
8
За новою програмою

Урок 47

Складання алгоритмів 
опрацювання текстових 
величин у навчальному 

середовищі програмування, 
їх налагодження і 

виконання.
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Які функції застосовують для 
опрацювання текстових величин?

У програмах мовою програмування Lazarus
використовують такі функції для опрацювання
текстових величин.

Розділ 6

§ 22

Опис функції 
мовою 

програмування
Тип аргументу

Тип 
результату

Призначення

length(S) S - текстовий Цілий (byte) Визначення кількості символів у рядку S

copy(S, n, m)
S – текстовий
n, m - цілий

Текстовий
Копіювання n символів рядка S, 

починаючи з позиції m

delete(S, n, m)
S – текстовий
n, m - цілий

Текстовий
Видалення n символів рядка S, 

починаючи з позиції m

insert(S, S1, m)
S, S1 - текстовий,

m - цілий
Текстовий

Вставлення рядка S1 у рядок S, 
починаючи з позиції m

pos(S1,S2) S1, S2 - текстовий Цілий
Номер позиції, з якої рядок S2 входить у 

рядок S1
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Які функції застосовують для 
опрацювання текстових величин?

При роботі з текстовими величинами, які містять
символи українського алфавіту, ці функції працюють
некоректно. Щоб цього уникнути, в розділ uses додають
модуль LCLProc:

Розділ 6

§ 22

uses LCLProc;

Тоді перед іменем кожної функції, що подано в
попередній таблиці, додають UTF8. Наприклад, при
використанні латинських літер використовується
функція length ('s'), а при використанні символів
кирилиці — UTF8length (‘ф').
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Які функції застосовують для 
опрацювання текстових величин?

У мовах програмування Free Pascal i Python є
однакові функції для роботи з текстовими величинами.

Розділ 6

§ 22

Опис функції 
мовою 

програмування

Тип 
аргумента

Тип 
результату

Призначення

chr(x) Цілий Символьний
Визначає символ 

із кодом х

ord(c) Символьний Цілий
Визначає код 

символа с
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

Створений у середовищі програмування проект може
не виконуватися взагалі, або результат його виконання
не відповідатиме очікуваному результату. Це
відбувається тоді, коли при складанні алгоритму
розв'язування завдання чи написанні коду програми
були допущені помилки.

Розрізняють три групи помилок:

Розділ 6

§ 22

Синтаксичні
Помилки під 

час виконання
Логічні
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

Синтаксичні помилки можна виявити як у процесі
написання програмного коду, так і після запуску
проекту на виконання. Якщо деяка команда у
програмному коді написана програмістом не за
правилами, прийнятими в мові програмування, то вона
може набувати іншого кольору, відмінного від кольору
правильно написаних команд.

Розділ 6

§ 22

Команди 
записані 

правильно

У команді 
значення 
текстової 
змінної не 

взято в 
апострофи
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

Після запуску проекту на виконання, якщо у
програмному коді така помилка не була виправлена, у
середовищі Lazarus у вікні повідомлення про хід
компіляції проекту отримуємо номер рядка програмного
коду та позиції об'єкта в рядку, де допущена помилка, й
опис помилки.

Розділ 6

§ 22
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

У вікні редактора коду рядок, на якому «зупинився»
процес компіляції, буде позначено.

Рядок, у якому допущена помилка, може бути
вказаний не точно. Наприклад, повідомлення про
пропущений символ «;» у рядку під номером 34 у вікні
повідомлення буде позначено рядком із номером 35.

Розділ 6

§ 22

Вікно Повідомлення

Рядок, перед яким помилка 
(пропущена ;)
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

Типовими є помилки, що позначають невідповідність
типів описаних величин і значень, які їм присвоюються
у процесі виконання програми. Наприклад, коли
текстовій величині Edit1.Text присвоюється числове
значення.

Розділ 6

§ 22
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

До помилок під час виконання належать помилки,
пов'язані з неправильними числовими обчисленнями,
помилки при знаходженні значень величин за
формулами. Їх розпізнають тільки під час виконання
програми. Наприклад, якщо у програмі мовою Lazarus
використати програмний код:

Розділ 6

§ 22

f:=5;
c:=0;
r:=f/c;

Такі помилки
називають
винятками, вони

супроводжуються
виведенням на екран
повідомлення про помилку.
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Якими бувають помилки при 
створенні та виконанні програм?

Логічні помилки — це помилки алгоритму, який
лежить в основі програми. Результат, отриманий у ході
виконання програми, не збігається з очікуваним
результатом. Такі помилки не можна виявити засобами
програмного середовища.

Розділ 6

§ 22

Так, якщо ви, бажаючи збільшити число а на 1,
замість

а := а + 1

пишете

а := а + 2, 
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Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 22, ст. 148-151

Розділ 6

§ 22
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Працюємо за комп’ютером

Сторінка
149-150

Розділ 6

§ 22
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