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Текстова інформація, як і будь-яка інша, зберігається в пам'яті комп'ютера в 

двійковому вигляді. Для цього кожному символу ставиться у відповідність деяке 

невід'ємне число, зване кодом символу, і це число записується в пам'ять ПЕОМ в 

двійковому вигляді. Конкретне співставлення між символами та їх кодами 

називається системою кодування або кодовою таблицею ПЕОМ. У кожен момент 

часу у кожну позицію виведення можливо вивести лише один символ з 

обмеженого набору, так званої, кодової таблиці ПЕОМ. 

Залежно від типу операційної системи і конкретних прикладних програм, 

використовуються 8-розрядні (однобайтні) і 16-розрядні (двобайтні) коди 

символів. 

Використання 8-розрядних кодів дозволяє закодувати 256 різних знаків. 

Цього цілком достатньо для представлення багатьох символів, які 

використовуються на практиці. В цьому випадку для коду символу достатньо 

виділити в пам'яті один байт. 

У персональних комп'ютерах зазвичай використовується система кодування 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange – американський 

стандартний код для обміну інформацією). Це кодування введено в 1963 р. і 

ставило у відповідність кожному символу сьомирозрядний(!) двійковий код. 

Легко визначити, що в цьому коді ASCII можна представити 128 символів. 

В системі 8-розрядних кодів ASCII закріплені дві таблиці кодування базова і 

розширена. Базова таблиця закріплює значення кодів від 0 до 127, а розширена 

відноситься до символів з номерами від 128 до 255. 

Перші 32 позиції базової кодової таблиці, починаючи з нульового, віддані 

виробникам апаратних засобів. Починаючи з 32 по 127 позиції, розміщені коди 

символів англійського алфавіту, розділові знаки, арифметичні дії і деякі 

допоміжні символи. Наприклад, символ 13 – повернення коретки, символ 10 – 

клавіша введення, символ 0 – пустий символ, 32 – код пробілу; 48-57 коди цифр 

0..9; 65-90 коди прописних латинських букв A-Z; 97-122 коди рядкових 

латинських букв a-z. 
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Розширена таблиця, як правило, містить коди символів мови користувача 

ПЕОМ. Таблиця кодів сучасної ПЕОМ взагалі є програмованою і за необхідністю 

можливо змінити зображення символа, який закріплено за даним номером. 

Кодування символів кирилиці, відоме як кодування Windows-1251, було 

введено компанією Microsoft і знайшло широке поширення. 

Інше поширене кодування носить назву КОІ-8 (код обміну інформацією, 

восьмизначний) – її походження відноситься до часів дії Ради Економічної 

Взаємодопомоги держав Східної Європи. 

Міжнародний стандарт, в якому передбачене кодування символів кирилиці, 

носить назви ISO (International Standard Organization – Міжнародний інститут 

стандартизації). 

Через обмеженість 8-розрядного набору кодів (256 варіантів зображень 

символів) виникла система, яка заснована на 16-розрядному кодуванні символів. 

Вона отримала назву універсальної – UNICODE. Шістнадцять розрядів 

дозволяють забезпечити унікальні коди для 65536 зображень різних символів. 

Цього поля цілком достатньо для розміщення в одній таблиці символів більшості 

мов планети. Сьогодні це найпоширеніша текстова кодувальна система. 

Символ UNICODE состоит из 2 байт (16 біт) і в залежності від розміру 

пам’яті, яка відводиться під нього, набір символів може бути представлений 

різною кількістю символів. 

Зміна кодування консолі можлива командою CHCP. CHCP 866 викликає 

кириличну консольну розкладку ASCII, а команда CHCP 1252 – кирилицю 

Windows-1251. У режимі редагування або перегляду FAR-менеджера кодування 

змінюють клавішею [F8]. Слід пам’ятати, що Windows-програми, як правило, 

надають зображення кириличних символів у кодуванні Windows-1251. 

В другій частині кодової таблиці ASCII знаходяться і символи 

псевдографіки. Шляхом суміщення таких символів можна побудувати таблиці у 

консолі. 

Виведення зображення символу на консоль можливо трьома способами. 

Можна знайти символ на клавіатурі і натиснути на потрібну клавішу. Стандартна 
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клавіатура дозволяє вивести 104 символи. Проте таких можливостей замало. За 

допомогою комбінації клавіш [ ALT+N ], де N – номер символу у кодовій таблиці. 

За допомогою функції ФОРТРАНу char(N), де N – номера символу від 0 до 255 у 

кодовій таблиці, можливо програмно вивести зображення будь-якого символа на 

консоль.  

 

 

Приклад. 

Скласти програму для отримання кодової таблиці ПЕОМ за допомогою 

функції char(n). 

 

        Program lab61 

         DO 10 N=0, 256 

10      write(*,*)N, ‘->’,char(N) 

          stop 

          end  

 

Особливістю роботи дуже простій складеної програми є те, що деякі 

службові керуючи символи (код від 0 до 32) при виведенні на консоль виконують 

керуючи дії, для якіх вони призначені. Це викликає небажані результати роботи 

програми. Для усунення цього явища необхідно перенаправити результати 

виконання програми до текстового файлу. 

 

 


