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Лабораторна робота №6. 
 

 
Обробка двовимірних масивів в C# .NET 

 

Матриці (а також масиви з більшою розмірністю) в мові  C# 

можна в залежності від специфіки задачі  реалізовувати різними 

способами. 

 Традиційний підхід — використання масиву масивів, який іноді 

називають масивом з нерівними границями (jagged array, зубчастий 

або ступінчастий масив). Наприклад  матриця з трьома рядками і 

двома стовпчиками описується і ініціалізується автоматично 

нульовими значеннями таким чином: 
double[][] m = new double[3][]; 
m[0] = new double[2]; 
m[1] = new double[2]; 
m[2] = new double[2]; 
Приклад звертання до елементів такої матриці   

m[2][1] = 5.0;  

Окремі рядки такого масиву можуть розглядатись і 

використовуватись як одновимірні масиви.  

Обробка багатовимірних “зубчастих” масивів виконується за 

допомогою вкладених циклів, але потрібно пам’ятати , що властивість 

Length для масиву масивів (зубчастої матриці) дорівнює кількості 

рядків, а не загальній кількості її елементів. 

Приклад 6.1.   
/// сума елементів 2D-масиву довільної форми 

    double s = 0.0 ; 
for (int i = 0; i < m.Length; i++) 
 for (int j = 0; j < m[i].Length; j++)  S+=m[i][j];   

Для матриць з однаковою довжиною рядків (прямокутні чи 

квадратні) для скорочення записів два індекси можуть вказуватись в 

одних спільних квадратних дужках: 
double[,] m = new double[3,2]; 
Приклад звертання до елементів такої матриці 

m[2,1] = 5.0; 
Заданий таким чином масив є неподільним (рядки матриці не 

можна використовувати як окремі одновимірні масиви). 

Кількість рядків прямокутної матриці повертає властивість 

GetLength(0),  кількості стовпчиків –  GetLength(1). 
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Приклад 6.2.   
/// мінімальний елемент прямокутної матриці 

    double min = m[0,0] ; 
for (int i = 0; i < m.GetLength(0); i++) 
 for (int j = 0; j < m.GetLength(1); j++) 
     if ( min > m[i,j] )  min = m[i ,j];   

 

Неподільність заданої у вигляді [,] прямокутної матриці не 

заважає проводити обчислення з окремими рядками, стовпчиками чи 

діагоналями. Наприклад суму елементів головної діагоналі можна 

обчислювати з допомогою двох циклів (обчислювальна складність 

О(n
2
)). 

Приклад 6.3.   Перший варіант. 
/// сума елементів головної діагоналі матриці (2 цикли) 
 double s = 0.0 ; 
 for (int i = 0; i < m.GetLength(0); i++) 

 for (int j = 0; j < m.GetLength(1); j++) 
      if ( i == j )       S += m[i ,j];   

Але більш раціонально розглядати головну діагональ матриці як 

одновимірний масив (елементи мають співпадаючі індекси) і 

використовувати лише один цикл (обчислювальна складність О(n)). 

Другий варіант. 
 /// сума елементів головної діагоналі матриці (1 цикл) 
 double s = 0.0 ; int minLength; 
 if (m.GetLength(0) < m.GetLength(1)) 
                minLength =m.GetLength(0); 
 else  minLength =m.GetLength(1); 
 for (int i = 0; i < minLength; i++) S += m[i ,i]; 

Третій підхід, який іноді використовується для оптимізації 

алгоритмів – рядки матриці  розташовуються послідовно в  одно-

вимірному масиві. 
int rows = 3;   int cols = 2; 
double[] m = new double[rows * cols]; 
При цьому використовується проста формула для переходу від 

дво- до одновимірного масиву.  Приклад звертання до елементів такої 

матриці  
int i = 2;    int j = 1;     m[i * cols + j] = 5.0; 

Матриці, так само як і одновимірні масиви (вектори),  

розташовуються в динамічній пам’яті. Змінні, якими описується 

матриці, відносяться до  вказівникового типу (reference type). 

Конкретну розмірність масиву можна не фіксувати наперед, як це 
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робиться для статичних масивів, а задавати в програмі динамічно 

безпосередньо перед створенням. Відведення місця  в пам’яті виконує 

оператор new. Звільнення пам’яті відбувається автоматично в момент 

повторного використання змінної масиву.  

Згідно з принципами ООП (об’ектно-орієнтованого 

програмування) масиви відносяться до об’єктів абстрактного 

стандартного класу Array, який має набір стандартних властивостей та 

методів (див. лаб. роботу . 4 та 5).   

 Можна також побудувати власний клас для матриць, 

оформивши його, наприклад, так: 
public class MyMatrix 
{ int m; /// кількість рядків 
  int n; /// кількість рядків 
  data[][]; /// значення 
  ... 
} 

Для створення матриці у вигляді масиву масивів доцільно 

оформити метод для виділення потрібної пам’яті. Наприклад: 
/// створення матриці 
static double[][] MatrixCreate(int rows, int cols) 
{double[][] result = new double[rows][]; 
 for (int i = 0; i < rows; ++i) 
  result[i] = new double[cols];//ініціалізується нулями 
 return result; } 

Викликається метод так:  
double[][] m = MatrixCreate(3,2);    m[2][1] = 5.0; 

Для тестування більшості алгоритмів можна заповнити матрицю 

випадковими числами, наприклад, 
/// заповнення матриці випадковими числами 
static double[][] MatrixRandom(int rows, int cols, 
                   double minVal, double maxVal, int 
seed) 
{Random rand = new Random(seed); 
 double[][] result = MatrixCreate(rows, cols); 
 for (int i = 0; i < rows; ++i) 
  for (int j = 0; j < cols; ++j) 
   /// присвоєння елементам матриці випадкових значень  
   ///         в діапазоні    [minVal ..maxVal  ] 
   result[i][j] = (maxVal - minVal) *  
                          rand.NextDouble() + minVal; 
  return result; 
} 
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Метод для створення та заповнення одиничної матриці (identity 

matrix - матриця тотожності) -- квадратної матриці зі значеннями 1.0 

по головній діагоналі і значеннями  0.0 в решті клітинок: 
/// Метод для створення та заповнення одиничної матриці 
   static double[][] MatrixIdentity(int n) 
  { double[][] result = MatrixCreate(n, n); 
    for (int i = 0; i < n; ++i) 
    result[i][i] = 1.0; 
    return result; 
  } 
/// Метод для перевірки  двох матриць на тотожність: 
  static bool MatrixAreEqual(double[][] matrixA, 
   double[][] matrixB, double epsilon) 
  {/// True, якщо всі  значення в A дорівнюють  
   ///  відповідним значенням в B 
   int aRows = matrixA.Length; 
   int bCols = matrixB[0].Length; 
   for (int i = 0; i < aRows; ++i) 
     for (int j = 0; j < bCols; ++j) 
      if (Math.Abs(matrixA[i][j] - matrixB[i][j]) > 
                                          epsilon) 
        return false; 
   return true; 
  } 

Зверніть увагу, що перевірка елементів типу double на рівність 

виконується з певною точністю epsilon, наприклад  1Е-16. 

Метод для введення прямокутної матриці з консолі  
/// Введення матриці з консолі 
static double[][] MatrixInput() 
 { int rows; int cols; 
  Console.Write("Введiть число рядків rows = "); 
  rows = int.Parse(Console.ReadLine());  
  Console.Write("Введiть число стовпчиків cols = ");  
  cols = int.Parse(Console.ReadLine());  
  double[][] result = MatrixCreate(rows, cols); 
  /// введення елементів матриці з консолі 
  for (int i = 0; i < rows; i++) 
   for (int j = 0; j < cols; j++) 
   {Console.Write("Matrix[{0}][{1}] = ", rows,cols); 
    result[rows][cols] =  
                 double.Parse(Console.ReadLine()); 
  } 
  return result; } 
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Метод для виведення масиву масивів довільної форми  по 

рядках на  консоль  
/// Виведення зубчастого масиву на консоль 
 static void MatrixOutput(double[][] m ) 
 {Console.WriteLine( ); 
  for (int i = 0; i < m.Length; i++) 
  {    for (int j = 0; j < m[i].Length; j++) 
        Console.Write("{0:F10} \t", m[i][j]); 
  Console.WriteLine( ); 
  } 
  Console.WriteLine( ); } 

 

Приклад 6.1.  Обчислення матричного добутку 

 

 
 

Рис. 1. Матричне множення 

 

Для обчислення матричного добутку потрібно кожен рядок 

першої матриці скалярно помножити на кожен стовпчик другої. Тому 

ширина першої матриці aCols повинна дорівнювати висоті другої 

bRows. 

Приклад простої реалізації алгоритму множення матриць з 

трьома вкладеними циклами – перший цикл для рядків  результуючої 

матриці, другий – для стовпчиків, третій – для обчислення скалярного 

добутку. 
///  множення матриць 
static double[][] MatrixProduct(double[][] matrixA, 
  double[][] matrixB) 
{ int aRows = matrixA.Length; 
  int aCols = matrixA[0].Length; 
  int bRows = matrixB.Length; 
  int bCols = matrixB[0].Length; 
  if (aCols != bRows) 
   throw new Exception( 
        "Non-conformable matrices in MatrixProduct"); 
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  double[][] result = MatrixCreate(aRows, bCols); 
  for (int i = 0; i < aRows; ++i) 
    for (int j = 0; j < bCols; ++j) 
      for (int k = 0; k < aCols; ++k) 
        result[i][j] += matrixA[i][k] * matrixB[k][j]; 
  return result; } 

Алгоритм множення матриць має обчислювальну складність 

порядку O(n
3
). Наприклад для матриці A розмірності 300 × 200 та  

матриці B розмірності  200 × 400 обчислення добутку A і B включає 

300 * 200 * 400 = 24 000 000 операцій множення. 

Важливо відмітити, що елементи результуючої матриці 

обчислюються незалежно один від одного, тому алгоритм легко 

розпаралелюється для виконання на декількох процесорах. 

Microsoft .NET Framework 4 та більш пізні версії дають 

можливість виконувати паралельні обчислення з використанням 

бібліотеки Task Parallel Library (TPL). 
 using System.Threading.Tasks  /// (.NET Framework 4) 

 

///  множення матриць (паралельні обчислення) 
static double[][] MatrixProduct(double[][] matrixA, 
                                double[][] matrixB) 
{ int aRows = matrixA.Length; 
  int aCols = matrixA[0].Length; 
  int bRows = matrixB.Length; 
  int bCols = matrixB[0].Length; 
  if (aCols != bRows) 
    throw new Exception( 
    "Non-conformable matrices in MatrixProduct"); 
  double[][] result = MatrixCreate(aRows, bCols); 
  Parallel.For(0, aRows, i => 
    { 
      for (int j = 0; j < bCols; ++j) 
        for (int k = 0; k < aCols; ++k) 
          result[i][j] += matrixA[i][k] * 
matrixB[k][j]; 
    } 
  ); 
  return result; } 

Перевірити коректність роботи алгоритму множення матриць 

можна, перемноживши згенеровану випадковим чином квадратну 

матрицю на одиничну. Результат повинен дорівнювати початковій 

матриці.  
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/// простий тест множення матриць 
using System; 
using System.Threading.Tasks; /// .NET Framework 4  
namespace matrix_operations 
{class Program 
 { double[][] m = MatrixRandom(4, 4, -9.0, 9.0, 0); 
   MatrixOutput(m); 
   double[][] i = MatrixIdentity(4); 
   MatrixOutput(i); 
   double[][] mi = MatrixProduct(m, i); 
   MatrixOutput(mi); 
   if (MatrixAreEqual(m, mi, 0.00000001) == true)  
      Console.WriteLine("Consistent result"); 
   else 
  Console.WriteLine("Something is wrong"); 
  Console.Write("Press any key to continue . . . "); 
  Console.ReadKey(true); 
 } 
 /// тут додати опис наведених вище методів, 
 /// які викликаються в  class Program 
}  

 

 
Рис. 2 Прямокутна та “зубчаста” матриці 

 

Особливості роботи з двовимірними масивами 

з різною довжиною рядків 

Багатовимірні “зубчасті” масиви створюються поетапно, подібно 

до динамічних масивів у С++. Наприклад, при створенні “зубчастої” 

матриці спочатку створюється масив її рядків, а потім створюється 

кожен рядок як одновимірний масив. 
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m = new int[5][]; /// 5 рядків 
/// кількість стовпчиків від 1 до 5 
for (int i = 0; i < m.Length; i++) 
   m[i] = new int[i +1]; 

Елементи окремо взятого виміру “зубчастого” масиву можна 

адресувати як незалежний масив. 

Обробка багатовимірних “зубчастих” масивів виконується за 

допомогою вкладених циклів. Властивість Length дорівнює кількості 

рядків зовнішнього масиву. Для визначення довжини рядків 

вказується відповідний одновимірний масив 
/// заповнення зубчастого масиву ГПВЧ  
Random RndGen = new Random (); 
for (int i = 0; i < m.Length; i++) 
 for (int j = 0; j < m[i].Length; j++) 
  m[i][j] = RndGen.Next (10); 

  
Приклад 6.2.  Використання ступінчастого масиву для обчислення 

трикутника Паскаля.   Перший ряд трикутника Паскаля містить 

число 1, а в наступнмх рядках числа дорівнюють сумі двох 

розташованих вище над ним діагональних. 
1 

1   1 

1   2   1 

1   3   3   1 

1   4   6   4   1 

1   5  10  10   5   1 

1   6  15  20  15   6   1 

1   7  21  35  35  21   7   1 

1   8  28  56  70  56  28   8   1 

1   9  36  84 126 126  84  36   9   1 

1  10  45 120 210 252 210 120  45  10   1 

1  11  55 165 330 462 462 330 165  55  11   1 

Рис. 3. Трикутник Паскаля (біноміальні коефіцієнти) 
 

Для одержання  трикутника Паскаля заданої висоти, наприклад 

12, cтворимо ступінчастий масив triangle[][],що містить 1 

елемент в нульовому рядку, 2 – в першому, 3 – в другому і т.д. 

Ініціалізуємо triangle[0][0] = 1, а решта клітинок масиву 

обчислюватиметься додаванням елементів попереднього рядка. Рядок 

з номером  row матиме розмірність row+1.    Обчислення виконуються 

з допомогою вкладених циклів.  При виведенні на консоль зліва 

додається відступ з допомогою методу PadRight() з класу String. 
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   /// Трикутник Паскаля (біноміальні коефіцієнти) 
class PascalTriangle 
{ 
 static void Main() 
 { 
  const int HEIGHT = 12; 
      // Allocate the array in a triangle form 
  long[][] triangle = new long[HEIGHT + 1][]; 
  for (int row = 0; row < HEIGHT; row++) 
  triangle[row] = new long[row + 1];  
   /// Calculate the Pascal's triangle 
  triangle[0][0] = 1; 
  for (int row = 0; row < HEIGHT - 1; row++) 
  { 
   for (int col = 0; col <= row; col++) 
   { 
    triangle[row + 1][col] += triangle[row][col]; 
    triangle[row + 1][col + 1] += triangle[row][col]; 
   } 
  }  
   /// Print the Pascal's triangle 
  for (int row = 0; row < HEIGHT; row++) 
   {  
    Console.Write("".PadLeft((HEIGHT - row) * 2)); 
    for (int col = 0; col <= row; col++) 
      Console.Write("{0,3} ", triangle[row][col]); 
    Console.WriteLine(); 
   } 
 } 
} 
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Лабораторна робота №7. 
 

 Обробка рядків в C# .NET 
 

 

7.1. Робота з окремими символами (клас char) 

 

В C#  символьний клас сhar (синонім System.Char) 

використовує  двобайтову кодову таблицю Unicode для представлення 

символів. 

Символьні константи (літерали) можна задавати: 

�  символом, замкненим в апострофи char c= ’A’; 
�  escape-послідовністю з кодом символа char c1 = '\x5A'; 

�  Unicode-послідовністю char c2 = '\u0058'; 

Змінну символьного типу (тобто об’єкт класу сhar) можна 

об’явити і створити оператором new 
char ch = new Char();  
Як і в стандартній мові С тип char неявно перетворюється в 

цілочисельні типи (крім однобайтних). Цього достатньо для 

одержання числового значення коду символа  
  char ch = ’A’; 
  int k = ch; /// перетворення char => int 
      Зворотнє перетворення потрібно вказувати явно 
  int k1 = 65; 
  char ch1 = (char) k1; /// перетворення int => char  
 

Таблиця 7.1.  Методи класу char 

Метод Опис 

GetNumericValue 
Повертає числе значення символу, якщо він є цифрою, і -1 в 

протилежному випадку. 

GetUnicodeCategory

Повертає категорію Unicode-символу. В Unicode символи 

поділені на категорії, например цифри (DecimalDigitNumber), 

римські цифри (LetterNumber), дільники рядків (LineSeparator), 

літери в нижньому регістрі (LowercaseLetter) і т.д. 

IsControl Повертає true, якщо символ є керуючим. 

IsDigit Повертає true, якщо символ є десятковою цифрою. 

IsLetter Повертає true, якщо символ є літерою. 

IsLetterOrDigit Повертає true, якщо символ є літерою чи десятковою цифрою. 

IsLower Повертає true, якщо символ заданий в нижньому регістрі. 

IsNumber Повертає true, якщо символ є числом (десятковим чи 16-им). 

IsPunctuation Повертає true, якщо символ є знаком пунктуації. 

IsSeparator Повертає true, якщо символ є роздільним. 
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IsUpper Повертає true, якщо символ заданий у верхньому регістрі. 

IsWhiteSpace 
Повертає true, якщо символ є пропусковим (пропуск, перехід 

на новий рядок, переведення каретки). 

Parse 
Перетворює рядок в символ (рядок повинен містити лише один 

символ). 

ToLower Перетворює символ в нижній регістр 

ToUpper Перетворює символ в верхній регістр 

 
7.2. Текстовий тип даних (клас string) 

 

• Тип System.String (в  C# має синонім string) часто 

використовується, є  найбільш складним з простих типів і 

реалізований в .NET з суттєвими відмінностями від інших мов 

програмування. 

• Рядок  в  .NET – це  послідовність символів Юнікоду в діапазоні 

від U+0000 до U+FFFF. 

• Текстовий (рядковий) тип відноситься до вказівникового типу 

(reference type). На відміну від мов програмування, в яких рядки 

розглядались і реалізовувались як масиви символів, в C#  рядки є 

посиланнями на  місця в динамічній пам’яті. 

• Рядки є незмінними, тобто рядки представляються текстовими 

константами, В безпечному (safe) коді не можна змінювати створений 

рядок. При зміні рядкової  змінної змінюється не вміст рядків, а 

вказівники  на текстові константи. 

• Символ '\0' (null),  який в старій мові С є ознакою закінчення 

рядка, в C#  може розміщуватись всередині рядка, що може призвести 

до неправильної роботи (обрізання рядків) деякими старими 

програмами чи бібліотеками. 

• В реалізації .NET Framework кожен рядок займає в пам’яті 

20+(n/2)×4 байт, де n — кількість символів в рядку (довжина). Якщо в 

старих реалізаціях С використовувалось кодування ASCII , в якому 

1 символ=1 байт, то в Юнікоді найчастіше 1 символ =2 байти, а деякі 

символи, для яких не вистачає номерів від до від U+0000 до U+FFFF. 

будуються з допомогою  сурогатних пар Uxxxxxxxx (4 байти) 

• Літерали — це рядкові  константи, що записуються в текстах 

програм. Є два типи рядкових літералів в C# — стандартні  (regular) 

та дослівні (verbatim). Стандартні літерали в C# записуються 

подібно до старих реалізацій мови С. Вони замикаються в лапки 

("літерал"), а також крім звичайних можуть містити спеціальні 

символи, основні з яких наступні: 
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� \' — апостроф, використовується для літералів типу 

System.Char (синонім char); 

� \" — лапки; 

� \\ — зворотня похила (back slash); 

� \0 — null-символ ; 

� \n — перехід на новий рядок; 

� \r — перехід на початок рядка; 

� \t — символ табуляції; 

� Uxxxx — символ Юнікоду з 16-им кодом xxxx; 

� \xn[n][n][n] — символ Юнікоду з 16-им кодом nnnn, версія 

попереднього з різною кількістю цифр коду;  

� \Uxxxxxxxx — символ Юнікоду з 16-им кодом xxxxxxxx, для 

виклику сурогатних пар. 

Перед дослівними літералами вказують @ . Всі символи, 

записані всередині лапок, транслятор сприймає тільки як символи 

Юнікоду. Якщо всередині дослівного літерала потрібно записати 

лапки, вони подвоюються. Також всередині дослівного літерала текст 

може записуватись з переходом на інший рядок, наприклад, 

string s = @”Спочатку 
                      Було 
                           Слово  ”;  
Cтандартний та дослівний літерали існують тільки для 

програміста і компілятора C#.  В скомпільованому вигляді стандартні 

та дослівні літерали розрізнити неможливо. 

 
7.3. Операції з рядками 

 

Для роботи з рядками необхідно підключити простір імен  
 

using System.String; 
 

Консольне введення-виведення рядків 

Виконується стандартними  методами ReadLine() 

та WriteLine() класу Console 
string s; 
Console.WriteLine("Задайте рядок:"); 
s = Console.ReadLine(); 
Console.WriteLine("s="+s); 
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Визначення довжини рядка 

Використовується метод Length(strings). Довжина 

обчислюється в символах Unicode, а не байтах. 
string s = "Зніміть мене звідси"; 
Console.Write(s.Length); /// виведеться 19 
 

Переприсвоєння 

Цілі рядки  можна переприсвоювати: 
     string s1 = "Альтернативно обдарований"; 
     string s2 = s1; ///переприсвоєння 
 

Об’єднання чи зчеплення рядків (конкатенація) 

Можна з’єднувати декілька рядків в один новий рядок з 

допомогою операції   + 
string s1 = "підло";   string s2 = "вили"; 
string s3 = s1 + s2;  
    /// або string s3 = Concat(s1, s2); 
Console.WriteLine(s3); /// виведеться 

підловили 
 

Доступ до окремих символів 

Квадратні дужки [ ] використовуються для доступу до 

окремих символів в об’єкті string (подібно до масиву символів char[ 

]), але тільки для читання.  Нумерація символів починається з 0. 
string s = "Виведення догори дригом"; 
for (int i = 0; i < s.Length; i++) 
    Console.Write(s[s.Length - i - 1]); 
   /// виведеться могирд ирогод яннедевиВ 
 

Добування частини рядка 

Для добування частини з рядка використовується 

метод Substring(позиція, довжина). 
string s = "Автотроща"; 
string ss = s.Substring(5, 4); 
Console.WriteLine(ss);  /// виведедься роща 
 

Заміна за шаблоном (зразком) 

Для заміни частини рядка на іншу за зразком використовується 

метод Replace(substring1,substring2). 
 string s = "Мама мила раму"; 
 string ss = s.Replace("а", "о"); 
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 Сonsole.WriteLine(ss);//виведеться Момо мило рому 
 

Зміна регістра 

Щоб змінити регістр літер в рядку (зробити їх великими чи 

малими), використовується ToUpper() чи ToLower(): 

 string s = "НуВгП; 
 Console.WriteLine(s.ToUpper());//Виведеться НУВГП 
 Console.WriteLine(s.ToLower());//Виведеться нувгп 

 

Перевірка на рівність  

Використовуються операції == та != з врахуванням регістра 

(малих чи великих букв): 
string s1 = "Рівне"; string s2 = "Ровно"; 
if (s1 == s2)   Console.WriteLine("Рядки однакові"); 
if (s1!=s2) Console.WriteLine("Рядки не співпадають"); 

Для рядкового типу операція перевірки на рівність == викликає 

метод Equals. Якщо на момент виклику рядки, що порівнюються, 

визначені, відбувається порівняння значень (вмісту рядків). Якщо 

конкретні значення рядків ще не задані, відбувається порівняння 

вказівників на рядки (адрес пам’яті). 
 

Порівняння двох рядків за порядковими номерами символів 

Рядки порівнюються посимвольно за числовими значеннями  

Юнікоду. Якщо перші стмволи співпадають, порівнюються другі і т.д. 

Коди малих літер менші кодів великих.  
"Альдебаран" < "Бетельгейзе" 
"Алюміній" < "Алюмосилікат" 
"атом" < "Атом" 
"Ботанік" < "Ботаніка" 

Не допускається для порівняння рядків використання операцій 

> ,  <  ,  >=  , <= . 
Для порівняння рядків використовується метод 

string s1.CompareTo(string s2), який повертає ціле число > 0, якщо s1 > 

s2, ціле число < 0, якщо s1 < s2 або 0, якщо s1 = = s2.  
string s1 = "Незбагненна істина"; 
string s2 = "Ахінея";   int res = s1.CompareTo(s2); 
if (res > 0) 
 Console.WriteLine("{0} більше ніж {1}", s1, s2); 
else if (res == 0) 
 Console.WriteLine("{0} ідентичне {1}", s1, s2); 
 else if (res < 0) 
     Console.WriteLine("{0} менше ніж {1}", s1, s2); 
/// Виведеться Незбагненна істина  більше ніж Ахінея 
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Вилучення фрагменту з рядка  

Використовується метод Remove(позиція, довжина); 
string x = "Австралія";  string y = x.Remove(4,3); 
Console.WriteLine(x); /// виведеться Австрія 

 

Вставка фрагменту в рядок  

Використовується метод Insert(позиція, substring); 
string x = "Тест"; string y = x.Insert(2,’к’); 
Console.WriteLine(x); /// виведеться Текст 

Пусті рядки 

Пустий рядок — це екземпляр об’єкта String, що містить 0 

символів. Часто використовується в різних алгоритмах, як пусте 

текстове поле. Для пустых рядків можна викликати методи обробки 

класу System.String. Пусті рядки ініціалізуються наступним  чином: 
string s = ""; 
 

Масиви рядків 

Можна ініціалізувати початковими значеннями: 
string[] x =( "Макабричний", "Бетономішалка", 

"Посіпака", "Моторошно", "Посиденьки", 
"Істеблішмент", "Гетеротроф" ); 

Console.WriteLine(x[0]); ///виведеться Макабричний 
Console.WriteLine(x[1][0]); ///виведеться Б 

 

Розбиття рядків на масив слів методом String.Split. 

Задається масив символів, які можуть відділяти слова одне від 

одного в тексті, наприклад 
  char[] delimiterChars =  
       {' ', ',', '.', ':', '\t' , '\n' }; 

Результат (окремі слова) зберігається у текстовому масиві  
string[] words = text.Split(delimiterChars); 
Кількість слів  =  довжині масиву  

     Console.WriteLine( 
        "{0} words in text:", words.Length); 

Виведення чи обробка окремих слів може виконуватись 

в циклі  foreach або for:     
 foreach (string s in words) 
                           Console.WriteLine(s); 
 string s = ”” ; 
 for (k=0; k < words.Length; k++) 
                      s += words[k] + ” ”; 
   Console.WriteLine(s); 
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Перетворення типів, пов’язані з рядками  
 

� З допомогою методів класу Convert: 
int n = Convert.ToInt32(s1); 
double d = Convert.ToDouble(s2); 
bool b = Convert.ToBoolean(s3); 
byte b1 = Convert.ToByte(s4); 
char c = Convert.ToChar(k); 
string s5= Convert.ToString(x); 

 

� З допомогою методу Parse: 
int n = int.Parse(s1); 
n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
double d = double.Parse(s2); 
bool b = bool.Parse(s3); 
 

Перетворення масиву символів в рядок 

       Виконується конструктором класу String(): 
char []  c={'A','B','C','D','E','F'}; 
string s=new String(c); 
/// або string s =  c.ToString() 

      Console.WriteLine(s);///виведеться ABCDEF 
Можна побудувати новий рядок не зі всього масиву типу char, 

а з його частини:  
char []c={'A','B','C','D','E','F'}; 
int i=2;  /// позиція 
int k=3;  /// довжина 
s=new String(c, i, k); 

      Console.WriteLine(s);///виведеться CDE 
Можно створити рядок, в якому повторюється один  символ: 
string s = new String('-', 40); 
Одержимо рядок  із 40 символів '-'. 
 

Перетворення рядка в масив символів 

       Виконується для можливості зміни окремих символів за 

індексами.  
     string s = “Зачарована Десна” 
     /// перетворення string => char [] 
     char[] с = s.ToCharArray();  
  /// зворотнє розташування символів в масиві char[] 
     Array.Reverse(c);  
     /// перетворення char []  => string 
       s =  c.ToString(); Console.WriteLine(s); 
     ///виведеться ансеД анаворачаЗ 
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Пошук індекса першого входження символа в рядок 

 (метод IndexOf()): 
string s = "dubito ergo cogito"; 
int i = s.IndexOf('g'); 
Console.WriteLine("i={0}", i); 
/// результат (позицiя першого символа 'g'): 
i=8 

Пошук індекса останнього входження символа в рядок 

 (метод LastIndexOf()): 
string s = "cogito ergo sum"; 
int i = s.LastIndexOf('g'); 
Console.WriteLine("i={0}", i); 

   /// результат (позицiя останнього символа 'g'): 
i=9 
 

7.4. Приклади розв’язування задач 

 
 

Приклад 7.1. Квайн   ( англ.   quine) -   комп'ютерна програма , яка 

видає на виході точну копію свого   вихідного тексту . Програми, які 

використовують зовнішні процедури, квайнами не вважаються. Крім 

того, не вважається квайном «програма», яка не містить взагалі 

ніякого коду (вироджений випадок).  Термін отримав назву від імені 

американського філософа У.Квайна, який займався вивченням 

непрямого самозгадування (англ. indirect self -reference). 
Квайн-програма на С/С#/С++ розділяється на дві 

частини: (а)   вихідний текст першої частини (коду) і   (б)   код, 

відповідальний за виведення результату. Програма використовує 

другу частину для виведення першої і який-небудь спеціальний 

прийом для виведення другої частини. 

 

using System; 

class A{static void Main(){string s=@"using 

System; 

class A{{static void Main(){{string s=@{0}{1}{0}; 

Console.Write(s,'{0}',s);}}}}"; 

Console.Write(s,'"',s);}} 
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Приклад 7.2. XOR-алгоритм шифрування. Один з найпростіших 

комп’ютерних алгоритмів шифрування. Симетричний – алгоритми  

шифрування і дешифрування однакові. Є складовою частиною 

(етапом) більшості сучасних складних алгоритмів шифрування. 

Символи заданого секретного ключа по черзі накладаються 

побітово на символи повідомлення, яке шифрується, з допомогою 

логічної операції XOR (виключне АБО). 
string plainText = @"Надзвичайно таємно. 
      Після прочитання відформатувати вінчестер."; 
string keyText = @"Героям слава!"; 
Console.WriteLine("plainText = {0}",plainText); 
    /// шифрування 
string cipherText = XOR(plainText, keyText); 
Console.WriteLine("cipherText = {0}",cipherText); 
    ///  дешифрування 
string decipherText = XOR(cipherText, keyText); 
Console.WriteLine("decipherText = {0}",decipherText); 
if  (plainText != decipherText) 
  Console.WriteLine("Encoding error"); 
else  Console.WriteLine("Encoding correct"); 
 
 
 

/// метод XOR-шифрування/дешифрування рядків 
static string XOR(string s, string key) 
{  
 string res = ""; int k=0; 
 for (int i=0; i<s.Length ;i++) 
 { 
  res += (char) (s[i] ^ key[k]); 
  k++; 
  if ( k == key.Length) k=0; 
 } 
 return res; 
}  
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Лабораторна робота №8. 
 

Програмування рекурсивних алгоритмів в C# .NET 
 

  Рекурсивним називається метод (функція), яка викликає сама 

себе (власні копії). Кількість вкладених викликів функції чи 

процедури називається  глибиною рекурсії. Рекурсивна програма 

дозволяє описати повторні чи навіть потенційно нескінченні 

обчислення і процеси, причому без явних повторень частин програми 

чи використання циклів. 
 

Приклад 8.1. Факторіал.  Найпростішим прикладом рекурсивної 

функції є обчислення факторіала згідно з його рекурсивним 

визначенням: 
 

Для цілого невід’ємного n 





>

=
=

1n  ,1)!-(n*n

1 або 0n  1,
 n!  

 
 

Для простої рекурсивної функції з одним аргументом тип 

результату має співпадати з типом аргумента (щоб функція могла 

сама себе викликати). 
 

static int Fact(int n) 
    { 
     if ((n==0)!(n==1)) return 1;  
     else return n*Fact(n-1)} ; 
    )  

 

Значення факторіала стрімко зростає із збільшенням n, що 

призводить до швидкого досягнення максимально можливого 

значення цілочисельного типу int.  В залежності від специфіки задачі 

замість типу  int можна використати один з наступних типів: 
 

///   Тип  uint  (цілі числа без знака )    0 .. 4,294,967,295  

///  Тип  ulong (довгі цілі числа без знака) 0 .. 18,446,744,073,709,551,615 

///  Тип double(дійсні з плаваючою комою подвійної точності)  

///        -1,79769313486232e308 .. 1,79769313486232e308 
 

Завдання 8.1. Дослідіть максимально можливі значення аргументів 

функції Fact(n) для типів int, ushort, uint, ulong. 
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Згідно з тезою Черча вважається, що клас рекурсивних 

алгоритмів є найбільш широким класом алгоритмів. 
 

З цього слідує, що будь-який ітеративний (циклічний) 

алгоритм можна записати в рекурсивній формі. Наприклад суму 

масиву із n елементів можна представити як суму (n-1) елементів + 

елемент з номером n : 
 

S(n)= S(n-1)+ a[n]  

               | 

           S(n-1)= S(n-2)+ a[n-1] 

                             | 

            S(n-2)= S(n-3)+ a[n-2] 

                               | 

                                       S(n-3)= S(n-4)+ a[n-3] 

                                             | 

                                            … 

Для того, щоб зупинити ланцюжок викликів, потрібно 

передбачити з допомогою оператора if перевірку умови закінчення 

викликів  при досягненні найбільшої глибини: 
 

if ( n == 1 )  S = a [1]; else S(n)= S(n-1)+ a[n]; 
 

Якщо процедура викликає сама себе, то це призводить до повторного 

виконання її операторів аналогічно аналогично циклічним 

конструкціям. Деякі логічні мови програмування не містять 

операторів циклу, що змушує організовувати повторення з допомогою 

рекурсії. 

Рекурсивні програми вимагають набагато більше пам’яті  і 

виконуються значно повільніше, ніж їх ітераційні  еквіваленти 

внаслідок необхідності  організації неодноразових викликів копій 

методу. Параметри і локальні змінні рекурсивного методу 

зберігаються в системному stack’у і при кожному новому виклику 

цього методу створюється їх нова копія. В якийсь момент стек може 

вичерпатись (переповнитись). В цьому випадку виникає виключна 

ситуація, і загальномовне виконуюче середовище (CLR) генерує 

відповідне повідомлення.  

На практиці для простих алгоритмів доцільно 

використовувати нерекурсивні варіанти.  Для складних NP-

повних задач нерекурсивних аналогів довільної розмірності поки 

що не існує.   Головна перевага рекурсії полягає в тому, що 

більшість складних алгоритмів в рекурсивному вигляді 

записуються більш чітко і коротко, ніж ітераційним способом.  
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Наприклад, алгоритм швидкого сортування досить важко реалізувати 

нерекурсивним способом. Рекурсивні методи  використовуються для 

обробки рекурсивних структур даних – стеків, дерев, графів, 

автоматів. Рекурсивні методи обходу дерев є класичними прикладами. 

  Багато математичних об’єктів і методів мають рекурсивний 

характер за побудовою чи визначенням.  Наприклад: 

� Метод Жордана-Гауса розв’язування систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь полягає в переході від системи n рівнянь до n-1, n-2, n-3 ,  

… 1 рівнянь (прямий хід) з наступним  обчисленням невідомих 

(зворотній хід).  

� Метод математичної індукції полягає у перевірці справедливості 

твердження при n=1 і доведення його істинності при n, виходячи із 

припущення, що при n -1 воно справедливе. 

�  Метод ітерацій для розв’язування рівнянь та систем рівнянь  

полягає в послідовному наближенні до розв’язку у вигляді  xn+1 = f(x 

n). 

� Геометричні фрактали задаються у формі нескіненної рекурсії 

(рис.1). 

 
Рис.8.1. Тривимірні геометричні фрактали 

 

Багато жартів і літературних творів-парадоксів використовують 

тему нескінченної рекурсії. Наприклад, визначення рекурсії в 

словнику: 
 

       рекурсія див. рекурсія  
 

В «Кіберіаді» Станіслава Лема лінива розумна машина, яка 

одержала завдання, побудувала подібну собі і доручила завдання 

новій машині, в результаті чого виникла нескінченна рекурсія, бо 

кожна нова машина будувала собі подібну і передавала їй завдання.  
Існують рекурсивні скорочення (акроніми): GNU (GNU’s Not Unix), PHP 

(PHP: Hypertext Preprocessor),  JACK (JACK Audio Connection Kit),  

PNG (PNG’s Not GIF) , VISA ( Visa International Service Association), 

АСКА ( акціонерна страхова компанія «АСКА»). 
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Приклад 8.2.  Генератор всіх перестановок із   n=4  елементів.  
 

Для невеликого числа n можлива проста нерекурсивна реалізація з 

використанням n циклів, наприклад для n=4 (24 перестановки): 
 

char [] c ={'a','b','c','d'}; 
foreach ( char c1 in c) 
 foreach ( char c2 in c) 
  if(c1 != c2 ) 
   foreach ( char c3 in c) 
    if ((c3 != c1 )&&(c3 != c2 )) 
     foreach ( char c4 in c) 
 if ((c4 != c1 )&&(c4 != c2 )&&(c4 != c3 )) 
   Console.Write ("{0}{1}{2}{3} \t",c1,c2,c3,c4); 
Console.WriteLine();  
 
 

abcd    abdc    acbd    acdb    adbc    adcb    bacd    badc    bcad    bcda 
bdac    bdca    cabd    cadb    cbad    cbda    cdab    cdba    dabc    dacb 
dbac    dbca    dcab    dcba 
 

Реалізація з оператором циклу for (без масиву). 
 

for ( char c1 = 'a' ; c1 <= 'd'; c1++ ) 
  for ( char c2 = 'a' ; c2 <= 'd'; c2++ ) 
   if   (c2 != c1)     
    for ( char c3 = 'a' ; c3 <= 'd'; c3++ ) 
     if   ((c3 != c1) && (c3 != c2) )   
      for ( char c4 = 'a' ; c4 <= 'd'; c4++ ) 
       if ((c4 != c1) && (c4 != c2) && (c4 != c3))        
        Console.Write ("{0}{1}{2}{3} \t",c1,c2,c3,c4); 
 

Алгоритм генерації всіх перестановок для довільного n. 

 Із n елементів  можна утворити n! перестановок. Якщо зафіксувати 

першу перестановку у вигляді  

                     P1= a b c d e f g h …(n букв в алфавітному порядку), 

то решту n!-1 перестановок можна переставити (n!-1)! способами. 

Тобто всього існує (n!-1)!  способів формування порядку слідування 

перестановок. Наприклад, для n=4 існує 23! різних алгоритмів 

генерації послідовностей перестановок, для n=5 –  119!, для n=6 –  

719! 
    З величезної кількості варіантів генераторів перестановок 

найчастіше зустрічаються три: 

� послідовність перестановок відсортована в лексикографічному  

порядку (спочатку порівнюються перші символи, якщо вони 

співпадають – другі і т.д.), наприклад, для n=3: 
        abc <  acb <  bac<  bca < cab < cba   
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� послідовність перестановок відсортована в антилексикографічному 

порядку (порівняння виконуються справа наліво), наприклад,  
                 abc <  bac < acb < cab < cba < cba   
 

� кожна наступна перестановка одержується з попередньої 

перестановкою лише двох сусідніх елементів, наприклад , для 

n=3: 
  abc (a�b) bac (a�c) bca (b�c) cba (b�a) cab (c�a) aсb (c�b) abc   

 

Приклад 8.3. Рекурсивний алгоритм виведення всіх перестановок 

n елементів в лексикографічному порядку.  
 

      Такий порядок найчастіше використовується при розв’язуванні  

оптимізаційних задач методом гілок і меж, який полягає у відкиданні 

неефективних частин дерева повного перебору. 

  Нехай а [n] – масив елементів з індексами від 0 до n-1. 

 Заповнимо його числами 1, 2, ..., n. (початкова перестановка). 

 Параметр depth рекурсивного методу  
         void Permutation(ref int [] a, int depth)  

відповідає глибині рекурсивного виклику і співпадає з тим індексом 

(стовпчиком  на рис.8.2), починаючи з якого потрібно переставляти 

елементи правої частини масиву на черговому рівні. 

 Ідея побудови даного рекурсивного алгоритму полягає в тому, що на  

позиції depth повинні побувати всі елементи масиву а з індексами від 

depth до a.Length-1 і для кожного з них потрібно справа, починаючи з 

позиції depth+1, перебрати в лексикографічному порядку 

перестановки решти елементів. 

 Після одержання останньої перестановки чергового циклу потрібно 

повернути елементи масиву, починаючи з індекса depth в попередню 

позицію з допомогою циклічного зсуву. 
    /// виведення масиву  
  static void Output(ref int [] a ) 
  { for (int i =0 ; i < a.Length;i++) 
Console.Write(a[i]); 
   Console.Write("\t");  }   

  

/// рекурсивна процедура генерації перестановок 
static void Permutation(ref int [] a, int depth) 
  {  
    int t,len = a.Length; 
    if ( depth == len) Output(ref a ) ;    
    else 
    { for (int i=depth+1; i < len+1 ; i++) 
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      { Permutation(ref a, depth+1); 
        t=a[i-1]; a[i-1]=a[depth-1]; a[depth-1]=t;             
      }  
      Permutation(ref a, depth+1); 
        //циклічний зсув елементів depth-1..len-1 вліво 
      t=a[depth-1]; 
      for (int i=depth; i<len ;i++)  a[i-1]=a[i]; 
      a[len-1]=t; 
    } 
   }  

   

public static void Main(string[] args) 
  {int n =5 ; 
   int [] a = new int [n]; 
   for (int i=0 ; i < n; i++) a[i] = i+1; 
   Permutation(ref a,1); 
   Console.ReadLine();} 

 

 
Рис.8.2 Лексикографічні перестановки при n=5 (по стовпчиках) 

 

 

Завдання 8.1. Скоротіть вищенаведений алгоритм за рахунок 

використання додаткової пам’яті для зберігання масивів проміжних 

перестановок (щоб не виконувати циклічний зсув). 
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Завдання 8.2. Знайдіть в Інтернеті нерекурсивний варіант алгоритму 

генерації перестановок в лексикографічному порядку та порівняйте з 

вищенаведеним.  
 

   Приклад 8.4. Коди Грея для перестановок. (Алгоритм Штейнгауза-

Джонсона-Троттера). Найбільш важливим на практиці (наприклад для 

програмування схем комутації, перебору ключів і паролів, для 

мінімізації збоїв, для економії енергії і часу) є такий  порядок 

слідування, коли кожна наступна перестановка  одержується з 

попередньої перестановкою лише двох, причому сусідніх елементів. 

  Задача має цікаву музичну інтерпретацію: як найшвидше перевірити 

звучання послідовностей тонів набору із n дзвонів (чи  акордів). 

   Кодом Грея називають таку систему числення чи кодування, в якій 

два сусідні значення відрізняються лише в одному розряді. Тому за 

аналогією генерацію перестановок, коли кожна наступна перестановка 

одержана з попередньої лише однією перестановкою сусідніх 

елементів часто називають кодом Грея для перестановок    

 Елементарна транспозиція – перестановка двох сусідніх елементів. 

Побудуємо алгоритм одержання коду Грея для перестановок 

довжиною . Припустимо, що нам відомий код Грея для 

перестановок довжиною   . Візьмемо першу перестановку з 

відомого нам коду. Вона має наступний вигляд:  

 
Спочатку запишемо число    в початок цієї перестановки, 

після чого будемо рухати його вправо елементарними транспозиціями 

(підкреслено пари елементів, які переставляються). 

�  

�  

�  

�  

�  

�  
Одержимо    різних перестановок, що відрізняються однією 

елементарною транспозицією. Візьмемо наступну перестановку з коду 

Грея для перестановок довжини    і допишемо в кінці число  

 . Ця перестановка відрізняється від попередньої однією 

елементарною транспозицією (останні елементи збігаються, а 

префікси довжини   відрізняються  однією елементарною 

транспозицією). Нехай вона має наступний вигляд: 
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Елемент    записуємо в кінець і починаємо "рухати" його вліво: 

�  

�  

�  

�  

�  

�  
Продовжуємо аналогічно. Для кожної перестановки 

дописуємо  в один кінець (по черзі), і за допомогою елементарних 

транспозицій рухаємо в інший кінець, при цьому додаючи кожну 

проміжну перестановку в список. 

Таким чином отримуємо для кожної перестановки довжиною 

 нових  перестановок, всього 

  перестановок. Всі вони різні, тому що в будь-яких двох перестановок 

з нового коду Грея елемент    стоїть на різних позиціях, а якщо   

 стоїть в однаковій позиції, то ці перестановки утворені від різних 

перестановок довжиною .  Так само всі сусідні перестановки 

відрізняються рівно однією елементарною транспозицією. Разом, ми 

отримали список з  різних перестановок довжиною  , причому 

сусідні відрізняються однією елементарною транспозицією. 

   Програмна реалізація алгоритма побудови коду Грея  для 

перестановок. Побудований вище процес перебору перестановок 

можна легко запрограмувати рекурcивними викликами від рівня k до 

рівня k-1. Однак реалізація рекурсивного алгоритму вимагає великого 

обсягу додаткової пам’яті для зберігання перестановок нижніх рівнів, 

причому процес побудови їх не впорядкований і залежить від 

компілятора. Для впорядкування процесу побудови рівнів в напрямі  

від 0 до k і економії  пам’яті і часу доцільніше застосувати ітераційний 

варіант алгоритму, який для даної задачі за складністю не 

відрізняється від рекурсивного. 

   Використання ступінчастого масиву. Аналогічно до задачі 

обчислення трикутника Паскаля для зберігання  перестановок всіх 

рівнів від 0 до заданої глибини depth, cтворимо ступінчастий масив 

G[depth][],що містить 1 елемент в нульовому рядку, 2 – в першому, 

6 – в другому, 24 – в третьому, … , depth! – на рівні level = depth-1. 

Ініціалізуємо G[0][0] = ”1”, а решта клітинок масиву 

обчислюватиметься за описаним вище алгоритмом.  Рядок з індексом 

(номером)  level матиме розмірність (level +1)!. 

Будуємо код Грея починаючи з  випадку level = 0, повертаємо 
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один рядок із одним елементом. 

Для інших рівнів реалізуємо описані вище рекурсивні виклики 

в комбінації з послідовністю елементарних транспозицій. 
using System; 
namespace gray_permutations 
{ class Program   
 {            /// Коди Грея для перестановок 
  public static void Main(string[] args) 
  {const int DEPTH = 5; 
              /// об’являємо зубчастий масив 
   string [][] permut_list = new string [DEPTH][]; 
   permut_list[0]  = new string [] {"1"}; 
   char c ='1'; string s=c.ToString();int fact = 1;     
   for (int level = 1; level <  DEPTH ; level++) 
   {fact = fact*(level+1); 
    permut_list[level]  = new string [fact]; 
    bool backward = true ; c++; s=c.ToString();int n=0; 
    foreach ( string permut in permut_list[ level - 1]) 
    { if  (backward) 
        for (int i = level; i >=0; i--) 
        { permut_list[level][n]  = permut.Insert(i,s); 
           n++;    } 
        else  
          for ( int i =0; i < level+1 ; i++) 
         { permut_list[level][n]  = permut.Insert(i,s); 
           n++;   }  
        backward = ! backward ; 
      } 
    } 
    for (int level = 0; level <  DEPTH ; level++) 
    { foreach ( string permut in permut_list[ level]) 
         Console.Write(permut); Console.Write("\t"); 
    }    Console.Write("\n"); 
   } 
   Console.ReadLine();    
  } 
 } 
} 

Послідовність перестановок, отримана за допомогою даного 

алгоритму має цікаву графічну інтерпретацію. Якщо розглянути граф, 

вершини якого відповідають усім перестановкам і в якому дві 

вершини, відповідні перестановок     і   , з'єднані ребром, якщо  

  утворюється з   одноразовою транспозицією сусідніх елементів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

то отримана послідовність є гамільтонівським маршрутом в цьому 

графі (рис.8.4), тобто проходить по одному разу через всі задані 

пункти з поверненням в початковий.  Для n=3 маршрут проходить 

через вершини шестикутника, для n=4 – через всі 24 вершини 

зрізаного октаедра. 

Завдання 8.3. Скоротіть у вищенаведеному алгоритмі обсяг 

додаткової пам’яті для зберігання проміжних перестановок (замість 

зубчастого масиву можна  використати лише два динамічних 

одновимірних для зберігання перестановок попереднього і чергового 

рівня, після закінчення чергового рівня вказівник на попередній масив 

переставляється на новообчислений, звільняючи пам’ять). 

Завдання 8.4. Знайдіть в Інтернеті рекурсивний варіант алгоритму 

генерації перестановок в лексикографічному порядку та порівняйте з 

вищенаведеним.  
 

 
 

Рис.8.3. Коди Грея для перестановок(по стовпчиках) 
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Рис.8.4. Пермутрон  для n=4 

 
Рис.8.5. Один з розв’язків задачі про 8 ферзів. 

 

Приклад 8.5.  Задача про 8 ферзів. Розмістити на шахівниці 8 

ферзів так,  щоб жоден з них не міг побити іншого. Тобто, їх потрібно 

розташувати на різних горизонталях, вертикалях і діагоналях (рис.8.5). 

Очевидно, що на кожній із 8 вертикалей потрібно розмістити по  

одному ферзю. Кожне таке розміщення можна задати одновимірним 

массивом SOL[0],..., SOL[7], де SOL[i] - номер горизонталі для i-го 

ферзя. Поскільки два ферзі не можуть стояти на одній горизонталі (бо 

тоді вони б’ють один одного), то всі SOL[i] різні, тобто відповідають 

одній перестановці чисел від 0 до 7. Таким чином пошук всіх 
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розв’язків задачі про вісім ферзів зводиться до генерації всіх 

перестановок чисел від 0 до 7. 

Можна застосувати один із наведених вище алгоритмів, перебрати 

всі 8!=40320 таких перестановок і вибрати серед них ті, які нас 

цікавлять.  Але можна значно скоротити число варіантів, 

застосувавши алгоритм перебору з поверненням на крок назад  

(backtracking algorithm). Алгоритм співпадає з алгоритмом обходу 

дерева в глибину (рис. 8.6).  
using System; 
namespace qqq111 
{ class Program 
 { static int countSol=0;  //лічильник розв'язків 
         //  виведення розв'язку 
  static void OutputSolution(int [] S) 
  { Console.WriteLine("Solution {0}",++countSol); 
    for (int j=0;j<S.Length;j++)    
     { string s=""; 
 for (int i=0;i<S.Length;i++) 
 if (S[i]==j) s+="Q."; else s+=".."; 
 Console.WriteLine(s); 
     } 
   }  //  рекурсивна функція підбору розстановки ферзів 
  static void Queens(int x, int width, int[] sol) 
  { if (sol.Length == width) OutputSolution(sol); 
    else 
    { for (int y=0; y < width; y++) 
 if (safe_queen(x, y, sol)) 
       {int [] new_sol = new int[sol.Length + 1]; 
        sol.CopyTo(new_sol, 0); 
        new_sol[sol.Length] = y; 
        Queens(x+1, width, new_sol); } 
    } 
  }  //  функція перевірки можливості розміщення ферзя 
 static bool safe_queen(int new_x,int new_y,int [] sol) 
 { for (int x=0; x<sol.Length; x++) 
    if ((sol[x] == new_y)|(Math.Abs(x - new_x) ==  
              Math.Abs(sol[x] - new_y)))  return false; 
    return true; 
 } 
 public static void Main(string[] args) 
 {  int[] x = new int [1]; 
   for  (int n=0;n<8;n++) { x[0]=n; Queens(1, 8, x);} 
   Console.ReadLine();}}} 
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Для пошуку 92 розв’язків виконується всього 2048  викликів 

рекурсивною процедурою Queens() самою себе.  На першому рівні – 

8, на другому – 42, на третьому –  140, на 4-му – 344, на 5-му – 568, на  

6 –550, на 7-му– 312, на  8-му друкуються одержані 92 розв’язки. 

Для даної задачі цей метод порівняно з повним перебором варіантів 

(brute force algorithm) приблизно в 20 разів ефективніший. Якщо 

розглядати задачу для  більшої кількості n ферзів на шахівниці 

розміром n x n, то співвідношення буде ще кращим. 

 
Рис.8.6.  Обхід дерева перебору варіантів для задачі про 8 ферзів. 

 

Всього задача про вісім ферзів має 92 розв'язки, але якщо 

відкинути розв'язки, які можна отримати віддзеркаленням чи 

обертанням, залишиться 12 унікальних розв'язків (рис.8.7). 

З кожного унікального розв'язку можна одержати чотирма 

віддзеркаленнями (через діагональ, горизонталь, вертикаль, середину 

дошки) та чотирма поворотами 8 розв’язків. Один з унікальних 

розв'язків залишається незмінним при повороті на 180°, з ним 

пов’язані лише чотири розв'язки. Загальна кількість розв'язків задачі 

дорівнює 11х8+4=92. 

 

Завдання 8.5. Знайдіть в Інтернеті інший варіант програми розв’язку 

задачі про 8 ферзів мовою С# чи C++, відкомпілюйте та порівняйте з 

вищенаведеним. 

 

Завдання 8.6*. Побудуйте нерекурсивний варіант алгоритму з 

допомогою циклів чи з використанням ступінчастого масиву чи зі 

стеком. 

 

Завдання 8.7*. Адаптуйте вищенаведену програму для розв’язку 

задачі розміщення  довільної кількості n ферзів на шахівниці розміром 

n x n. 
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Рис.8.7.  12 унікальних розв’язків задачі про 8 ферзів. 
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