
Wyszukiwanie wzorca w tekście 

  
Łańcuchy znaków można zapisać w tablicy elementów char. Poniżej znajduje się sposób takiej 
prezentacji: 
char item[6] = {'t', 'a', 'b', 'l', 'e', '\0'}; 
Jak widać powyżej, ostatnim znakiem łańcucha jest znak NULL, czyli 0 wg kodu ASCII. 
Ma ono zatrzymać wyświetlanie znaków z łańcucha. W przeciwnym wypadku mogłyby być 
wyświetlane dalsze znaki z pamięci komputera. 

Prostszy i krótszy sposób zapisu łańcucha może być następujący: 
char tekst[12] = "Ala ma kota"; 
Jednak zawsze należy pamiętać, by określić długość łańcucha większą o znak pusty na jego końcu. 
Zadanie: 
Wykonaj program, który umożliwi wprowadzenie dowolnego słowa, a następnie wyświetli go na 
ekranie (pokazując każdą literę osobno). 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
    char word[20]; 
    cout<<"Enter a word:"<<endl; 
    cin>>word; 
    cout<<endl<<"Your word is: "<<word<<endl; 
    cout<<"and now I show the letters of the word: "<<endl; 
    for (int i = 0; i<20;i++) { 
        cout<<i<<" letter is: "<<word[i]<<endl; 
    } 
    cout<<"That's all of the letters! You can see more random letters"<< endl; 
    return 0; 
} 

Trochę bardziej skomplikowane jest wprowadzanie tekstu z wieloma wyrazami z klawiatury. 

Wymaga następującego zapisu (gdyby zostały wprowadzone dwa wyrazy w poprzednim programie 
to i tak zostałby wyświetlony jeden): 
char line[20]; 
cin.getline(line,20); 

 
Przykładowy program: 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
    char words[30]; 
    cout<<"Enter a sentence:"<<endl; 
    cin.getline(words, 30); 
    cout<<endl<<"Your sentence is: "<<words<<endl; 
    cout<<"and now I show the letters of the word: "<<endl; 
    for (int i = 0; i<30;i++) { 
        cout<<i<<" letter is: "<<words[i]<<endl; 
    } 
    cout<<"That's all of the letters! You can see more random letters"<< endl; 
    return 0; 
} 

 
Jeśli jednak wcześniej były wprowadzane jakieś wyrazy za pomocą cin<<..., to trzeba je umieścić w 
nawiasie i zakończyć funkcją get(); 

(cin<<word).get();  lub w osobnej linii: cin.get(); 
Taki zapis jest wymagany, ponieważ po wczytaniu wyrazu w kolejce wejściowej pozostaje znak 
nowego wiersza wygenerowany przez klawisz Enter. Po wywołaniu funkcji cin.getline(), następuje 
wczytanie tego znaku i daje sygnał do stworzenia pustej linii, zamiast określonej tekstem, który 
wprowadzimy. 
Łańcuchy znakowe można też przechowywać w obiektach klasy string zamiast w zwykłych tablicach 
znakowych. Użycie klasy string wiąże się z koniecznością wczytania biblioteki string (#include 

<string>). Najistotniejszą różnicą jest sposób deklaracji, gdzie nie trzeba podawać rozmiaru 
łańcucha. Program sam automatycznie zwiększy długość łańcucha po wczytaniu danych. Łańcuchy 
utworzone jako obiekty string, można do siebie dodawać, czyli poddawać konkatenacji, można też 
łańcuch jednej zmiennej przypisać innemu. 



 
//12.cpp - Lancuchy, wzorce i konkatenacja 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
int main(){ 
    char text[12] = "Ala ma kota"; 
    cout<<text<<endl; 
    char text1[] = "Kot ma Ale"; 
    cout<< text1<<endl; 
    char sentence[20]; 
    cout<<"Enter a short sentence: "<<endl; 
    cin.getline(sentence, 30); 
    cout<<sentence<<endl; 
 
    string word; 
    int s=0, l=0; 
    cout<<"Enter a word:"<<endl; 
    (cin>>word).get(); 
    cout<<endl<<word<<endl; 
    cout<<"and now I show the letters of the word: "<<endl; 
    for (int i = 0; i<word.size();i++) { 
        cout<<i<<" letter is: "<<word[i]<<endl; 
    } 
    cout<<"That's all of the letters!"<< endl; 
 
    for (int i = 0; i<word.size();i++) { 
        if (word[i]==word[i+1]) 
        s++; 
    } 
    if (s>0) 
        cout<<"There are "<<s<<" double letters. "<<endl; 
    else 
        cout<<"There aren't double letters."<<endl; 
    for (int i = 0; i<word.size();i++) { 
        if (word[i]=='a' || word[i]=='A') 
            l++; 
    } 
    if (l>0) 
        cout<<"There are "<<l<<" \"a\" letters. "<<endl; 
    else 
        cout<<"There aren't \"a\" letters."<<endl; 
 
    string phrase1="first phrase"; 
    string phrase2="second phrase"; 
    cout<<phrase1<<" and "<<phrase2<<'.'<<endl; 
 
    return 0; 
} 
 

Zadanie domowe: 
1. Przeglądnij ćwiczenia od 1 do 5 ze stron 202 - 206 w podręczniku (Informatyka, W. Jochemczyk, 
K. Olędzka, WSiP).  
2. Napisz program wyznaczający długość wprowadzonego z klawiatury wyrazu. 

3. Napisz program wczytujący dany tekst i wypisujący z niego wszystkie wyrazy o nieparzystej 
liczbie liter. 
4. Napisz program, który poprosi o wprowadzenie kolejno trzech wyrazów, a następnie wyświetli je 
razem (zastosuj konkatenację). 
5. Napisz program, który wyświetli na ekranie litery wprowadzonego wyrazu w kolejności od 
ostatniej. 

 


