ 

  *(mas+i) = i;    

   } 

}  
 

int main(){ 

 int N; 

  cout << "N = "; cin >> N;   

 int* mas = new int[N];     //Динамічне виділення пам'яті 

    zap1(mas, N);                 // Виклик функції  

   for (int i = 0; i < N; i++) { 

    cout<< setw(3)<< *(mas+i);    // Друк масиву 

 }  

   delete[] mas;                    // Звільнення пам'яті 
   mas = nullptr; 

} 

Двовимірний масив як параметр функції 
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У мові С/С++ немає способу, що дозволив би уникнути явного за-

вдання розміру масиву, переданого функції. Тому передавати масив без 

завдання кількості рядків і стовпців неможливо. Наприклад, при передачі 

функції двовимірного масиву необхідно визначити хоча б кількість стовп-

ців, що задається як глобальна змінна, у той час як кількість рядків пере-

дається як параметр. Утім, якщо програміст візьме на себе обов'язок пред-

ставити двовимірний масив у вигляді одновимірного, можна скористатися 

способом, описаним раніше. 

 

Приклад 7. Передача двовимірного масиву в функцію. 

const int COLUMNS = 2; 

 

// Прототип функції 

void twiceArray(int [][COLUMNS], int rows);  

 

int main() { 

   int actual[][COLUMNS]={1,2,3,4}; 

   int rows = 2; 

      twiceArray(actual, rows);     // Виклик функції 

   for(int i = 0; i < COLUMNS; i++) { 

      for(int j = 0; j < rows; j++)  

          cout << actual[i][j] << " "; 

      cout << endl; 

   } 

} 

// Опис функції 

void twiceArray(int formal[][COLUMNS], int rows) 

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

      for(int j = 0; j < rows; j++) 

         formal[i][j]*=2; 

} 

 

 

 

 

Приклад 8. Передача динамічного двовимірного масиву в функцію. 
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void zap2_2(int** mas, int N, int M) { 

 int c = 1; 

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

  for (int j = 0; j < M; j++) 

     *(*(mas + i) + j) = c++; 

}  

 

int main(){ 

  int N, M; 

  cout << "N = "; cin >> N;  // рядки 

  cout << "M = "; cin >> M;  // стовбці 

  int** mas = new int* [N];  // Динамічне виділення пам'яті 

 for (int i = 0; i < N; ++i) { 

  mas[i] = new int[M];  } 

 

      zap2_2(mas, N, M);   // Виклик функції 

  

 for (int i = 0; i < N; i++) {  // Друк масиву 

      for (int j = 0; j < M; j++) { 

       cout<< setw(3) << *(*(mas + i) + j); 

      } 

    cout << endl; 

 } 

   for (int i = 0; i < N; i++)        // Звільнення пам'яті 
      delete[] mas[i]; 

   delete[] mas; 

   mas = nullptr; 

}  

 

Повернення покажчика із функції 

Оскільки покажчик належить до простих типів, він також може пове-

ртатися функцією. Покажчик коректно повертається функцією лише в 

двох випадках: 

1) якщо функція одержує його як аргумент і модифікує змінну, на яку 

він посилається; 

2) якщо функція створює динамічний масив і заповнює його даними. 
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Не можна повертати покажчик на локальну змінну, створену у функ-

ції,  адже вона зникає відразу після виходу з неї. 
 

Приклад 9. Функція, що створює динамічний масив і повертає його 

через покажчик. Функція Dynamic() виділяє в купі масив заданого розміру 

і повертає в головний модуль покажчик на перший осередок виділеної па-

м'яті. Це дозволяє функції main() вивести на екран зміст цього масиву. 
 

int* Dynamic(int);    // Прототип функції 
 

int main() { 

   int size;  cin >> size; 

   int* Array = Dynamic(size);   // Виклик функції 

 

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

      cout << Array[i] << endl;   // Друк масиву 

} 
 

int* Dynamic(int size) {   //Опис функції 

 // Динамічне виділення пам'яті 

  int* Array = (int*) malloc(size*sizeof(int)); 

   

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

      Array[i]=i; 

   return Array;   // Повернення покажчика 

} 
 

Приклад 10. Програма одержує на вхід покажчик, що є адресою  

змінної, подвоює її і повертає покажчик назад. 

int* modify(int*);  // Прототип функції 

 

int main() { 

   int var = 7; 

   int* pVar = &var;  // Покажчик на змінну var 

   pVar = modify(pVar);  // Виклик функції 

   cout << *pVar; 

} 

int* modify(int* p){  // Опис функції 
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  (*p)* = 2; 

  return p; 

} 

 

Покажчик на функцію. Виклик функції за допомогою покажчиків 

Функція, як і дані, зберігається в пам'яті. Отже, вона має адресу. Та-

ким чином, на функцію можна установити покажчик. Для цього необхідно 

оголосити особливу конструкцію: 
 

тип (* ім'я_покажчика)(список_параметрів); 
 

Круглі дужки, у які укладений покажчик, означають, що він посила-

ється на функцію. Якби їх не було, зміст конструкції був би зовсім іншим. 
 

// Покажчик на функцію, що повертає ціле число 

int (*pFunc)(int);  
 

// Функція pFunc(), що повертає покажчик на ціле число 

int *pFunc(int);  

 

Для ініціалізації покажчику досить привласнити ім'я функції: 
 

pFunc = Func; 
 

Звідси випливає, що ім'я функції є покажчиком на першу комірку об-

ласті пам'яті, у якій вона записана 

 

Приклад 11. Застосування покажчика на функцію. 

int Func(int);  // Прототип функції 

 

int main() { 

  int n = 1; 

  int (*pFunc)(int);     // Оголошення покажчика на функцію 

  pFunc = Func; 

  n=(*pFunc)(n); 

  cout << n; 

} 

int Func(int n) {  // Опис функції 

   return 2*n; 
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} 

 

Покажчики на функції надають можливість передавати їх як параме-

три інших функцій. Нехай є функція, що може викликати різні функції в 

залежності від деяких умов. Замість операторів розгалуження в цій функції 

можна реалізувати єдиний алгоритм, що залежить від одного покажчика 

на функцію. 

 

Приклад 12. Зробити дві різні функції, що сумують дві змінні, і ви-

кликати їх через покажчик на функцію. Зробити функцію, в якій парамет-

ром є покажчик на функцію. 

int sum1(int x, int y) {  // Перша функція, що сумує 

 return x + y; 

} 

int sum2(int x, int y) { // Друга функція, що сумує 

 return 2*(x + y); 

} 

// Функція, що має параметром покажчик на функцію 

int f(int x, int y, int (*p)(int, int)) { 

  return  p(x, y); 

} 

int main(){ 

   int (*p)(int, int);  // Оголошення покажчика на функцію 
  

     p = sum1; 

   cout << f(10,20, p)<<endl; 

  // cout << f(10,20, sum1)<<endl;  //Можна так 

     p = sum2; 

 cout << f(10,20, p)<<endl; 

 //  cout << f(10,20, sum2)<<endl;   //Можна так 

} 

 

Результат виконання: 

30 

60 

 

Приклад 13. Покажчик на структуру 
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struct  Data { 

 int day;    //  день 

 int month;  //  місяць 

 int year;   //  рік 

}; 

int main(){ 

   

Data my_bd, *ptr; 

ptr = &my_bd;  //Покажчик на змінну типу структура 

 my_bd.day = 8; 

 my_bd.month = 3; 

 my_bd.year = 2000; 

// Звернення до полів структури через змінну 

cout<<my_bd.day<<'.'<<my_bd.month<<'.'<<my_bd.year <<'\n'; 

 

// Звернення до полів структури через покажчик 

cout<<ptr->day <<'.'<<ptr->month<< '.' << ptr->year <<'\n'; 

//Або 

cout<<(*ptr).day<<'.'<<(*ptr).month<<'.'<<(*ptr).year; 

} //main() 

 

 

Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад роботи з передачею параметрів фу-

нкції через покажчики в мовах С/С++, і може містити умови вирішення. 

Після формулювання завдання надано рішення у вигляді програмного 

коду. 

 

1) Написати функцію, яка визначає суму і кількість негативних еле-

ментів в масиві. Параметри передавати через покажчик. 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 
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void f(int* mas, int n, int* sum, int* kol) 

{ 

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

 { 

  if (mas[i] < 0) { 

   *sum += mas[i]; 

   *kol += 1; 

  } 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int mas[5] = { 5,-2,4,-3,-1 }; 

 int sum = 0; 

 int kol = 0; 

 // Виклик функції 

 f(mas, 5, &sum, &kol); 

 // Друк результату 

 for (int i = 0; i < 5; i++) 

 { 

  cout << mas[i] << "\t"; 

 } 

 cout << endl; 

 cout << "Сума негативних елементів = "; 

 cout << sum << endl; 

 cout << "Кількість негативних елементів = "; 

 cout << kol << endl; 

} 

 

2) Написати функцію, яка вирішує квадратне рівняння. коріння пове-

ртати через покажчики. Функція повинна повертати 2 - якщо два кореня, 1 

- якщо корінь один, 0 - якщо дискримінант менше 0, -1 - якщо a дорівнює 
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0. 

 

Вирішення задачі 2: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int kv(int a, int b, int c, float* X1, float* X2) 

{ 

 if (a == 0) return -1; 

 int D = b * b - 4 * a * c; 

 if (D < 0) return 0; 

 if (D == 0) { 

  *X1 = -b / (2 + a); 

  *X2 = *X1; 

  return 1; 

 } 

 if (D > 0) { 

  *X1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a); 

  *X2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a); 

  return 2; 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int a, b, c; 

 float X1, X2; 

 // Введення початкових даних 

 cin >> a >> b >> c; 

 // Виклик функції 

 int k = kv(a, b, c, &X1, &X2); 

 // Аналіз і вивід результатів 

 switch (k) 
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 { 

 case -1: cout << "a = 0"; break; 

 case 0: cout << "D < 0"; break; 

 case 1: cout << "X1 = X2 = " << X1; break; 

 case 2: cout << "X1 = " << X1 << endl; 

  cout << "X2 = " << X2; break; 

 } 

} 

 

3) Зробити три функції: 

− f1 - повертає подвійну значення аргументу; 

− f2 - повертає 0, якщо аргумент парний, і повертає сам аргумент, 

якщо він непарний; 

− map - використовуючи функції f1 та f2 змінює значення елементів 

в масиві. 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int f1(int a) { return 2 * a; } 

 

int f2(int a) { 

 if (a % 2 == 0) return 0; 

 else return a; 

} 

 

void map(int* mas, int n, int (*p)(int)) 

{ 

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

 { 

  mas[i] = p(mas[i]); 

  // Чи 

  // *(mas + i) = p(*(mas + i)) 

  // Це означає 
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  // mas[i] = f1(mas[i]); // чи  

  // mas[i] = f2(mas[i]); 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int mas[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 

 

 // Виклик функції map з функцією f2 

 map(mas, 6, f2); 

 // Виведення результату:  1 0 3 0 5 0 

 cout << "Функція f2" << endl; 

 for (int i = 0; i < 6; i++) 

 { 

  cout << mas[i] << "\t"; 

 } 

 

 // Виклик функції map з функцією f1 

 cout << endl << "Функція f1" << endl; 

 map(mas, 6, f1); 

 // Виведення результату:  2 0 6 0 10 0 

 for (int i = 0; i < 6; i++) 

 { 

  cout << mas[i] << "\t"; 

 } 

} 

 

4) Написати функцію, яка у динамічному масиві знаходить суму еле-

ментів на головній діагоналі (ГД) і добуток елементів під побічною діаго-

наллю (ПД). Параметри передавати через покажчик. 

 

Вирішення задачі 4: 
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#include <iostream> 

#include <iomanip>      // std::setw 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

// Функція розрахунку суми елементів на ГД - S 

// і добуток елементів під побічною ПД - P 

void f(int** mas, int n, int* S, int* P) 

{ 

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

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   if (i == j) 

    // Те ж що і *(*(mas + i) + j) 

    *S += mas[i][j]; 

   if (i + j > n - 1) 

    *P *= mas[i][j]; 

  } 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int n; 

 int S = 0; 

 int P = 1; 

 cout << "Введіть розмір масиву: "; cin >> n; 

 // Створення і заповнення динамічного  

 // двовимірного масиву 

 cout << setw(4); 

 int** mas = new int* [n]; 

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

  mas[i] = new int[n]; 

 } 

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

   mas[i][j] = rand() % 10 - 5; 

   cout << mas[i][j] << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 // Виклик функції 

 f(mas, n, &S, &P); 

 

 // Виведення результату 

 cout << "Сума елементів на ГД: " << S << endl; 

 cout << "Добуток елементів під ПД: " << P << endl; 

 

 // Звільнення пам'яті 

 for (int i = 0; i < n; i++) delete[] mas[i]; 

 delete[] mas; 

 mas = nullptr; 

} 

 

5) Зробити функцію, яка повинна в кожному рядку двомірного дина-

мічного масиву знаходити суму елементів більше трьох і результати запи-

сувати в новий масив. 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> 

#include <iomanip>      // std::setw 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

// Функція розрахунку 

// S - масив !!! 

void f(int** A, int n, int* S) 

{ 

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

  *(S + i) = 0; 

  for (int j = 0; j < n; j++) { 
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   if (*(*(A + i) + j) > 3) 

    *(S + i) += *(*(A + i) + j); 

  } 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int n; 

 cout << "Введіть розмір масиву: "; cin >> n; 

 // Створення і заповнення динамічного  

 // двовимірного масиву 

 cout << setw(4); 

 int** A = new int* [n]; 

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

  A[i] = new int[n]; 

 } 

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

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   A[i][j] = rand() % 11 - 5; 

   cout << A[i][j] << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Створення масиву S,  

 // в який будуть записуватися результати 

 int* S = new int[n]; 

 

 // Виклик функції 

 f(A, n, S); // S - масив, тому & не потрібен 

 

 // Виведення результату 

 cout << endl << "Масив з результатом: " << endl; 
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 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

  cout << *(S + i) << setw(4); 

 } 

 cout << endl; 

 // Звільнення пам'яті 

 for (int i = 0; i < n; i++) delete[] A[i]; 

 delete[] A; 

 delete[] S; 

 A = nullptr; 

 S = nullptr; 

} 

 

6) Зробити функцію, яка повинна в кожному стовпці двомірного ди-

намічного масиву знаходити добуток негативних елементів. 

 

Вирішення задачі 6: 

#include <iostream> 

#include <iomanip>      // std::setw 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

// Функція розрахунку 

// S - масив !!! 

void f(int** A, int n, int* P) 

{ 

 for (int j = 0; j < n; j++) { 

  *(P + j) = 1; 

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

   if (*(*(A + i) + j) < 0) 

    *(P + j) *= *(*(A + i) + j); 

  } 

 } 

} 

 

void main() 
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{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int n; 

 cout << "Введіть розмір масиву: "; cin >> n; 

 // Створення і заповнення динамічного  

 // двовимірного масиву 

 cout << setw(4); 

 int** A = new int* [n]; 

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

  A[i] = new int[n]; 

 } 

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

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   A[i][j] = rand() % 11 - 5; 

   cout << A[i][j] << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Створення масиву P,  

 // в який будуть записуватися результати 

 int* P = new int[n]; // n - кількість стовпців 

 

 // Виклик функції 

 f(A, n, P); // S - масив, тому & не потрібен 

 

 // Виведення результату 

 cout << endl << "Масив з результатом: " << endl; 

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

 { 

  cout << *(P + i) << setw(4); 

 } 

 cout << endl; 

 // Звільнення пам'яті 

 for (int i = 0; i < n; i++) delete[] A[i]; 
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 delete[] A; 

 delete[] P; 

 A = nullptr; 

 P = nullptr; 

} 

 

7) Зробити функцію, яка повинна в двомірному динамічному масиві 

(ДДМ) знайти максимальний елемент. 

 

Вирішення задачі 7: 

#include <iostream> 

#include <iomanip>      // std::setw 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

// Функція розрахунку 

// S - масив !!! 

void f(int** A, int n, int* max) 

{ 

 for (int j = 0; j < n; j++) { 

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

   if (*(*(A + i) + j) > *max) 

    *max = *(*(A + i) + j); 

  } 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int n; 

 cout << "Введіть розмір масиву: "; cin >> n; 

 // Створення і заповнення динамічного  

 // двовимірного масиву 
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 cout << setw(4); 

 int** A = new int* [n]; 

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

  A[i] = new int[n]; 

 } 

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

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   A[i][j] = rand() % 100 - 50; 

   cout << A[i][j] << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 

 // Виклик функції 

 int max = -100; 

 f(A, n, &max); // max - змінна, тому & потрібен 

 

 // Виведення результату 

 cout << "Максимальний елемент ДДМ : "; 

 cout << max << endl; 

 

 // Звільнення пам'яті 

 for (int i = 0; i < n; i++) delete[] A[i]; 

 delete[] A; 

 A = nullptr; 

} 

 

8) Зробити функцію, яка повинна з двомірного динамічного масиву  

вибрати елементи на головній діагоналі в одновимірний динамічний ма-

сив, і повернути його оператором return. 

 

Вирішення задачі 8: 

#include <iostream> 

#include <iomanip>      // std::setw 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 
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// Функція розрахунку 

int* f(int** A, int n) 

{ 

 int* mas_in = new int[n]; 

 for (int j = 0; j < n; j++) { 

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

   if (i == j) 

    *(mas_in + i) = *(*(A + i) + j); 

  } 

 } 

 // Повертається покажчик на початок масиву 

 return mas_in; 

} 

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 int n; 

 cout << "Введіть розмір масиву: "; cin >> n; 

 // Створення і заповнення динамічного  

 // двовимірного масиву 

 cout << setw(4); 

 int** A = new int* [n]; 

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

  A[i] = new int[n]; 

 } 

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

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   A[i][j] = rand() % 100 - 50; 

   cout << A[i][j] << setw(4); 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 // Оголошуємо покажчик в який повернеться 
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 // адреса виділеної пам'яті в функції 

 int* mas; 

 

 // Виклик функції 

 mas = f(A, n); 

 

 // Виведення результату 

 cout << endl << "Масив з результатом: " << endl; 

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

 { 

  cout << *(mas + i) << setw(4); 

 } 

 cout << endl; 

 

 // Звільнення пам'яті 

 for (int i = 0; i < n; i++) delete[] A[i]; 

 delete[] A; 

 A = nullptr; 

 delete[] mas; 

 mas = nullptr; 

} 

 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняється передача аргументів в функцію за значенням або 

через покажчик? 

2. Як передається в функцію одновимірний масив? 

3. Як передається в функцію двовимірний масив? 

4. Чому при передачі масиву в функцію не використовується опера-

тор &? 

5. В яких випадках покажчик коректно повертається функцією? 

6. Що таке покажчик на функцію? 

7. Як можна звернутися до полів структури через покажчик.? 

8. Як передати в функцію покажчик на функцію? 
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Практична робота 6 

 

РЯДКИ В СТИЛІ С 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи з рядками в мові С 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Покажчики. Типізовані покажчики. 

− Покажчики та масиви. 

− Функції користувача 
 

Теоретичні відомості 

Мова С не підтримує окремого строкового типу даних.   

Рядок в стилі С – це масив символів (типу char),  що закінчується ну-

льовим символом ('\0'). 

Кожен символ в рядку займає один байт.  Символьна константа '\0', 

що обмежує символьний рядок, називається нульовим байтом. Її слід вра-

ховувати при визначенні відповідного масиву символів: якщо рядок пови-

нен містити N символів, то у визначенні масиву слід вказати N + 1 елемент. 

Наприклад, оператор 
 

char stroka[11]; 
 

означає, що рядок містить 10 елементів типу char (символів), а останній 

байт зарезервований для нульового байту. 

 

Ініціалізація рядків 

Символьні масиви при їх визначенні можуть бути проініцівлізовані:  

 – як звичайний масив: 

char str[8] = {'K','h','a','r','k','i','v'}; 

cout << strlen(str);  //7  

   

char str1[]  = {'K','h','a','r','k','i','v','\0'}; 

cout << strlen(str);  //7  
 

– як символьний рядок, тобто послідовність символів, ув'язнених в 

подвійні лапки: 

char str[8] = "Kharkiv";  
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char str[] = "Kharkiv";  

 

–  використання покажчика на символ: 

char *str;  

 

В символьний масив (у відмінності від довільного масиву –  по од-

ному елементу) можна ввести і вивести відразу весь рядок операторами 

cin / cout. 

char mystring[7] = "string"; 

    cout << mystring << endl;  // string 

     

char mystring1[] = "string"; 

    cout << mystring1 << endl;  // string 

 

char str[8] = { 'K','h','a','r','k','i','v' }; 

    cout << str << endl;   // Kharkiv 

 

char str1[] = { 'K','h','a','r','k','i','v' }; 

               // Друк відбувається, поки не зустрівся '\0' 

  cout << str1 << endl;           // Kharkiv|||||||Kharkiv 

 

char str1[] = { 'K','h','a','r','k','i','v','\0'}; 

    cout << str1 << endl;  // Kharkiv 

 

 

Визначення розміру рядка 

Розмір рядка можна визначити за допомогою функції strlen(). 
 

char str[] = "string"; 

    cout << str << endl; 

    cout << sizeof(str) << endl;  //7 

    cout << strlen(str) << endl;   //6 (не враховується '\0') 

 

char str[8] = { 'K','h','a','r','k','i','v' }; 

   cout << str << endl; 

   cout << sizeof(str) << endl;  //8 

   cout << strlen(str) << endl;  //7 
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Робота з елементами рядка 

Оскільки рядки типу C є масивами, то можна використовувати опера-

тора [ ] для зміни окремих символів в рядку: 

 

char mystring[] = "string"; 

    mystring[1] = 'p'; 

    cout << mystring;   // spring 

 

char A[] = "ABCDEF"; 

    cout << A << endl;   // ABCDEF 

    A[4] = '\0'; 

    cout << A << endl;   // ABCD 

 

  *(mystring+1) = 'T'; 

   cout << mystring;   // sTring 

 

Приклад 1. Робота з елементами рядка. 

 

char str1[] = "1234567890";   // визначення рядка str1 

char str2[11];       // визначення рядка str2  

                              // без ініціалізації  

 

// в циклі, доки не зустрінеться кінець рядка, привласнюються 

// поточному елементу str2 символ з str1  

 

int k = 0;   

for (int i = 0; str1[i] != '\0'; i++)  

   str2[k++] = str1[i]; 

str2[k] = '\0';         // копіюємо нуль-символ в кінець str2 

cout << str2 << '\n';   // друк рядка на екран 

 

//  АБО 

 int N = strlen(str1);   //довжина рядка str1 

 for (int i = 0; str1[i] != '\0'; i++) 

        str2[i] = str1[i]; 

str2[strlen(str1)] = '\0'; // копіюємо нуль-символ в кінець 

cout << str2; 
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Результат виконання: 

1234567890 

1234567890 

 

Введення рядка з екрану 

При введенні символів з пропусками, останні ігноруються операто-

рами введення/виводу.  Це можна виправити, використовуючи функцію  

 

 getline(Ім'я, Розмір);  

 

Розмір – менше або дорівнює розміру оголошеного символьного ря-

дка (або можна вказувати sizeof (Ім'я)). 

 

char str[6];       // визначення символьного масиву 

cout << "Enter a string (max 5 symbols):"; 

cin.getline(str, 6);                 // введення рядка 

 

// АБО 

// cin.getline(str, sizeof(str)); 

 

cout<<"\nYou enter string: " << str;  // друк рядка 

 

Результат виконання: 

Enter a string (max 5 symbols): ab cd 

You enter string: ab cd 

 

Використання покажчика на символ 

Оголошення    

 

  char *S;  

 

задає змінну S, яка може містити адресу деякого об'єкту. Проте в да-

ному випадку компілятор не резервує місце для зберігання символів і не 

ініціалізує змінну S конкретним значенням. Зробити це можна, наприклад, 
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привласнивши S покажчик на вже існуючий символьний масив ( за допо-

могою функції strcpy_s () ), або динамічно виділити пам'ять під новий ма-

сив. 

 

    char* S;              //покажчик на char 

    S = new char[10]; 

    char str[] = "str";   //визначена строка 

    strcpy_s(S, 10, str); // символів повинно бути <= 9 

    cout << S << endl;      

     

    char* S1 = new char[10]; 

    strcpy_s (S1,10, "stroka"); // символів <= 9 

 

    cout << S << endl;      

    cout << S1 << endl; 

     

    char* S2 = new char[5]{ "1234" }; //символів <= 4 

    cout << S2 << endl; 

    char* S3 = new char[11]{ "abcd" }; //символів <= 10 

    cout << S3 << endl; 

 

Результат виконання: 

str 

stroka 

1234 

abcd 

 

Приклад 2. Використання покажчика на символ. 

 

char* str = new char[10]{ "PRIVET" }; 

  cout << str << endl;    //PRIVET 

  cout << *str << endl;    //P 

    

  cout << *(str + 1) << endl;   //R 

  cout << str + 1 << endl;     //RIVET 
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    *(str + 2) = 'A'; 

    cout << str << endl;   //PRAVET 

     

    for (int i = 0; i < strlen(str); i++) 

        cout << str[i] << " ";   //P R А V E T 

 

Приклад 3. Використання покажчика на символ. 

int mas[5] = { 1,2,3,4,5 }; 

char S1[] = "Hello"; 

char* S2  = new char[5]{ "John" }; 

     

    cout << mas << endl;   //0042А9AС 

    cout << S1 << endl;   //Hello 

    cout << S2 << endl;   //John 

    

    cout << *mas << endl;  //1 

    cout << *S1 << endl;   //H 

    cout << *S2 << endl;   //J 

 

 

Приклад 4. Використання покажчика на символ. 

setlocale(LC_ALL, "ru"); 

    

 char str[] = "Здравствуй, мир!";  // визначення символьного  

                                   // масиву 

 cout << str << endl; 

 char* b;                   // визначення покажчика на символ 

  

 b = &str[12];  // b вказує на 12-ий символ str 

 *b = 'M';      // привласнюємо першому елементу b символ 'М' 

 cout << b;     // друк рядка, починаючи з покажчика b 

 

Результат виконання: 

Здравствуй, мир! 

Мир! 
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Введення / виведення символу 

Для введення символу використовується функція getchar (), а для ви-

ведення – putchar () або cout.put (). 

 

char ch; 

    ch = getchar();    //введення символу 

    putchar (ch);       //виведення символа 

    char S[] = "1 22 333"; 

    for (int i = 0; S[i]; i++)        // або S[i]!='\0' 

        cout.put(S[i]);    //друк символів рядка 

     

    char S1[] = "c++ language"; 

    for (int i = 0; S1[i]; i++) 

        cout.put(toupper(S1[i])); //С++ LANGUAGE 

 

 

Функції роботи з рядками 

Це функції стандартної бібліотеки string.h  

 

1 Довжина рядка: 

   strlen (s); 

 

char q[80] = "qwerty"; 

int n = strlen(q);     // 6, символ '\0' не враховується 

cout << n << " " << sizeof(q);    //6  80 

 

 

2 Конкатенація рядків – додає рядок s2 до рядка s1. Перший символ 

рядка s2 записується поверх нуля-символу рядка s1. Повертає s1. Під s1 

повинно бути виділено пам'яті не менше ніж (strlen (s1) + strlen (s2) + 1): 

                                  

   strcat_s (s1,s2); 

 

char st1[25] = "День"; 

strcat_s(st1, " добрий!");  

cout << st1;   //День добрий! 
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3 Копіювання рядків – копіює рядок s2 в масив символів s1. Повертає 

значення s1. Масив символів s1 має бути чималим, щоб зберігати рядок і 

її завершуючий нульовий символ, який також копіюється: 

              

  strcpy_s(s1, s2); 

 

char str[25]; 

char* ps = new char[25]{ "QWERTY" }; // визначення покажчика 

 // на символ; динамічно виділяємо пам'ять під 25  

 // символів, ініціалізували рядком "QWERTY" 

strcpy_s(str, ps); //копіюємо в str динамичний рядок "QWERTY" 

cout << str;  

delete[] ps;       // звільняємо пам'ять 

 

 

//Копіювання перших n символів 

 char q1[10] = "qwerty", q2[10] = "01234"; 

 strncpy_s(q1, q2, 2);  

 cout << q1;      //01 

 

// Копіювання частини рядка 

 char q1[10] = "qwerty", q2[10] = "01234"; 

  strcpy_s(q1, q2 + 2); 

  cout << q1;     //234 

 

4 Порівняння рядків – порівнює рядки s1 і s2 (по ASCII-кодах). Фун-

кція повертає значення 0, якщо рядки s1 і s2 рівні, значення менше нуля, 

якщо рядок s1 менше s2, і значення більше нуля, якщо s1 більше s2. Звер-

нете увагу, рядки порівнюються не по довжині, а посимвольний, по ASCII-

кодах ( тобто "g" більше "ff"): 

                              

      strcmp(s1,s2); 

 

cout << strcmp("A", "A") << endl;      // 0   A = A 

cout << strcmp("A", "B") << endl;      // -1  A < B 

cout << strcmp("A", "C") << endl;      // -1  A < C 
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cout << strcmp("C", "A") << endl;         // 1   C > A 

cout << strcmp("aa5566", "aa7") << endl;  // -1  aa5566 < aa7 

 

// порівнює два рядки до певної кількості символів                

cout << strncmp("aa5566", "aa7", 2) << endl;  //0 

 

 

5 Пошук символу в рядку – перевіряє рядок s на вміст символу, що 

зберігається в ch. Результатом функції є адреса першого входження сим-

волу ch в рядок s. Якщо символ не знайдений, возващаєтся NULL: 

 

  strchr(s, ch);   

 

6 Пошук підрядка в рядку – перевіряє рядок s1 на вміст підрядка s2. 

Результатом функції є адреса першого входження підрядка s2 в рядок s1. 

Якщо підрядок не знайдений, возващаєтся NULL: 

 

              strstr(s1,s2); 

 

char s[20] = "PRIVET"; 

char s1[20] = "IV"; 

char* p, * p1, ch = 'V'; 

 

p = strchr(s, ch); 

if (p != NULL) { 

    cout << *p << endl;   //V 

    cout << p << endl;   //VET 

} 

 

p1 = strstr(s, s1); 

if (p1 != NULL) { 

    cout << *p1 << endl;   //I 

    cout << p1 << endl;   //IVET 

 } 

 

 



133 

 

7 Перетворення рядка – міняє порядок дотримання символів в рядку 

на протилежний (міняє перший символ з останнім, другий символ з пере-

достаннім і так далі): 

  _strrev (s); 

 

 char str[30] = "12345"; 

 cout << _strrev(str);     //54321 

 

8 Перетворення рядка в число: 

 

  atoi(s); 

  atof(s); 

 

int k = atoi("123");      

 cout << k << endl;    //123 

 k = atoi("123a2"); 

 cout << k << endl;    //123 

 k = atoi("sa2"); 

 cout << k << endl;   //0 

 k = atoi("123.2"); 

 cout << k << endl;    //123 

 

 cout << atof("123,23") << endl;    //123.23 

 cout << atof("123,2,3") << endl;  //123.2 

 

9 Перетворення числа в рядок: 

 

  _itoa_s(s);  

 

char s[20]; 

   // 2 16 8 - системи числення 

_itoa_s(3, s, 2); 

cout << s << endl;    //11 

_itoa_s(15, s, 16); 

cout << s << endl;    //f 

_itoa_s(12, s, 8); 

cout << s << endl;    //14м 
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Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад використання рядків в мові С, і 

може містити умови вирішення. Після формулювання завдання надано рі-

шення у вигляді програмного коду. 

 

1) Написати програму, яка в кожному слові замінить голосні на зада-

ний символ. Речення вводиться з клавіатури. 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 char S[80]; 

 //char S[] = "qweiupjkjsoo"; 

 char gl[] = "aeouiy"; 

 int i, j; 

 gets_s(S); 

 char c = getchar(); 

 for ( i = 0; i < strlen(S); i++) 

 { 

  for ( j = 0; j < strlen(gl); j++) 

  { 

   if (S[i] == gl[j])  

    S[i] = c; 

  } 

 } 

 puts(S); 

} 

 

2) Написати функцію, яка розбиває рядок на дві частини: до першого 

входження заданого символу і після нього. Не використовувати стандартні 

функції C. 
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Вирішення задачі 2: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 

S1 - рядок до 

S2 - рядок після 

ch - символ 

*/ 

void fun(char* S, char* S1, char* S2, char ch) 

{ 

 // 1) до символу 9 

 while (*S != ch) { 

  *S1 = *S; 

  S1++; S++; 

 } 

 // 2) установка ознаки кінця рядка 

 *S1 = '\0'; 

 // 3) обхід символу 9 

 S++; 

 // 4) після символу 9 

 while (*S != 0) { 

  *S2 = *S; 

  S2++; S++; 

 } 

 // 5) установка ознаки кінця рядка 

 *S2 = '\0'; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251);  

 //char S [] = "1234567890543"; 

 char S[80]; 
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 gets_s(S); 

 char S1[80]; 

 char S2[80]; 

 char ch = '9'; 

 fun(S, S1, S2, ch); 

 puts(S1); 

 puts(S2); 

} 

 

3) Написати функцію, яка виділяє з заданого рядка S підрядок S1 до-

вжиною dl з позиції n. 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 

S1 - підрядок 

dl - довжина підрядка S1 

n - позиція 

*/ 

void fun(char* S, char* S1, int dl, int n) 

{ 

 // 1) установка на потрібну позицію 

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

 // 2) переписування dl символів 

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

 { 

  *S1 = *S; 

  S1++; 

  S++; 

 } 

 // 3) установка ознаки кінця рядка 

 *S1 = '\0'; 
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} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 //char S [] = "746593214"; 

 char S[80]; 

 cout << "Введіть рядок -> "; gets_s(S); 

 char S1[80]; 

 int dl = 4; 

 int n = 2; 

 cout << "Введіть позицію n -> "; cin >> n; 

 cout << "Введіть кількість символів dl -> ";  

 cin >> dl; 

 fun(S, S1, dl, n); 

 puts(S1); 

} 

 

4) Написати функцію, яка видалить з рядка задану кількість символів, 

починаючи з заданої позиції. 

 

Вирішення задачі 4: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 

S1 - рядок-результат 

poz - позиція 

kol - кількість символів, які треба видалити 

*/ 

void fun(char* S, char* S1, int poz, int kol) 

{ 

 // 1) записування ДО видалення 
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 for (int i = 0; i < poz; i++) { 

  *S1 = *S; 

  S1++; S++; 

 } 

 // 2) видалення, фактично обхід 

 for (int i = 0; i < kol; i++) S++; 

 // 3) переписування залишку 

 while (*S != '\0') 

 { 

  *S1 = *S; 

  S1++; S++; 

 } 

 // 4) установка ознаки кінця рядка 

 *S1 = '\0'; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 //char S [] = "01234567"; 

 char S[80]; 

 cout << "Введіть рядок -> "; gets_s(S); 

 char S1[80]; 

 int poz = 2; 

 int kol = 4; 

 cout << "Введіть позицію n -> "; cin >> poz; 

 cout << "Введіть кількість символів dl -> ";  

 cin >> kol; 

 fun(S, S1, poz, kol); 

 puts(S1); 

} 

 

5) Написати функцію, яка порахує кількість слів у реченні. 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> 
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#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 

*/ 

int fun(char* S) 

{ 

 int prob = 1; 

 while (*S != '\0') 

 { 

  if (*S == ' ') prob++; 

  S++; 

 } 

 return prob; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251);  

 char S[80]; 

 cout << "Введіть рядок -> "; gets_s(S);  

 cout << "Кількість слів у реченні : " << fun(S); 

} 

 

6) Написати функцію, яка виділяє перше слово в рядку і рахує кіль-

кість символів в першому слові. 

 

Вирішення задачі 6: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 
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S1 - перше слово 

*/ 

int psl(char* S, char* S1) 

{ 

 int k = 0; 

 while (*S != ' ') 

 { 

  *S1 = *S; 

  S1++; S++; 

  k++; 

 } 

 *S1 = '\0'; 

 return k;   

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

  

 char S[80]; 

 cout << "Введіть рядок -> "; gets_s(S); 

 char S1[80]; 

 cout << "Кількість символів в першому слові: "; 

 cout << psl(S, S1) << endl; 

 puts(S1); 

} 

 

7) Написати функцію, яка визначає в рядку номер позиції слова із за-

даним порядковим номером. 

 

Вирішення задачі 7: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 
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/* 

S - вхідний рядок 

nom - порядковий номер слова 

*/ 

int pozsl(char* S, int nom) 

{ 

 int probel = 0; 

 int poz = 0; 

 while ((probel != nom - 1) && (*S != '\0')) 

 { 

  if (*S == ' ') probel++; 

  S++; 

  poz++; 

 } 

 return poz; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 //char S [] = "1111 2222 333 4444 55"; 

 char S[80]; 

 cout << "Введіть рядок -> "; gets_s(S); 

 int nom = 4; 

 cout << "Введіть порядковий номер слова nom -> "; 

 cin >> nom; 

 cout << "Номер позиції в реченні: "; 

 cout << pozsl(S, nom) << endl; 

} 

 

8) Написати функцію, яка замінює символи рядка з одного алфавіту 

на символи іншого алфавіту. 

 

Вирішення задачі 8: 
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#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 

S1 - рядок-результат 

a1 - вхідний алфавіт 

a2 - алфавіт, в який треба перекласти 

*/ 

void zamena(char* S, char* S1, char* a1, char* a2) 

{ 

 int poz; 

 int i; 

 while (*S != '\0') 

 { 

  // отримання номера символу з першого алфавіту 

  for (i = 0; a1[i] != '\0'; i++) 

   if (*S == a1[i]) { 

    poz = i; break; 

   } 

  // заміна (запис) символу в новому алфавіті 

  *S1 = a2[poz]; 

  // зміщення до наступного символу 

  S++; S1++; 

 } 

 *S1 = '\0'; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 //char S [] = "3179023"; 

 char S[80]; 

 cout << "Введіть рядок -> "; gets_s(S); 
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 char S1[80]; 

 char a1[] = "1234567890"; 

 char a2[] = "abcdefghjk"; 

 zamena(S, S1, a1, a2); 

 puts(S1); 

} 

 

9) Написати функцію, яка виділяє з рядка задану кількість слів, почи-

наючи зі слова із заданим номером. 

 

Вирішення задачі 9: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

/* 

S - вхідний рядок 

S1 - рядок-результат 

nom - порядковий номер слова 

kol - кількість слів 

*/ 

void vidsl(char* S, char* S1, int nom, int kol) 

{ 

 int prob1 = 0; 

 while (prob1 != nom - 1 && *S != '\0') 

 { 

  if (*S == ' ') prob1++; 

  S++; 

 } 

 int prob2 = 0; 

 while (prob2 != kol && *S != '\0') 

 { 

  if (*S == ' ') prob2++; 

  *S1 = *S; 

  S1++; S++; 

 } 
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 S1--; 

 *S1 = '\0'; 

} 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 char S [] = "111 222 333 444 555 66"; 

 /*char S[80]; 

 cout << "Введите строку -> "; gets_s(S);*/ 

 char S1[80]; 

 int nom = 2; 

 int kol = 3; 

 cout << "Введіть порядковий номер слова nom -> "; 

 cin >> nom; 

 cout << "Введіть кількість слів kol -> "; 

 cin >> kol; 

 vidsl(S, S1, nom, kol); 

 puts(S1); 

} 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке рядки в стилі С?  

2. Як відбувається ініціалізація рядка? 

3. Як визначити довжину рядка? 

4. Навести приклади звернення до елементів рядка. 

5. Якою функцією можна ввести рядок з пропусками з екрану? Наве-

сти приклад. 

6. Як ввести та вивести один символ? 

7. Якою функцією можливо скопіювати один рядок в другий? 

8. Як порівняти два рядки до певної кількості символів? 
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Практична робота 7 

 

ФАЙЛИ В СТИЛІ С 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи з файлами в мові С. 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Функції в мовах С/С++ 

− Покажчики та масиви 
 

Теоретичні відомості 

Файли 

Файл – це набір даних, який розміщений на зовнішньому носії і який 

розглядається в процесі оброблення  та пересилання як єдине ціле. 

Перш, ніж почати працювати з файлом, його потрібно відкрити для 

доступу, тобто створити та ініціалізувати область даних, яка буде містити 

інформацію про файл: його ім’я, шлях в системі каталогів і т. п. 

У мові С це робить функція fopen_s (). Вона зв’язує фізичний файл на 

носії, наприклад D:\LR15.C, з логічним ім’ям у програмі. Логічне ім’я – це 

покажчик на файл, тобто на область пам’яті, де зберігається інформація 

про файл. Покажчики на файли необхідно оголошувати. Покажчик файлу 

вказує на структуру, що містить різні відомості про файл, його ім'я, статус 

і покажчик поточної позиції в початок файлу. Формат оголошення такого 

покажчика наступний: 
 

  FILE  *покажчик на файл; 
 

Наприклад: 
 

FILE  *f; 

fopen_s (&f, "D:\LR15.С", "w"); 
 

Або 
 

fopen_s(&f, "text1.txt", "r"); 

 if (f == NULL) {    

       puts("Помилка при відкритті файлу."); 

       exit(0); 

     }   
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Це допомагає при відкритті файлу виявити будь-яку помилку: якщо 

існує захист від запису, або якщо диск повний і т. п. Це допомагає  виявити 

помилку ще до того, як програма спробує в цей файл що-небудь записати, 

наприклад. Взагалі кажучи, завжди потрібно спочатку отримати підтвер-

дження, що функція fopen_s () виконалася успішно, і лише потім викону-

вати з файлом інші операції.  

Параметр "w" визначає право доступу до файлу, що відкривається. В 

даному випадку відкривається файл LR15.С на диску D:\ тільки для запи-

сування. 

В табл. 7.1 наведені коди, що встановлюють режими доступу до фай-

лів: 

 

Таблиця 7.1 – Режими доступу до файлів 

Символ Опис 

r Файл відкривається тільки для читання. Якщо потрібного 

файлу на диску немає, то виникає помилка. 

w Файл відкривається тільки для записування. Якщо файлу із за-

даним ім’ям немає, то він буде створений, якщо ж такий файл 

існує, то перед відкриттям колишня інформація знищується. 

a Файл відкривається для дозаписування в його кінець нової ін-

формації. 

r+ Файл відкривається для читання та запису. 

 Файл відкривається для редагування його даних. Можливі і 

запис, і читання інформації. 

w+ Те ж, що і для r+. 

a+ Те ж, що і для а, тільки запис можна виконувати в будь-яке 

місце файлу. Доступно і читання файлу. 

t Файл відкривається в текстовому режимі. Вказується символ 

r, w, а, r+, w+, a+. 

b Файл відкривається в двійковому режимі. Вказується символ 

r, w, а, r+, w+, a+ 

 

За умовчанням файл відкривається в текстовому режимі. 
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Після роботи з файлом доступ до файлу необхідно закрити. Закриває 

файл функція flose ():  
 

  fclose (f); 

 

Всі функції введення/виведення мають аналогічні для введення/виве-

дення файлів. Основна відмінність полягає в тому, що потрібно викорис-

товувати покажчик типу FILE, щоб повідомити функціям з яким файлом 

слід працювати. 

 

Функції fprintf () та fscanf_s ()  

Ці функції форматного введення/виведення  працюють майже як фу-

нкції printf () та scanf_s (), але їм потрібний додатковий аргумент для по-

силання на сам файл. Він є першим в списку аргументів.  

 

Приклад 1. Звернення до функцій fprintf () та fscanf (). Прочитати з 

клавіатури рядок і ціле число і записати їх у файл. Прочитати з файлу за-

писані дані і вивести їх на екран. 

FILE* f; 

fopen_s(&f, "t3.txt", "w");  //відкриття файлу на запис 

  char str[10];  

  cin.getline(str, 10); 

  int x;   

  cin >> x; 

       

fprintf(f, "%s\n%d", str, x); //запис в файл рядка та числа 

fclose(f); 

 

fopen_s(&f, "t3.txt", "r");   //відкриття файлу на читання 

  int x1; 

  char str1[10]; 

fscanf_s(f, "%s%d", str1, sizeof(str1), &x1 ); //читання з 

        // файлу рядка та числа 

     

cout << str1 << " " << x1 << endl; 

fclose(f); 
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Функції fgetc () та fputс ()  

В операціях посимвольного введення/виведення відбувається прийом 

одного символу з файлу fgetc () або передача одного символу в файл 

fputс ().  

Ці функції працюють аналогічно функціям getchar () та putchar (). Рі-

зниця полягає в тому, що треба повідомляти, який файл слід використову-

вати.  

 

Приклад 2. Ввести з клавіатури символи і записати їх послідовно у 

файл. Закінчення роботи – введення символу ''*''. Прочитати з файлу запи-

сані раніше символи і вивести їх на екран. 

FILE* f; 

fopen_s(&f, "t.txt", "w"); //відкриття файлу на запис 

if (f == NULL) { 

   puts("Помилка при відкритті файлу на запис."); 

   exit(0);  

} 

    char ch; 

    do { 

        ch = getchar(); // читання символу з екрана 

        fputc(ch, f);   // запис в файл символу 

    } while (ch != '*'); 

    fclose(f); 

    

  

 fopen_s(&f, "t.txt", "r");  //відкриття файлу на читання 

    if (!f) { 

        puts("Помилка при відкритті файлу на читання.");  

        exit(0); 

    } 

    ch = fgetc(f);     // читання першого символу з файлу 

    while (!feof(f)) { // функція перевірки кінця файлу 

        putchar(ch);   // друк символів на екран 

        ch = fgetc(f); // читання символів з файлу 

    } 

    fclose(f); 
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Функції fgets () та  fputs ()  

Функція fgets () читає рядки символів з файлу на диску, а fputs () за-

писує рядки такого ж типу у файл. 

 

Приклад 3. Прочитати 5 рядків з клавіатури і записати їх у файл. 

Прочитати з файлу записані дані і вивести їх на екран. 

 

FILE* f; 

fopen_s(&f, "t2.txt", "w");   //відкриття файлу на запис 

   char s[10]; 

   for (int i = 0; i < 5; i++){ 

     cout << "Строка -> "; 

     cin.getline(s, 10); 

     fputs(s, f);    // запис строк в файл 

     fputs("\n", f); // cin.getline() - не записує в    

                     // рядок перехід на новий рядок 

    } 

fclose(f); 

  

fopen_s(&f, "t2.txt", "r");  //відкриття файлу на читання 

    for (int i = 0; i < 5; i++){ 

      fgets(s, 10, f); // читання строк из файлу 

      cout << s; 

    } 

 fclose(f); 

 

Функції fread () та fwrite () 

Ці функції дозволяють читати і записувати блоки даних будь-якого 

типу. Їх прототипи наступні:  

 

sz_t fread(void *буф, sz_t кіл_байт, sz_t ліч, FILE *f); 

sz_t fwrite(const void *буф, sz_t кіл_байт, sz_t ліч, FILE *f); 

 

Для  fread (): буф – це покажчик на область пам’яті, в яку будуть про-

читані дані з файлу. А для fwrite (): буф – це покажчик на дані, які будуть 
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записані у файл. Значення ліч визначає, скільки прочитується або запису-

ється елементів даних, причому довжина кожного елемента в байтах дорі-

внює кіл_байт;  f – це покажчик файлу.  

Функція fwrite () повертає кількість записаних елементів. Якщо поми-

лки немає, то результат дорівнюватиме значенню лічильника.  

Наприклад: 

 

fwrite(&number, sizeof(int), 1, output); 

 

функція fwrite (), як аргументи приймає покажчик на елемент number, 

розмір одного елементу sizeof(int), число елементів 1 і покажчик на файло-

вий потік output. 

Функція fread () повертає кількість прочитаних елементів. Якщо до-

сягнутий кінець файлу або відбулася помилка, то значення, що поверта-

ється, може бути менше, ніж лічильник.  

Наприклад: 

 

fread(&number, sizeof(int), 1, input); 

 

функція повертає число вдало прочитаних елементів, які поміща-

ються за адресою number. Всього прочитується 1 елемент по sizeof(int) 

байт з файлу input. 

 

Як тільки файл відкритий для роботи з двійковими даними, функції  

fread () та fwrite () відповідно можуть читати і записувати інформацію 

будь-якого типу.  

 

Приклад 4. Записати масив з п'яти елементів повністю у файл. Про-

читати масив з файлу і роздрукувати поелементно. 

FILE* f; 

fopen_s(&f, "text.dat", "wb"); 

int mas[5] = { 0,1,2,3,4 }; 

fwrite (mas, sizeof(int), 5, f); // запис всього массива 

                    // & не ставимо, оскільки ім'я масиву -   

                    // це покажчик на його початок 
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fclose(f); 

fopen_s(&f, "text.dat", "rb"); 

int mas2[5]; 

cout << "Массив після читання: "; 

    for (int i = 0; i < 5; i++){ 

  // читання поелементно – & ставимо 

      fread(&mas2[i], sizeof(int), 1, f);  

        cout << mas2[i] << " "; 

    } 

    fclose(f); 

 

Приклад 5. Записати у файл об'єкт і  масив структур. Прочитати дані 

з файлу і роздрукувати. 

struct A { 

    int x; 

    char ch;};  

 

FILE* f;  fopen_s(&f, "file1.dat", "wb"); 

A ob, spis[3];    //об'єкт та масив об'єктів типу структура 

ob.x = 10; ob.ch = 's'; 

fwrite(&ob, sizeof(A), 1, f);    //запис об'єкта 

for (int i = 0; i < 3; i++){ 

     spis[i].x = i; spis[i].ch = 'a' + i; 

     fwrite(&spis[i], sizeof(A), 1, f); //запис масиву  

     } 

fclose(f); 

 

fopen_s(&f, "file1.dat", "rb"); 

A ob1, spis1[3]; 

fread(&ob1, sizeof(A), 1, f); //читання об'єкту 

cout << "ob1 -> \n" << ob1.x << " " << ob1.ch << endl; 

cout << "spis1 -> " << endl; 

fread(spis1, sizeof(A), 3, f); // читання всього масиву 

for (int i = 0; i < 3; i++)  

     cout << spis1[i].x << " " << spis1[i].ch << endl; 

fclose(f); 
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Функція fseek () 

Ця функція встановлює покажчик позиції, що асоціюється з потоком, 

на нове положення. Індикатор позиції вказує, на якому місці у файлі зупи-

нилися. Коли відкриваємо файл, позиція дорівнює 0. Кожного разу, запи-

суючи байт даних, покажчик позиції зрушується на одиницю вперед: 

 

int fseek (FILE * stream, long int offset, int origin); 

 

Функція приймає як аргументи покажчик на потік stream і зрушення 

в offset байт відносно origin.  origin може набувати три значення: 

 SEEK_SET – початок файлу; 

 SEEK_CUR – поточне положення файлу; 

 SEEK_END – кінець файлу. 

Наприклад: 

 

fseek (f1, 2, SEEK_SET); 

 

функція приймає як аргументи покажчик на потік  f1 і зрушення на 2 

байти відносно SEEK_SET. 

 

Приклад 6. Прочитати з бінарного файлу з цілими числами п'ятий 

елемент. 

    FILE* f; 

    fopen_s(&f, "t1.dat", "wb"); 

    int mas[11] = { 0,11,22,33,44,55,66,77,88,99,100 }; 

    fwrite(mas, sizeof(int), 11, f); 

    fclose(f); 

    

     fopen_s(&f, "t1.dat", "rb"); 

    int x; 

    fseek(f, 5 * sizeof(int), SEEK_SET);  // або 20 байт 

    fread(&x, sizeof(int), 1, f); 

    cout << "П'ятий елемент з файлу: " << x; 

 



153 

 

 

Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад використання файлів в мові С, і 

може містити умови вирішення. Після формулювання завдання надано рі-

шення у вигляді програмного коду. 

 

1) Написати програму, у якій потрібно ввести в файл інформацію по-

символьно з клавіатури до символу # і після вивести з файлу на екран теж 

посимвольно. 

 

Вирішення задачі 1: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, "t1.txt", "w"); 

 char ch = getchar(); 

 while (ch != '#') 

 { 

  fputc(ch, f); // запис в файл символу 

  ch = getchar(); 

 } 

 fclose(f); 

 // ---------------- 

 // Читання символів з файлу 

 fopen_s(&f, "t1.txt", "r"); 

 ch = fgetc(f); 

 while (!feof(f)) 

 { 

  putchar(ch); 

  ch = fgetc(f); 

 } 

 fclose(f); 
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} 

 

2) Написати програму, у якій буде задано кількість рядків (n), що бу-

дуть записані у файл. Ввести рядки з клавіатури. Записати інформацію у 

файл та зчитати з файлу. 

 

Вирішення задачі 2: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 FILE* f; 

 int n; 

 cout << "Введіть кількість рядків -> ";  

 cin >> n; 

 // Очищення буфера 

 cin.ignore(cin.rdbuf()->in_avail()); 

 

 fopen_s(&f, "t1.txt", "w"); 

 char *s = new char[10]; 

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

 { 

  cin.getline(s, 10); 

  fputs(s, f); 

  fputs("\n", f); 

  //cin.clear(); 

 } 

 fclose(f); 

 // ---------------- 

 // Читання символів з файлу 

 fopen_s(&f, "t1.txt", "r"); 
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 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

  fgets(s, 10, f); 

  cout << s; 

  //puts(s); 

 } 

 fclose(f); 

} 

 

3) Написати програму для запису в файл двадцять чисел (не масив). 

Числа тільки позитивні. Після читання з файлу цих чисел записати їх в но-

вий файл, і знайти їх середнє арифметичне. 

 

Вирішення задачі 3: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 FILE* f1; 

 FILE* f2; 

 fopen_s(&f1, "t1.txt", "w"); 

 int x; 

 int k = 0, sum = 0, SA; 

 if (!f1) 

 { 

  cout << "Error"; exit(0); 

 } 

 for (int i = 0; i < 20; i++) 

 { 

  //cin >> x; 

  x = rand() % 10; 
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  fprintf(f1, "%2d", x); 

  k++; 

 } 

 fclose(f1); 

 // ---------------- 

 // Читання з файлу і запис в новий 

 fopen_s(&f1, "t1.txt", "r"); 

 fopen_s(&f2, "t2.txt", "w"); 

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

 { 

  fscanf_s(f1, "%2d", &x); 

  fprintf(f2, "%2d", x); 

  sum += x; 

 } 

 fclose(f1); 

 fclose(f2); 

 // ---------------- 

 // Читання з другого файлу 

 fopen_s(&f2, "t2.txt", "r"); 

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

 { 

  fscanf_s(f2, "%2d", &x); 

  cout << x << " "; 

 } 

 fclose(f2); 

 SA = sum / k; 

 cout << "\nСума всіх чисел: " << sum; 

 cout << "\nКількість всіх чисел: " << k; 

 cout << "\nСереднє арифметичне: " << SA << endl; 

} 

 

4) Написати програму, яка записує в бінарний файл кілька випадко-

вих чисел. Ім'я файлу вводити з екрану. Прочитати числа з файлу і знайти 

максимальне. 

 

Вирішення задачі 4: 
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#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 FILE* f; 

 char* name = new char[10]; 

 cout << "Введіть ім'я файлу ->"; 

 cin.getline(name, 10); 

 fopen_s(&f, name, "wb"); 

 int x; 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

 { 

  x = rand() % 20; 

  fwrite(&x, sizeof(int), 1, f); 

 } 

 fclose(f); 

 // ---------------- 

 // Читання з файлу 

 int max = 0; 

 cout << "Читання чисел з файлу: "; 

 fopen_s(&f, name, "rb"); 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

 { 

  fread(&x, sizeof(int), 1, f); 

  cout << x << " "; 

  if (x > max) max = x; 

 } 

 cout << "Максимальне число: " << max << endl; 

 fclose(f); 

} 

 

5) Написати програму, яка записує масив з п'яти елементів повністю 
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в файл. Прочитати масив з файлу і роздрукувати поелементно. 

 

Вирішення задачі 5: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "wb"); 

 int mas[5] = { 0,1,2,3,4, }; 

 fwrite(mas, sizeof(int), 5, f); 

 fclose(f); 

 

 // ---------------- 

 // Читання з файлу 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "rb"); 

 int mas2[5]; 

 cout << "Масив після читання: "; 

 for (int i = 0; i < 5; i++) 

 { 

  fread(&mas2[i], sizeof(int), 1, f); 

  cout << mas2[i] << " "; 

 } 

 fclose(f); 

} 

 

6) Написати програму, яка зчитує з бінарного файлу з цілими числами 

п'ятий елемент. 

 

Вирішення задачі 6: 

#include <iostream> 
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#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 // створення бінарного файлу 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "wb"); 

 int mas[11] = { 0,11,22,33,44,55,66,77,88,99,100 }; 

 fwrite(mas, sizeof(int), 11, f); 

 fclose(f); 

 // ---------------- 

 // Читання з файлу 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "rb"); 

 int x; 

 fseek(f, 5 * sizeof(int), SEEK_SET); 

 fread(&x, sizeof(int), 1, f); 

 cout << "П'ятий елемент з файлу: " << x; 

 fclose(f); 

} 

 

7) Написати програму, яка записує нуль на місце максимального еле-

мента в бінарному файлі. 

 

Вирішення задачі 7: 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 
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 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 // створення бінарного файлу 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "wb"); 

 cout << "Масив для запису в файл:\t"; 

 int mas[10]; 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

 { 

  mas[i] = rand() % 30; 

  cout << setw(3) << mas[i]; 

 } 

 fwrite(mas, sizeof(int), 10, f); 

 fclose(f); 

 // ---------------- 

 // Читання з файлу 

 // "r+" Opens for both reading and writing.  

 // The file must exist. 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "r+b"); 

 int mas2[10]; 

 int x; 

 int max = 0, imax; 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

 { 

  fread(&mas2[i], sizeof(int), 1, f); 

  if (mas2[i] > max) { 

   max = mas2[i]; 

   imax = i; 

  } 

 } 

 fseek(f, imax * sizeof(int), SEEK_SET); 

 fread(&x, sizeof(int), 1, f); 

 cout << "\nmax= " << x; 

  

 // Запис 0 в файл 

 int nn = 0; 

 fseek(f, imax * sizeof(int), SEEK_SET); 
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 fwrite(&nn, sizeof(int), 1, f); 

 fclose(f); 

 

 // Перевірка записаного в файл 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "rb"); 

 int mas3[10]; 

 cout << "\nМасив після читання з файлу:\t"; 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

 { 

  fread(&mas3[i], sizeof(int), 1, f); 

  cout << setw(3) << mas3[i]; 

 } 

 fclose(f); 

} 

 

8) Створити структуру кроликів: 

- id 

- вік 

- маса 

Написати програму, яка записує в файл інформацію про кроликів. 

Знайти найстарішого кролика, а якщо таких декілька, то найважчого з них. 

Наприклад: 

id v massa 

1 10 5 

2 5 6 

3 10 7 <- повинен бути виведений цей 

4 7 5 

 

Вирішення задачі 8: 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

struct Krol 

{ 

 int id; 
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 int voz; 

 int massa;  

}; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 

 // створення бінарного файлу 

 Krol dat, max; 

 int n; 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, "krolik.dat", "wb"); 

 cout << "Введіть кількість кроликів -> ";  

 cin >> n; 

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

 { 

  cout << "Введіть id вік масу кролика -> "; 

  cin >> dat.id >> dat.voz >> dat.massa; 

  fwrite(&dat, sizeof(Krol), 1, f); 

 } 

 fclose(f); 

  

 // ---------------- 

 // Пошук кролика з найбільшим віком 

 // Читання з файлу 

 fopen_s(&f, "krolik.dat", "rb"); 

 // Читання першого запису. Вона max 

 fread(&max, sizeof(Krol), 1, f); 

 // Читання всіх записів 

 while (!feof(f)) 

 { 

  fread(&dat, sizeof(Krol), 1, f); 

  if (dat.voz > max.voz) max = dat; 

 } 

 // Пошук кролика з найбільшим віком і масою 
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 // Встаємо на початок файлу 

 fseek(f, 0, SEEK_SET); 

 while (!feof(f)) 

 { 

  fread(&dat, sizeof(Krol), 1, f); 

  if (dat.voz == max.voz &&  

   dat.massa > max.massa)  

   max = dat; 

 } 

 fclose(f); 

 

 // Виведення результату 

 cout << "Кролик з найбільшим віком і масою: "; 

 cout << max.id << " " << max.voz << " "; 

 cout << max.massa << endl; 

} 

 

9) Робота зі структурами. Написати програму, яка дописує в кінець 

файлу зі структурами ще одну структуру. 

 

Вирішення задачі 9: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

 

struct A 

{ 

 int x; 

 int y; 

} spis[3], dat; 

 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 
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 // створення бінарного файлу 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "wb"); 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

 { 

  cout << "Введіть x y -> "; 

  cin >> spis[i].x >> spis[i].y; 

  fwrite(&spis[i], sizeof(A), 1, f); 

 } 

 fclose(f); 

 

 // ---------------- 

 // Читання з файлу 

 cout << "\nДані у файлі : " << endl; 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "rb"); 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

 { 

  fread(&spis[i], sizeof(A), 1, f); 

  cout << spis[i].x << " " << spis[i].y; 

  cout << endl; 

 } 

 fclose(f); 

 

 // Дописування 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "ab"); 

 dat.x = 9; 

 dat.y = 99; 

 fwrite(&dat, sizeof(A), 1, f); 

 fclose(f); 

 

 // Виведення результату (перевірка) 

 cout << "\nДані у файлі після додавання "; 

 cout << "в кінець : " << endl; 

 fopen_s(&f, "t1.dat", "rb"); 

 for (int i = 0; i < 4; i++) 

 { 

  fread(&spis[i], sizeof(A), 1, f); 
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  cout << spis[i].x << " " << spis[i].y; 

  cout << endl; 

 } 

 fclose(f); 

} 

 

10) Написати дві функції: 

а) записує в файл масив; 

б) читає з файлу масив і знаходить суму негативних і твір позитивних 

елементів масиву. 

 

Вирішення задачі 10: 

#include <iostream> 

#include <Windows.h> 

using namespace std; 

#define n 5 

 

void f1(char* name, int* mas) 

{ 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, name, "wb"); 

 fwrite(mas, sizeof(int), n, f); 

 fclose(f); 

} 

 

void f2(char* name, int* S, int* P) 

{ 

 FILE* f; 

 fopen_s(&f, name, "rb"); 

 int x; 

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

 { 

  fread(&x, sizeof(int), 1, f); 

  if (x > 0) *P *= x; 

  else *S += x; 

 } 

 fclose(f); 
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} 

int main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251);  

 

 // створення масиву 

 int mas[n]; 

 int P = 1, S = 0; 

 cout << "Масив : " << endl; 

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

 { 

  mas[i] = rand() % 10 - 5; 

  cout << mas[i] << " "; 

 } 

 // Введення імені файлу 

 char* name = new char[10]; 

 cout << "\nВведіть ім'я файлу -> "; 

 cin.getline(name, 10); 

 // Виклик функцій 

 f1(name, mas); 

 f2(name, &S, &P); 

 // Виведення результату (перевірка) 

 cout << "\nСума негативних: " << S << endl; 

 cout << "Твір позитивних: " << P << endl; 

} 

 

Контрольні запитання 

1. Як відкрити файл для доступу в різних режимах?  

2. В якому режимі відкривається файл за умовчанням? 

3. В чому різниця між текстовим та бінарним файлом? 

4. Навести приклади функцій форматного введення/виведення. 

5. Як прочитати та записати рядок в файл? 

6. Як прочитати та записати символ в файл? 

7. Які функції дозволяють читати і записувати блоки даних будь-

якого типу? 
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8. Як установити покажчик файлу на певну позицію? 



168 

 

Практична робота 8 

 

ДИНАМІЧНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ 
 

Мета: Оволодіння практичними навичками роботи з динамічні стру-

ктурами даних. 
 

Теми для попереднього опрацьовування 

− Функції в мовах С/С++ 

− Покажчики 

− Файли в стилі С 

− Рядки 
 

Теоретичні відомості 

Список – це послідовність структур, кожна з яких містить заслання, 

що пов'язує її з іншою структурою.  Для організації списків використову-

ються структури, що складаються з двох смислових частин, – інформацій-

ної  і додаткової.  Інформаційна частина (дані) містить ту інформацію, що 

підлягає обробці. У додатковій  знаходяться покажчики на подальшу або 

попередню структуру списку. 
 

Однозв'язний список 

Кожен вузол однозв'язного (однонаправленого зв'язкового) списку 

містить покажчик на наступний вузол. З однієї точки можна попасти лише 

в наступну точку, рухаючись тим самим в кінець. Так виходить своєрідний 

потік, поточний в одному напрямі. Схематично однозв'язний лінійний спи-

сок виглядає так (рис. 8.1): 
 

 

Рисунок 8.1 
 

Елемент однозв'язного списку – це структура типу: 
 

struct TList { 

 int info; 

 TList* next;  

}; 

   дані    дані    дані 
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Схематично елемент списку можна представити так (рис. 8.2): 

 

 

Рисунок 8.2 
 

Оголосити елемент списку можна так: 

struct Data { 

 int x; 

 char ch; 

}; 

struct TList { 

 Data info; 

 TList* next; 

}; 

 

Тоді схематично елемент такого списку можна представити так 

(рис. 8.3): 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 
 

Оголосити покажчики на початок і кінець списку: 

 

TList* head = NULL;    //покажчик на початок списку 

TList* tail = NULL;    // покажчик на кінець списку 

 

Алгоритм створення однозв'язного списку 

1 Створити новий елемент списку (покажчик) *temp і виділити під 

нього пам'ять: 

   

TList* temp = new TList; 

 

Data 
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2 Вказати, що це останній елемент, тобто покажчик *next порожній: 
 

temp->next = NULL; 
 

3 Записати значення в змінну info  із змінної  tt, яку оголосити та за-

повнити в основній програмі та передати у функцію: 
 

temp->info.x  = tt.x; 

temp->info.ch = tt.ch; 
 

4 Для першого елементу (тобто список порожній) поставити  покаж-

чик почала (head)  і кінця (tail) списку  на новий елемент temp (рис. 8.4): 
    

if (head == NULL) {   //список пустий 

    head = tail = temp; 

} 

 
 

Рисунок 8.4 
 

5 Для всіх подальших елементів (тобто список не порожній): 

–  в існуючий останній елемент, на який вказує покажчик tail, в полі 

*next  записати адресу нового елементу temp: 
 

tail->next = temp; 
 

– покажчик кінця списку tail переставити на новий елемент temp: 
 

tail = temp; 
 

Ці дії проілюстровано на рис. 8.5. 
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Рисунок 8.5 

 

Функція створення списку (додавання одного вузла): 

void Сreate(Data tt) {        // tt - дані для нового узла 

   TList* temp = new TList;   // виділення пам'яті під                                 

        // новий елемент списку 

   temp->next = NULL;         // цей елемент - останній 

   temp->info.x = tt.x;       // заповнення поля info  

   temp->info.ch = tt.ch; 

  

 if (head == NULL) {      //список пустий 

    head = tail = temp;     

 }                         

else {    //список не пустий 

  tail->next = temp;   

  tail = temp;     

 } 

} 

 

Алгоритм друку однозв'язного списку 

1 Оголосити елемент списку *temp   і поставити його на початок спи-

ску: 
 

   TList* temp; 

   temp = head;   
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2 Поки в покажчику temp не буде порожнього значення (NULL): 

–  зчитати інформацію з поля info  і роздрукувати; 

 – переставити temp на наступний елемент (рис. 8.6): 

 

while (temp != NULL) { 

 cout << temp->info.x  

      << temp->info.ch << endl; 

temp = temp->next;  

} 

 

 
 

Рисунок 8.6 

 

Функція друку списку: 

void Show() { 

    TList* temp;   // новий элемент списка 

    temp = head;   //покажчик temp на початок списку 

    while (temp != NULL) {    // пока не зустріли ознаку  

                              // кінця списку (NULL) 

       cout << temp->info.x << " "       //друк info  

            << temp->info.ch << endl; 

       temp = temp->next;      //перехід до наступного 

                               //елементу списка 

    } 

} 
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Алгоритм додавання елементу в однозв'язний список 

1 Створити новий елемент списку (покажчик) *temp і виділити під 

нього пам'ять:  
 

TList* temp = new TList;  

 

 2 Якщо елемент, що вставляється, перший: 

– в полі temp->next записати адресу першого елементу:    
 

temp->next = head; 
 

– зробили temp початком списку (рис. 8.7): 
 

head = temp; 

 

 
 

Рисунок 8.7 

 

3 Якщо елемент, що вставляється, не перший: 

– створити і поставити на початок покажчик temp_pos, для знахо-

дження потрібної позиції для вставки елементу temp:   
 

TList* temp_pos = head; 
 

– організувати цикл,  щоб переставити  покажчик temp_pos на потрі-

бну позицію: 
 

for (int i = 0; i < el-1; i++)     

     temp_pos = temp_pos->next;  
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– у полі temp->next записати адресу елементу temp_pos: 
 

temp->next = temp_pos->next;  
 

–  в полі  temp_pos->next записати  адресу елементу temp (рис. 8.8): 
 

temp_pos->next = temp; 

 

 
 

Рисунок 8.8 

 

4 Якщо елемент, що вставляється, останній: 

– в полі temp->next записати адресу елементу temp_pos : 
 

temp->next = temp_pos->next;     //був NULL в temp_pos->next 
 

– в полі  temp_pos->next записати  адресу елементу temp (рис. 8.9): 
 

temp_pos->next = temp; 
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Рисунок 8.9 
 

5 Заповнити інформаційну частину  елементу temp (однаково для  всіх 

елементів): 
 

temp->info.x = tt.x; 

temp->info.ch = tt.ch; 
 

 

Функція додавання елементу в однозв'язний список: 

void ADD (int el, Data tt) {  // Додавання по номеру el 

   TList* temp = new TList;   // елемент, що додається  

   if (el == 0) {        //елемент ПЕРШИЙ 

       temp->next = head;   

       head = temp;         

   } 

   else {          //елемент НЕ ПЕРШИЙ 

      TList* temp_pos = head;  

      for (int i = 0; i < el-1; i++)  

           temp_pos = temp_pos->next;   

 

      temp->next = temp_pos->next;  

      temp_pos->next = temp;   

   }  

   temp->info.x = tt.x; 

   temp->info.ch = tt.ch; 

} 
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Алгоритм видалення елементу з однозв'язного списку 

1 Оголосити елемент списку temp_pos для знаходження потрібної по-

зиції для видалення  елементу і поставити його на початок списку: 
 

   TList* temp_pos = head; 
 

2 Якщо елемент, що видаляється, перший: 

– переставити покажчик head на наступний за ним елемент: 
 

      head = head->next; 
 

– видалити перший елемент, який зараз temp_pos (рис. 8.10): 
 

delete temp_pos; 
 

 

 

Рисунок 8.10 
 

3 Якщо елемент, що видаляється, не перший: 

– організувати цикл, щоб переставити  покажчик temp_pos на потрі-

бну позицію: 
 

  for (int i = 0; i < el-1; i++)     

     temp_pos = temp_pos->next;  
 

– оголосити додатковий покажчик *temp на елемент , що видаляється: 
 

TList* temp = temp_pos->next;  
 

– прибрати зв'язок елементу, що видаляється: 
 

temp_pos->next = temp->next; 
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– видалити перший елемент,  який зараз temp (рис. 8.11): 
 

delete temp; 

 

Рисунок 8.11 

 

4 Якщо елемент, що видаляється, останній: 

– в полі temp_pos->next записати ознаку кінця списку NULL: 
 

if (temp->next == NULL) {  

  temp_pos->next = NULL; 

} 
 

– видалити перший елемент, який зараз temp (рис. 8.12): 
 

delete temp; 

 

 
 

Рисунок 8.12 
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Функція видалення елементу з однозв'язного списку: 

void Erase(int el) {    

  TList* temp_pos = head;  

  if (el == 0) {            // елемент ПЕРШИЙ 

     head = head->next;                               

     delete temp_pos;  

  } 

  else {            // елемент НЕ ПЕРШИЙ 

    for (int i = 0; i < el - 1; i++) 

    temp_pos = temp_pos->next;    

     TList* temp = temp_pos->next;   

    if (temp->next == NULL)      // Останній   

      temp_pos->next = NULL; 

  else   

        temp_pos->next = temp->next;  

   delete temp; 

  } 

} 

 

Двохзв'язний список 

Багато проблем при роботі з однозв'язним списком викликано тим, 

що в ньому неможливо перейти до попереднього елементу. Виникає при-

родна ідея – зберігати в пам'яті посилання не лише на наступний, але і на 

попередній елемент списку. Для доступу до списку використовується не 

одна змінна-покажчик, а дві – на «голову» списку (Head) і на «хвіст» – 

останній елемент (Tail). 

Схематично двохзв'язний лінійний список виглядає так (рис. 8.13): 

 

 

Рисунок 8.13 
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Кожен вузол містить (окрім корисних даних) також покажчик на на-

ступний за ним вузол (поле next) і попередній (поле prev).  Поле next в 

останнього елементу і поле prev в першого містять NULL. 

Елемент двохзв'язного списку – це структура типу: 
 

struct Data { 

   int x; 

   char ch; 

}; 

struct TList { 

   Data info; 

   TList* next;   // покажчик на наступний елемент 

   TList* prev;   // покажчик на попередній елемент 

 

}; 

 

Схематично елемент такого списку можна представити так 

(рис. 8.14): 

 

Рисунок 8.14 

 

 

Алгоритм створення двохзв'язного списку 

Аналогічний алгоритму створення однозв'язного списку, тільки треба 

враховувати зміну покажчика на попередній елемент (рис. 8.15). 
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Рисунок 8.15  

 

Функція створення двохзв'язного списку: 

void Create2(Data tt) {   //tt - дані для нового узла 

  TList* temp = new TList;  // виділення пам'яті під                                 

          // новий елемент списку 

 

 if (head == NULL) {      // ПЕРШИЙ елемент 

   temp->prev = NULL;           // перед цим елементом нема 

          // інших елементів 

   head = tail = temp;          // покажчики початку і кінця 

} 

else {                   //НЕ ПЕРШИЙ елемент 

   tail->next = temp;    //адреса для передостаннього 

   temp->prev = tail;     //адреса останнього 

   tail = temp;           //покажчик кінця 

} 

// загальне для будь-якого вузла 
temp->info.x = tt.x;   // заповнення поля info  

temp->info.ch = tt.ch;  

temp->next = NULL;   // цей елемент - останній 

} 

 

 

1 

2 
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Алгоритм друку двохзв'язного списку 

Аналогічний алгоритму друку однозв'язного списку, тільки треба 

враховувати можливість друку з початку і з кінця списку (рис. 8.16). 
 

 
 

Рисунок 8.16  

 

Функція друку двохзв'язного списку, починаючи з початку списку: 

void Show2_r() { 

  TList* temp = head;    //покажчик temp на початок списку 

  while (temp != NULL){   // поки не NULL 

      cout << temp->info.x << "__" 

           << temp->info.ch << endl; 

      temp = temp->next;     //перехід до наступного  элементу 

  } 

}  

 

Функція друку двохзв'язного списку, починаючи з кінця списку: 

void Show2_l() { 

  TList* temp = tail;        // покажчик temp на кінец списку 

  while (temp != NULL){     // поки не NULL 

      cout << temp->info.x << "__" 

           << temp->info.ch << endl; 

      temp = temp->prev;    //перехід до попереднього елементу 

  } 

}  
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Алгоритм додавання елементу в двохзв'язний список 

Аналогічний алгоритму додавання в однозв'язному списку, тільки 

треба враховувати зміну покажчика на попередній елемент (рис. 8.17). 

 

    
 

Рисунок 8.17 

 

Функція додавання елементів до двохзв'язного списку: 

void ADD2(int el, Data tt) { 

TList* temp = new TList;         //елемент, що додається 

  if (el == 0) {          //елемент ПЕРШИЙ 

   temp->next = head;  //зв'язок першого(що додається) с head 

   head->prev = temp;  

   temp->prev = NULL; // елемент перший 

   head = temp;       // робимо temp початком списку 

  } 

  else {         // елемент НЕ ПЕРШИЙ 

    TList* temp_pos = head;         // temp_pos на початок  

    for (int i = 0; i < el - 1; i++) 

      temp_pos = temp_pos->next;    // зсув на потрібне месце 

    if (temp_pos->next == NULL) {   // елемент ОСТАННІЙ 

 tail->next = temp; 

  



183 

 

             temp->prev = tail; 

 temp->next = NULL; 

 tail = temp;  

    } 

     else {     // на будь-яке, окрім першого і останнього 
       temp->next = temp_pos->next;         //1  next 

       temp_pos->next = temp;           //2  next 

       temp->next->prev = temp;          //3  prev  

       temp->prev = temp_pos;               //4  prev 

    } 

  }  

  temp->info.x = tt.x; 

  temp->info.ch = tt.ch; // інформаційне поле 
} 

 

Алгоритм видалення елементу з однозв'язного списку 

Аналогічний алгоритму видалення з однозв'язного списку, тільки 

треба враховувати зміну покажчика на попередній елемент (рис. 8.18). 

 

 
 

Рисунок 8.18 

 

Функція видалення елементів з двохзв'язного списку: 

void Erase2 (int el) {      // видалення по номеру el 

   TList* temp_pos = head;    // покажчик позиції на початок 
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  if (el == 0) {       // елемент ПЕРШИЙ 

     head = head->next;     // переставити покажчик head  

                            // на наступний за ним елемент 

     head->prev = NULL;       // попереднього нема 

     delete temp_pos;         // видалити перший елемент 

  } 

  else {      // елемент НЕ ПЕРШИЙ 

     for (int i = 0; i < el - 1; i++) 

       temp_pos = temp_pos->next;  // зсув на потрібне місце 

  

     TList* temp = temp_pos->next; // покажчик на елемент, 

         // що видаляється 

     if (temp->next == NULL){      // елемент ОСТАННІЙ 

        temp_pos->next = NULL;     // NULL в останній елемент 

        tail = temp_pos;    // покажчик кінця на передостанній  

     } 

     else {   // видалити зв'язки елемента, що видаляється      

        temp_pos->next = temp->next;  

        temp->next->prev = temp_pos;  

     }  

    delete temp;      //видалити елемент 

  } 

} 

 

Задачі 

Загальні умови 

Кожне завдання містить приклад роботи з динамічними структурами 

даних з використанням мови С. Після формулювання завдання надано рі-

шення у вигляді програмного коду. 

 

1) Створити структуру однозв'язного списку. Написати функцію для 

створення та перегляду однозв'язного списку. 

 

Вирішення задачі 1: 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <stdio.h> 
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#include <conio.h> 

#include <Windows.h> 

#include <iostream> 

 

struct spis 

{ 

 char data[20]; 

 struct spis* next; 

}; 

//функція створення списку (повертає адресу голови) 

struct spis* create(void);  

// функція перегляду списку 

void list(spis* head);  

// глобальна змінна, адреса голови списку 

struct spis* head;  

 

void main() 

{ 

 SetConsoleCP(1251); 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 system("cls"); 

 

 head = create(); 

 list(head); 

 free(head); 

} 

struct spis* create(void) 

{ 

 // pred - покажчик на попередню структуру 

 spis* p, * pred; char c;  

 // виділяємо пам'ять для першого запису 

 head = pred = p = (spis*)malloc(sizeof(spis));  

 printf("  fam: "); scanf("%s", p->data); 

 do { 

  p = (spis*)malloc(sizeof(spis)); 

  printf("\n  fam: "); scanf("%s", p->data); 

  // посилання з попереднього запису на поточну 
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  pred->next = p;  

  // збереження адреси поточного 

  // запису у поле попереднього 

  // поточний запис стає попереднім 

  pred = p;  

  printf(" Закінчити? y/n  "); 

  c = _getch(); 

 } while (c != 'y'); 

 p->next = NULL; 

 return head; 

} 

void list(spis* head) 

{ 

 spis* p; 

 p = head; 

 while (p != NULL) // поки не кінець списку 

 { 

  printf("\n  fio: %s", p->data); 

  p = p->next; // просування по списку 

 } 

 //_getch(); 

} 

 

2) Створити структуру однозв'язного списку. Створити меню з насту-

пним функціоналом: 

− створення списку; 

− перегляд списку; 

− видалення елементу спочатку списку; 

− видалення елементу за ключем; 

− видалення елементу з кінця списку; 

− додавання елементу у початок списку; 

− додавання елементу у кінець списку; 

− додавання елементу за ключем; 

− вихід та очищення списку. 

 



187 

 

Вирішення задачі 2: 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define TRUE 1 

struct List 

{ 

 int x; 

 struct List* Next; 

}; 

 

//Створення списку 

struct List* CreateList(void); 

 

//Перегляд списку 

void DisplayList(struct List*); 

 

//Видалення елементу спочатку списку 

void RemoveTermBegin(struct List**); 

 

//Видалення елементу за ключем 

void RemoveTermTag(struct List*); 

 

//Видалення елементу з кінця списку 

void RemoveTermEnd(struct List*); 

 

//Додавання елементу у початок списку 

void AddTermBegin(struct List**); 

 

//Додавання елементу у кінець списку 

void AddTermEnd(struct List*); 

 

//Додавання елементу за ключем 

void AddTermTag(struct List*); 

 

//Очищення списку 
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void FreeList(struct List**); 

 

int main(void) 

{ 

 struct List* Begin = NULL; 

 char Key; 

 while (TRUE) 

 { 

  printf("\nEnter the number- the mode of " 

   "operations with Lists : " 

   "\n 1 - FORMATION OF THE LIST" 

   "\n 2 - VIEWING OF CONTENTS OF" 

   "THE LIST" 

   "\n 3 - REMOVE THE ELEMENT FROM " 

   "THE BEGIN OF LIST" 

   "\n 4 - REMOVE THE ELEMENT FROM " 

   "THE MIDLE OF LIST" 

   "\n 5 - REMOVE THE ELEMENT FROM " 

   "THE END OF LIST" 

   "\n 6 - ADD THE ELEMENT IN THE " 

   "BEGIN OF LIST" 

   "\n 7 - ADD THE ELEMENT IN THE " 

   "END OF LIST" 

   "\n 8 - ADD THE ELEMENT AFTER " 

   "ELEMENT - KEY OF LIST" 

   "\n 9 - END OF WORK\n"); 

  fflush(stdin); 

  scanf("%c", &Key); 

  system("cls"); 

  switch (Key) 

  { 

  case '1': 

   system("cls"); 

   Begin = CreateList(); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 
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   system("cls"); 

   break; 

  case '2': 

   system("cls"); 

   DisplayList(Begin); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '3': 

   system("cls"); 

   RemoveTermBegin(&Begin); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '4': 

   system("cls"); 

   RemoveTermTag(Begin); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '5': 

   system("cls"); 

   RemoveTermEnd(Begin); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '6': 

   system("cls"); 

   AddTermBegin(&Begin); 
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   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '7': 

   system("cls"); 

   AddTermEnd(Begin); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '8': 

   system("cls"); 

   AddTermTag(Begin); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 

  case '9': 

   FreeList(&Begin); 

   DisplayList(Begin); 

   printf("\n\nPress any key to " 

    "exit...\n"); 

    _getch(); 

   return 0; 

  default: 

   system("cls"); 

   printf("\nIncorrect input!!! Try " 

    "again!!!\n"); 

   printf("\n\nPress any key to return in " 

    "the menu...\n"); 

    _getch(); 

   system("cls"); 

   break; 
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  } 

  // очистка буфера ввода 

  scanf("%*[^\n]"); 

  scanf("%*c"); 

 } 

} 

struct List* CreateList(void) 

{ 

 struct List* Begin = NULL, * Previos = NULL, 

  * Current = NULL; 

 char Ok = 'y'; 

 while (Ok == 'y') 

 { 

  printf("\nEnter the numbers of List: "); 

  Current = 

   (struct List*)malloc(sizeof(struct List)); 

  if (Begin == NULL) 

   Begin = Current; 

  else 

   Previos->Next = Current; 

  Previos = Current; 

  scanf("%d", &Current->x); 

  //fflush(stdin); 

  // очистка буфера ввода 

  scanf("%*[^\n]"); 

  scanf("%*c"); 

  printf("\nContinue? (Y/N):"); 

  scanf("%c", &Ok); 

 } 

 Previos->Next = NULL; 

 return Begin; 

} 

void DisplayList(struct List* Begin) 

{ 

 struct List* Current = Begin; 

 if (Begin == NULL) 

 { 
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  printf("List is empty\n"); 

  return; 

 } 

 printf("\nThe List of numbers:\n"); 

 while (Current) 

 { 

  printf("%d ", Current->x); 

  Current = Current->Next; 

 } 

 printf("\n"); 

} 

void RemoveTermBegin(struct List** Begin) 

{ 

 struct List* Current = *Begin; 

 *Begin = Current->Next; 

 free(Current); 

} 

void RemoveTermTag(struct List* Begin) 

{ 

 struct List* Current = Begin, * Previos = Current; 

 int NumberTag; 

 printf("\nEnter number-key: "); 

 scanf("%d", &NumberTag); 

 while (Current) 

 { 

  if (Current->x == NumberTag) 

  { 

   Previos->Next = Current->Next; 

   free(Current); 

   Current = Previos->Next; 

  } 

  else 

  { 

   Previos = Current; 

   Current = Current->Next; 

  } 

 } 
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} 

void RemoveTermEnd(struct List* Begin) 

{ 

 struct List* Current = Begin, * Previos = NULL; 

 while (Current->Next) 

 { 

  Previos = Current; 

  Current = Current->Next; 

 } 

 Previos->Next = NULL; 

 free(Current); 

} 

void AddTermBegin(struct List** Begin) 

{ 

 struct List* Current = 

  (struct List*)malloc(sizeof(struct List)); 

 printf("\nEnter number: "); 

 scanf("%d", &Current->x); 

 Current->Next = *Begin; 

 *Begin = Current; 

} 

void AddTermEnd(struct List* Begin) 

{ 

 struct List* Current = Begin, * Previos = NULL; 

 while (Current) 

 { 

  Previos = Current; 

  Current = Current->Next; 

 } 

 Current = (struct List*)malloc 

     (sizeof(struct List)); 

 Previos->Next = Current; 

 printf("\nEnter the number:\n"); 

 scanf("%d", &Current->x); 

 Current->Next = NULL; 

} 

void AddTermTag(struct List* Begin) 
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{ 

 struct List* Current = Begin, * Previos = Current; 

 int NumberTag; 

 printf("\nEnter number-tag: "); 

 scanf("%d", &NumberTag); 

 while (Current) 

 { 

  if (Current->x == NumberTag) 

  { 

   Previos = Current; 

   Current = (struct List*)malloc 

      

 (sizeof(struct List)); 

   Current->Next = Previos->Next; 

   Previos->Next = Current; 

   printf("\nEnter the number:\n"); 

   scanf("%d", &Current->x); 

   break; 

  } 

  else 

  { 

   Previos = Current; 

   Current = Current->Next; 

  } 

 } 

} 

void FreeList(struct List** Begin) 

{ 

 struct List* Current = *Begin; 

 while (Current) 

 { 

  *Begin = (*Begin)->Next; 

  free(Current); 

  Current = *Begin; 

 } 

} 
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3) Створити структуру двозв'язного списку. Написати наступні фун-

кції: 

− перегляд з початку списку; 

− перегляд з кінця списку; 

− видалення вузла з заданими даними; 

− перегляд результату з початку списку; 

− видалення списку. 

 

Вирішення задачі 3: 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <Windows.h> 

#include <iostream> 

 

struct spis 

{ 

    char data[20]; 

    // v1 – покажчик на попередню структуру 

    struct spis* v1;  

    // v2 – покажчик на наступну структуру 

    struct spis* v2;  

};  

void create(void); // створення 

void list(spis*); // перегляд 

void del(void); // видалення 

// покажчики на початок і кінець списку 

struct spis* head, * tail;  

void main() 

{ 

    SetConsoleCP(1251); 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    system("cls"); 

    create(); 

    list(head); // перегляд з початку списку 

    list(tail); // перегляд з кінця списку 
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    del();      // видалення вузла з заданими даними 

    list(head); // перегляд результату з початку списку 

    free(head); // видалення списку  

} 

void create(void) 

{ 

    spis* p, * pred; 

    pred = NULL; 

    do { 

        p = (spis*)malloc(sizeof(spis)); 

        printf("Прізвище:  "); gets_s(p->data); 

        p->v1 = pred; 

        if (pred != NULL) 

            pred->v2 = p; 

        else 

            head = p; 

        pred = p; 

        puts(" Закінчити - <esc>"); 

    } while (_getch() != 27); 

    tail = p; 

    tail->v2 = NULL; 

} 

void list(spis* p) 

{ 

    if (p == head) 

        while (p != NULL) 

        { 

            puts(p->data); 

            p = p->v2; 

        } 

    else if (p == tail) 

        while (p != NULL) 

        { 

            puts(p->data); 

            p = p->v1; 

        } 

    else 
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        puts("Неправильна адреса"); 

    _getch(); 

} 

void del(void) 

{ 

    // f[20] – Рядок для видаляємого прізвища 

    spis* p, * temp; char f[20];  

    system("cls"); 

    printf("Прізвище: "); gets_s(f); 

    p = head; 

    while (p != NULL) 

    { 

        // якщо знайдено вказане прізвище 

        if (strcmp((p->data), f) == 0)  

        { 

            // якщо знайдений запис - перший 

            if (p == head)  

            { 

                head = p->v2; 

                head->v1 = NULL; 

                free(p); 

                p = head; 

            } 

            //  якщо знайдений запис - останній 

            else if (p == tail)  

            { 

                tail = p->v1; 

                tail->v2 = NULL; 

                free(p); 

                p = tail; 

            } 

            else  // видалення з середини списку 

            { 

                p->v2->v1 = p->v1; 

                p->v1->v2 = p->v2; 

                temp = p; 

                p = p->v2; 
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                free(temp); 

            } 

        } 

        // якщо задане прізвище не знайдено 

        // просуваємося по списку 

        else  

            p = p->v2; 

    } 

} 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке список? З яких двох смислових частин складається струк-

тура, що використовується для організації списку? 

2. Як оголосити елемент списку? 

3. Який алгоритм створення однозв'язного списку? 

4. Який алгоритм друку однозв'язного списку? 

5. Який алгоритм додавання елементу однозв'язного списку на поча-

ток, в кінець, в середину списку? 

6. Який алгоритм видалення елементу однозв'язного списку з поча-

тку, з кінця, з середини списку? 

7. Чим відрізняються алгоритми створення та друку двохзв'язного 

списку від однозв'язного? 

8. Чим відрізняються алгоритми додавання та видалення двохзв'яз-

ного списку від однозв'язного? 
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