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2.2. Операції введення і виведення, обчислення арифметичних виразів 

Для завдання початкових значень змінним у програмі застосовують 

оператор DATA. Оператор DATA встановлюється у програмі після операторів 

об’явлення типів даних, наприклад, REAL, INTEGER. 

Оператор DATA розміщує данні в області пам’яті з короткими швидкими 

адресами, що значно підвищує швидкість роботи з ними. 

Оператор DATA не виконує перетворення даних, тому в ньому не можна 

виконувати розрахункові та арифметичні дії. Оператор DATA має наступний 

синтаксис: DATA список змінних /список значень/ 

Для задання значень змінним A=12.6, B=16.0, C=13.0·10-3, D=16.8, E=0.3 

оператор DATA можна записати таким чином: 

DATA A/12.6/, B/16.0/, C, D, E /13.E-3, 16.8, .3/ 

Зверніть увагу, що незначущі нулі (змінні С і Е) можна не встановлювати, 

але десятична крапка для значень типу REAL повинна бути присутня. 

Після оператора DATA у програмі записують оператори, що виконуються, 

тобто ті, які змінюють значення змінних та оператори введення і виведення. 

Операції введення і виведення забезпечують інтерфейс людини з програмою. 

Для консольного введення і виведення використовуються оператори PRINT, 

WRITE, READ.  

Оператор PRINT виконує виведення значень тільки на екран. Більш 

універсальні оператори WRITE, READ. Оператор WRITE виводить дані на 

вказаний пристрій, оператор READ зчитує дані з вказаного пристрою. Ці два 

оператори мають однаковий синтаксис та логіку роботи, але симетричні за 

напрямком потоку даних. 

WRITE(М1, М2) список виведення 

READ (М1, М2) список введення 

М1 вказує пристрій для виведення або введення; М2 вказує спосіб виведення 

або введення. 

Спрощений спосіб введення і виведення відбуваєтся на консолі (клавіатура 

та екран, відповідно). Його використовують, якщо кількість інформації незначна 
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та немає вимог до її надання. В цьому випадку позиції М1 та М2 замінюють 

зірочками: 

WRITE(*, *) список виведення 

READ (*, *) список введення 

 

Приклад. Вивести на екран значення змінних А і В. 

WRITE(*, *) ‘ A= ‘, A,    ‘  B= ‘, B 

 

Приклад. Ввести з клавіатури значення змінних А і В за запитом програми. 

Введення даних у діалоговому режимі реалізується парою операторів WRITE, 

READ. 

WRITE(*, *) ‘Input, please, values of A and B:‘ 

READ(*, *)  A, B 

Роздільником значень при введенні з клавіатури є клавіша пробіл або Enter. 

 


