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Текст лекції
1.1. Етапи розв’язання задачі.
Під розв’язанням конкретної задачі розуміють не тільки визначення результатів за допомогою
комп’ютерної техніки, а також підготовчу роботу, яку необхідно виконати для досягнення
поставленої мети. Тому весь процес можна розбити на кілька етапів:
- постановка задачі;
- формалізація (математична постановка задачі);
- вибір методу розв’язку;
- алгоритмізація задачі;
- програмування;
- налагодження програми;
- розв’язок задачі на комп’ютері та аналіз результатів.
Алгоритм – це послідовність арифметичних і логічних дій над числовими значеннями змінних,
що приводить до обчислення розв’язку задачі при зміні вхідних даних у досить широких межах.
Кожен алгоритм розбиває весь обчислювальний процес на окремі етапи і містить інформацію як про
ті дії, які треба виконати на кожному з етапів, так і про порядок, виконання цих етапів. По алгоритму
складається програма. Процес створення програм має назву - програмування. Програма - це опис
алгоритму рішення задачі за допомогою алгоритмічної мови. В комп’ютері вона представлена
набором машинних інструкцій, за допомогою яких закодований алгоритм розв’язку задачі.
1.2. Способи опису алгоритмів.
У процесі розробки алгоритму можуть використовуватися різні способи його опису, що
відрізняються простотою, наочністю, ступенем формалізації. В практиці програмування
застосовуються наступні способи:

словесний опис алгоритму;

опис алгоритму у вигляді формул;

словесно-формульний;

таблична форма опису (використовується для ручного рахунка й у пакетах);

опис алгоритму у виді блок-схем (схем алгоритмів);

операторний спосіб опису алгоритму;

опис алгоритму алгоритмічною мовою.
Найбільше розповсюджений спосіб опису алгоритму у виді блок-схеми, що являє собою
графічну інтерпретацію логічної схеми рішення задач. Блок-схемою - називається графічне
зображення алгоритму, коли окремі дії зображуються різними геометричними фігурами – блоками.

Таблиця 1
Умовні графічні позначення,
що застосовуються при складанні схем алгоритмів
Назва блоку

Графічне позначення блоку
0,5А

Початокзупинка

Дії, що виконуються
Початок, кінець, переривання процесу чи обробки
виконання програми

В

А

Процес

Виконання операцій, в
результаті якої змінюється
значення, форма чи представлення даних

В
Виконання операцій, що
змінюють команди, групи
команд, або програму

А

Модифікація
(заголовок циклу)
В
Визначений
процес
(підпрограма)

А

Використання раніше
створених, або окремо написаних алгоритмів про-грам

В
А

Рішення

Вибір напрямку
виконання алгоритму програми
в залежності від деяких змінних
умов

В
Введення
виведення даних

А
В

З'єднувач
сторінковий
З'єднувач
між
сторінковий

Розрив лінії потоку
інформації

0,5А

0,4А

Перетворення даних у
форму, придатну для обробки
(уведення), чи відображення
результатів обробки
(виведення)

0,6А

Розрив лінії потоку між
сторінками

0,5А

Правила виконання схем алгоритмів регламентує ДСТУ 2938-94, графічні символи, що
використовуються, регламентує ДСТУ 2940-94, ДСТУ 2941-94. (табл.1).
Графічні символи повинні мати порядкові номери, що проставляються в лівій частині верхньої
сторони зображення. Графічні символи на схемі алгоритму з'єднуються лініями потоку інформації.
Основний напрямок потоку йде зверху вниз і з ліва на право. Вихідна лінія може бути лише одна

(виключення - блок перевірки логічних умов і блок модифікації). Лінію потоку інформації підводять,
як правило, до середини графічного символу.
У блоках прийняті розміри:
А= 10, 15, 20,.... мм;
У=1,5А (допускається встановлювати В=2А).
При необхідності збільшення розмірів схеми алгоритму допускається збільшення розміру А на
число, кратне 5.
При виконанні схем алгоритмів необхідно витримувати мінімальну відстань між рівнобіжними
лініями потоку інформації 3 мм і 5 мм – між іншими символами.
1.3. Лінійні алгоритми.
При складання схем алгоритмів необхідно відрізняти лінійні, розгалужені і циклічні алгоритми.
Як правило, вони не використовуються в чистому виді і як правило схема алгоритму досить складної
задачі являє собою композицію перерахованих видів алгоритмів.
Лінійним називається обчислювальний процес, у якому дії виконуються послідовно в
природному і єдиному порядку проходження. Блокові символи в цій структурі розміщаються в тому
ж порядку, у якому повинні бути виконані запропоновані дії.
В алгоритмі лінійної структури використовуються наступні блокові символи:

пуск (початок);

введення;

процес(оператор присвоювання);

виведення даних;

кінець.
Найпоширенiшим оператором мови при обчислювальних процесах є оператор присвоювання.
Вiн реалiзує в програмах блоки перетворення iнформацiї "Процес" (прямокутник). Оператор
присвоювання призначений для замiни поточного значення змiнної новим. Вiн має таку форму
написання:

< iм'я змiнної > := < вираз >;

Змiнна і вираз повиннi бути одного типу, однак припускаються такi винятки:
a) для змiнної дiйсного типу вираз може бути дiйсного i цiлого типу. Зворотної дiї цей виняток
не має, в такому випадку потрiбно застосовувати спеціалізовані функції, такі як наприклад на мові
Паскаль функції ROUND або TRUNC;
б) вираз може бути обмеженого типу вiдносно типу змiнної та навпаки .
Знак := на мові блок-схем, називається знаком присвоєння (не плутати iз знаком порiвняння =
). Вираз задає дiю над операндами та послiдовнiсть обчислення.
За допомогою процедур введення інформації реалiзуються в програмах блоки введення
iнформацiї:

ВВЕДЕННЯ:

За допомогою процедур виведення інформації їх в програмах реалiзують блоки виведення
інформації

ВИВЕСТИ

Приклад: обчислити висоти трикутника зі сторонами a, b, c, використовуючи формули

2
p ( p  a )( p  b)( p  c) ,
a
2
hb 
p ( p  a )( p  b)( p  c) ,
b
2
hc 
p ( p  a )( p  b)( p  c) ,
c
ha 

де

p

abc
.
2

Щоб виключити числа, що повторюються, використовуємо проміжну величину
тоді

ha  t / a,

t  2 ( p  a )( p  b)( p  c) ,
hb  t / b,
hc  t / c .

Значення величин p, t, ha , hb , hc зберігаються в комірках пам'яті з відповідними іменами.
Алгоритм обчислення представлений на рис. 1.

1

початок

2
Введення а в с

3
Обчислення p

4
Обчислення
t
5

Обчислення

hb
6

Обчислення
ha
7
Обчислення

hc
8
виведення
ha, hb, hc

9

кінець

Рис. 1. Алгоритм лінійної структури

1.4. Розгалужені алгоритми.
На практиці часто виникає необхідність, у залежності від отриманих вихідних даних, значень
проміжних результатів, здійснювати обчислення по одним чи іншим формулам, тобто в залежності
від виконання якої-небудь логічної умови обчислювальний процес повинен йти по одному чи іншому
напрямку. Алгоритми, що містять дію вибору напрямку обчислювального процесу, мають назву
розгалужених.
Для реалiзацiї розгалужених обчислювальних процесiв у залежностi вiд результатiв промiжних
обчислень застосовується умовний оператор переходу, що має конструкцiю:
ні

Умова
та
Оператор 1

Скорочений оператор реалiзує алгоритмiчну структуру переходу:

Повний оператор реалiзує алгоритми вибору:
так

Умова

Оператор 1

ні
Оператор 2

Розгалуження на блок-схемах представляється логічним блоком вибору. Умова розгалуження
записується всередині блоку логічним відношенням або логічним виразом.
Логічне відношення - послідовний запис констант, змінних,
арифметичних виразів, об'єднаних операціями відношення (>=;>;=;<>;<;<=).
Логічний вираз - послідовний запис логічних відносин, розділених знаками логічних операцій:
- логічного множення операції "И" (AND);
- логічного додавання операції "ЧИ" (OR);
- логічного заперечення операції "НЕ" (NOT).
Приклад: Обчислити корені квадратного рівняння

ax 2  bx  c  0

x1,2

 b  b 2  4ac

,
2a

x1, 2    i

,

2

якщо D  b  4 ac  0
2

якщо D  b  4 ac  0 .

Блок-схема алгоритму представлена на рис. 2.

1

Початок

2

Введення
a,b,c

3

Обчислення
D

D<0

так

ні
5

6

Обчислення
Х1 , Х2

Обчислення
α,β

7

виведення
результатів

8

Кінець

Рис. 2. Алгоритм розгалуженої структури

1.5. Алгоритми циклічної структури.
Рішення багатьох задач зводиться до виконання обчислень по тим самим математичних
залежностях, але при різних значеннях вхідних величин. Такий обчислювальний процес називається
циклічним, а багаторазово повторювані ділянки цього процесу називаються циклами. Змінні, що

змінюються при кожнім новому виході на повторення, називають параметрами циклу. Змінна,
значення якої обчислюється і зберігається в одній і тій самій комірці пам'яті ЕОМ, називається
простою змінною. Змінна, що є елементом масиву, називається змінною з індексом. При
використанні простої змінної, вона є параметром циклу. При використанні змінної з індексом
параметром циклу є її індекс. В одному циклі може бути декілька параметрів
1.5.1. Арифметичні цикли.
Розрізняють регулярні чи арифметичні цикли (з відомим числом повторень), умовою закінчення
яких є досягнення параметром циклу свого кінцевого значення, і цикли ітераційні (з невідомим
числом повторень). У таких циклах умова повторення, або закінчення циклу задається по деякому
проміжному чи остаточному результаті, наприклад, поки не буде досягнута необхідна точність
обчислень.
Регулярні цикли називають також циклами з лічильником. Число повторень тіла циклу в цьому
випадку підраховується за допомогою введення спеціальної змінної - лічильника, для якої відомі
початкове, кінцеве значення і крок її зміни. Керування циклом здійснюється на підставі порівняння
поточного значення лічильника з заданим кінцевим. Число повторень тіла циклу визначається за
формулою:
N = ](Хк - Хн)/h[ + 1,
де
Хк - кінцеве значення параметра циклу;
Хн - початкове значення параметра циклу;
h - крок зміни параметра циклу.
Поточне значення параметра циклу обчислюється за формулою:
X = Хн + (k - 1)h,
де k змінюється від 1 до N.
Для реалізації циклічних обчислювальних процесів використовуються рекурсивні вирази, що
описують будь-який член послідовності чисел.
Наприклад, формула Х = Х + 1, у якій реалізована рекурсія, означає, що до вмісту комірки
пам'яті з ім'ям Х додається 1 і результат записується в Х. Така формула називається рекурентною і
зв'язує між собою послідовність обчислення значень змінної Х. Вихідними даними для кожного
наступного кроку є результати попереднього.
Для органiзацiї циклiв з визначеною кiлькiстю повторень, (наприклад, при роботi з елементами
масивiв) найзручнiше застосовувати цикл з параметрами, який реалiзує такий фрагмент блок-схеми.

I=Nn,Nk,Kp

Оператор

Початкове, кiнцеве значення та змiнна циклу повиннi бути одного ординарного типу.
Якщо до початку циклу Nn>Nk, то цикл не виконується нi разу. Пiсля нормального завершення
циклу його змiнна має невизначений результат i тому застосовувати його в подальшiй програмi як
лiчильник кiлькостi виконаних циклiв неможливо.
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Рис. 3. Організація циклічних структур
структурструктури
Приклад організації простого циклу з використанням логічного блоку вибору і блоку
модифікації: скласти алгоритм обчислення вираження
Y = X2 - SIN2(X),
де Х змінюється від Хн = 0 до Хк = 5 із кроком Нх = 0,15.
Схема алгоритму задачі (рис.4) представляє простий циклічний обчислювальний процес з
неявно заданим числом повторень.
Поняття рекурсії використовується також при обчисленні чи суми добутку кінцевої кількості
чисел. При цьому необхідно виконати наступні дії:
- сформувати вихідні дані;
- визначити початковий стан осередку, у якій виробляється нагромадження чи суми добутку;
- організувати цикл нагромадження чи суми добутки;
- вивести результат.
Приклад: скласти алгоритм обчислення значення факторіала (добутку чисел натурального ряду
від 1 до N: 2!= 1*2; 3!= 1*2*3; 4!=1*2*3*4; N!=1*2*3*...*N).
Y = N!
Два варіанти схеми алгоритму обчислення факторіала приведені на рис. 5.
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Рис. 4. Алгоритм простого циклічного процесу
Наведемо приклад виконання тестової роботи по освоєнню лiнiйних i простих розгалужень та
циклiчних процесiв. Блок-схема табулювання кускової функцiї :

в дiапазонi вiд XMIN до XMAX з кроком DX наведена на рис. 4.1.
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Рис. 4.1 Блок-схема алгоритму табулювання функцiї
1.5.2. Ітераційні цикли.
При реалізації ітераційних обчислювальних процесів в алгоритмах повинне забезпечуватися
обов'язкове виконання умови виходу з циклу, збіжність ітераційного процесу.
Для реалiзацiї циклiчних процесiв з невизначеною кiлькiстю повторень найбiльш рацiонально
застосовувати оператор циклу з передумовою. Вiн реалiзує фрагмент блок-схеми, зображений далi.

Умова

ТАК

НI
Оператор

Оператор виконується доти, поки <умова> дає значення TRUE. Для нормального завершення
циклу потрiбно, щоб усерединi <оператора> обов'язково змiнювались змiннi, якi входять до складу
<умови>.
Оператор циклу з постумовою має форму i вiдповiдає фрагменту алгоритму, зображеному далi:

Оператор

НI

Умова
ТАК

Прикладом ітераційних обчислювальних процесів є обчислення нескінченних числових рядів.
При цьому, для практичних розрахунків обмежуються обчисленням деякого числа елементів,
виходячи з вимог заданої точності обчислення заданої суми членів ряду S.

Числовий ряд, що збігається - це ряд, кожен наступний член якого має значення менше
значення попереднього члена ряду. У цьому випадку сума членів ряду є скінченою величиною.
Обчислення суми членів ряду припиняється на черговому члені ряду, значення якого менше заданої
точності.
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Рис. 5. Алгоритми обчислення факторіалу

Ітераційні алгоритми для обчислення сум нескінченних рядів будуються в наступному порядку:
- вводяться необхідні вхідні дані;
- задаються початкове значення суми і допоміжних змінних (якщо це необхідно);
- обчислюється значення поточного члена ряду;
- виконується порівняння значення поточного члена ряду з заданою точністю
;
- якщо значення члена ряду не менше заданої точності
, то він додається до накопиченої
суми і змінюються значення допоміжних змінних, після чого здійснюється перехід на обчислення
чергового члена ряду і цикл повторюється;
- якщо значення поточного члена ряду менше заданої точності
, то здійснюється вихід з
циклу і виводиться отриманий результат.
В алгоритмах, що реалізують ітераційні обчислювальні процеси, недопустиме використання
блоків модифікації, тому що відсутня керуюча змінна - параметр циклу.
Приклад: скласти алгоритм для обчислення суми ряду, що збігається, з точністю
x2
x3
xn
S 1 x 

 ... 
 ...
2
3
n
На схемі алгоритму (рис.6) у блоці 3 задаються вхідні значення номера n члена ряду і
початкове значення суми членів ряду S. У даному випадку n = 1 і S = 1, тобто обчислення
починаються з другого члена ряду, тому що перший член ряду, рівний 1, неможливо обчислити за
загальною формулою члена ряду. Нагромадження суми виконується в блоці 5 за допомогою
рекурсивної залежності
S=S+Y









1.5.3. Вкладені цикли.
У середині одного циклу може знаходитися один чи кілька інших циклів. Цикл, що містить у
собі інший цикл, має назву зовнішнього. Цикл, що міститься в тілі іншого циклу, має назву
внутрішнього. Основне правило побудови вкладених циклів - це охоплення зовнішнім циклом
внутрішнього чи декількох внутрішніх. Глибина вкладеності, тобто кількість відкритих циклів на
ділянці алгоритму може бути більше двох і не обмежується. Правила організації як зовнішнього, так і
внутрішніх циклів аналогічні правилам організації простого циклу. Параметри циклів різних рівнів
змінюються одночасно.
При організації внутрішніх циклів необхідно врахувати, що область дії внутрішнього циклу не
повинна виходити за область дії зовнішнього циклу.
Приклад: скласти алгоритм обчислення значення функції

1

Початок
2

Введення

X,



3

n=1
S=1
6

4

Y=Xn/n

n=n+1

5

S=S+Y
7

так

ні
Y



8

Виведення
S, N, Y

9

Кінець

Рис. 6. Алгоритм обчислення суми нескінченного ряду
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Порядок зміни цих параметрів визначається умовами задачі.
В алгоритмі (рис.7) декілька разів обчислюються суми. Параметри циклів змінюються
послідовно, на одне значення параметра зовнішнього циклу параметр внутрішнього циклу приймає
послідовно усі свої значення. Зафіксувавши значення i в зовнішньому циклі, у внутрішньому циклі
здійснюється нагромадження суми при значеннях j, що змінюються від 1 до М. Після чого значення i
збільшується в зовнішньому циклі на 1 і внутрішній цикл повторюється. При i > N, виконується
вихід з циклу і виводиться накопичений результат.
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Рис. 7. Алгоритм вкладеного циклічного процесу

1.6. Робота з масивами
Масив складається з фiксованого числа елементiв одного типу. Кiлькiсть елементiв i їх тип
визначаються при опису масиву. Елементами багатовимiрних масивiв можуть бути простi змiннi,
одновимiрнi масиви, записи, рядки тощо. Застосування окремих елементiв масивiв як операндiв
можливе у вiдповiдностi до їх типiв. В практицi програмування найчастiше зустрiчаються двовимiрнi
масиви (таблицi, матрицi).
Для звертання до конкретних елементiв двовимiрного масиву використовують форму:
< iм'я масиву > [<iндекс рядка>,<iндекс стовпця>]
або
< iм'я масиву> [<iндекс рядка>][<iндекс стовпця>].
При обробцi елементiв матриць розрiзнюють 2 види алгоритмів (рис.8):
а) визначення показникiв для всiх елементiв матриці;
б) визначення показникiв для рядкiв або стовпцiв матрицi.
Вiдмiнностi цих алгоритмiв показано нижчі:
Підготовчі
операції
Зовнішній цикл

Внутрiшнiй цикл
Блоки тiла
циклу

Використання
результату

Зовнішній цикл
Підготовчі
операції
Внутрiшнiй цикл
Блоки тiла
циклу

а)
Рис. 8. Два типи алгоритмів обробки матриць.

б)Використання
результату

Розглянемо приклади розв’язання таких задач.
Приклад 1.6.1. Знайти найбiльший по модулю елемент матрицi. Блоксхем надана на рис. 9.
Приклад 1.6.2. Знайти найбiльше по модулю значення в кожному рядку матрицi. На рис.10
наведено вiдмiнностi алгоритму розв’язку цiєї задачi вiд попередньої.
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Рис. 9. Два типи алгоритмів обробки матриць.
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Рис. 10. Два типи алгоритмів обробки матриць.

1.7. Записи. Множини. Файли.
Запис складається зі скінченної кількості елементів, що називаються полями, кожний з яких
може бути різного типу. Цим запис відрізняється від масиву, всі компоненти якого повинні бути
однотиповими.
Множини - це сукупність довільної кількості неупорядкованих елементів одного типу.
Множина може вміщувати елементи описаного типу, всі підмножини описаної множини та пусту
множину.
Множини можна порівнювати з допомогою операцій >, >=, <, <=, =, <>. Логічний вираз А1=А
буде істинним, якщо А1 і А мають набір одних і тих же елементів; А1<=А буде істинним, якщо А1 є
підмножиною А. Наприклад, нижченаведені вирази будуть мати значення TRUE:
[3,4,5] =
[3..5];
[‘0’,’1’,’2’]
<=
[‘0’..’9’];
[4]
<>
[4,5];
[crw,bil]
>=
[ ].
Для перевірки наявності елемента в множині застосовується спеціальні функції, наприклад на
мові Паскаль це IN. Крім того множини можуть мати специфічне застосування при організації циклів
з постумовою та передумовою.
Файл - це структура даних, яка складається з довiльного числа елементiв одного типу. На
вiдмiну вiд масивiв число компонентiв файлiв, що називається довжиною файлу, при його означеннi
не задається.
1.8. Вказівний тип
Змiннi типу масивiв, стандартних типiв, перелiчення, обмеженого типу називаються
статичними, тому що по їх iменах вiдбувається звертання до наперед зарезервованої областi пам'ятi.
Однак, часто виникає необхiднiсть в динамiчному породженнi об'єктiв i розмiщенні їх у пам'ятi ЕОМ
пiд час виконання програми. Така ситуацiя може зустрiчатися, коли кiлькiсть об'єктiв у програмi
заранi не вiдома i виділяти достатню кiлькiсть комiрок пам'ятi пiд них з запасом неефективно.
Динамiчнi структури найчастiше застосовують у виглядi спискiв та дерев.
Списком називається упорядкована структура, кожний елемент якої мiстить вказiвку на
наступний елемент. Для органiзацiї списку використовується запис, що складається з iнформацiйної
частини, яка зберiгає iнформацiю про об'єкт, та вказiвної частини, яка зв'язує об'єкт з наступним:
Інформаційна
частина
вк. част.

...
NIL

Для означення списку традиційно використовується рекурсивний опис.
1.9. Підпрограми користувача.
Пiдпрограма - це група операторiв, що реалiзує якийсь алгоритм, до якої можна звертатись по її
iменi будь-яку кiлькiсть разiв з рiзних мiсць програми. В мовах високого рівня пiдпрограми, зазвичай
можуть бути використанi у виглядi функцiй i процедур. Функцiя видає результат у виглядi єдиного
скалярного значення, що повертається в її iменi. Процедура повертає значення з допомогою своїх
параметрiв, тому визначених значень може бути декiлька.
Опис процедур i функцiй записується у вiдповiдному роздiлi програми i традиційно складається
iз заголовка, описової частини, операторного блока та заключного знака.
Заголовок функцiї описується за формою:
FUNCTION <iм'я> [(список формальних параметрiв)] : <тип результату>;
Параметри функцiї - перелiк iмен об'єктiв i їх типiв, необхiдний для визначення результату.
Тип результату приписується <iменi> функцiї.

Наприклад :
FUNCTION F1 :INTEGER;
FUNCTION F2 :BOOLEAN;
FUNCTION F3 ( X,Y: REAL;K:INTEGER):REAL;
Заголовок процедур має форму:
PROCEDURE <iм'я> ([формальнi параметри)];
Серед формальних параметрiв можуть бути як параметри-значення, якi використовують в
процедурi як вхiднi данi, так i параметри-змiннi, змiнене значення яких повертається як результат.
Перед списком параметрiв-змiнних повинно стояти службове слово VAR . Наприклад:
PROCEDURE PR1;
PROCEDURE PR2 ( X,Y: REAL;VAR Z:REAL);
Звертаються до пiдпрограм по їх iменi у вiдповiдностi до зразка:
Y:=F1; Y:=F3(A,B,I); PR1;
PR2(C,D,E);
Якщо який-небудь об'єкт описаний в основнiй програмi, а в описi процедур i функцiй вiн не
описаний, то вiн вважається глобальним, тобто доступним всiм модулям програми. На цьому
базується застосування функцiй i процедур без параметрiв. Вони використовують змiннi основної
програми i змiнюють їх значення.
Якщо ж об'єкт з одним i тим же iменем описаний i в головнiй програмi, i в пiдпрограмi, для
підпрограми вiн вважається локальним i його змiнене значення в головну програму не передається.

