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Кіріспе 

 

Қазіргі кезде адамзаттың тыныс-тіршілігі электрондық 

құрылғылардың жұмысына негізделген. Ғылымда, медицинада, 

техникада, ғарыштануда және т.б. көптеген салаларда кездесетін 

электрондық аппараттар адам жұмысын күннен-күнге жеңілдетіп, дами 

түсуде. Қарапайым тұрмыстық тіршілікте де автокөліктермен қатар 

көптеген жетілдірілген құрылғылар қолданылып келеді: шаңсорғыш, 

бейнекамера, кір жуатын машина, компьютер, фотоаппарат және т.с.с. 

Қазіргі еліміздің білім беру саласына талап етіліп отырған негізгі 

міндеттер ретінде: ол ұлттың бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның 

білімділік деңгейімен айқындалатынын және әлемдік білім кеңістігіне 

толығымен ену білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруде білім 

беру үрдісіне ақпараттық-бағдарламалау жете енгізу, электрондық 

оқулықтар мен мультимедиалық бағдарламаларды тиімді және кеңінен 

қолдану, елдегі ақпараттық инфрақұрылымды әлемдік білім берумен 

ықпалдастыру, білім беру ұйымдарының байланыстарын нығайту және де 

т.б. негізгі бағыттарды көрсете білу болып табылады. 

Әрбір елдің технологиялық және бағдарламалау жүйесін дамыту  

дәрежесіне оның экономикалық қуаты мен халқының тұрмыс деңгейі ғана 

емес, сонымен қатар, әлдебір елде қазіргі технологияның дамуы мен 

қолданылуының деңгейі оның материалдық базасының дамуымен ғана 

емес, негізінен қоғамды парасаттандыру деңгейімен, оның жаңа білімді 

туындату, игеру және қолдана білу қабілетімен де анықталады. Мұның 

барлығы елде білім беру ісін дамыту деңгейімен және білімді 

ақпараттандыру мәселелерімен байланысты.  

Экономикалық тұрғыдан озық елдердің дамуына жасалған 

бағдарламалау жүйесі білім беру жүйесін ақпараттандыру кейін олардың 

экономикасының, ғылымы мен мәдениетінің жедел дамуының басты 

шарттарының бірі болғанын көрсетеді. 

 Еліміздің қазіргі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайы 

компьютерлік технологияны жаппай пайдаланумен сипатталады. 

           Қазіргі уақытта дербес компьютерлерді пайдаланып бағдарламалау 

негіздерін үйрену үшін жеңіл,  әрі мүмкіндіктері мол тіл ретінде Turbo 

Рascal  программалау тілі болып табылады. 

 Ақпараттардың құрылымы мен қасиеттерін білу, оны іздеп табу, 

ақпаратты алу, жинақтау, сақтау, өңдеу, тарату және күнделікті тіршілікте  

керегінше пайдалана білу өркениет өріне бет бұрудың негізі. 

           Turbo Рascal – жоғары деңгейлі программалау тілі болып табылады 

және өзінің құрамына деректер құрылымының толық жинағын, 

массивтерді, жолдарды, жазбалар мен файлдарды, деректердің жаңа 

типтерін құруға арналған құралдарды кіргізеді. 

            Программалаудың интегралдаған орталрының пайда болуы жұмыс 

істеудің интерактивті принципін пайдаланып программаларды жасау, 

құру технологиясына үлкен әсерін тигізеді. Программалаудың 
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интегралданған ортасы қолданушыға информацияны, мәліметті талдау 

және өңдеу кезінде керекті әрекеттердің толық жинағын ұсынады. 

            Borland фирмасымен жасалған Turbo Рascal программалаудың 

интегралданған ортасы бүкіл әлемде кеңінен таралған. Turbo Рascal 

жүйесі программаларды компиляциялаудың жоғары жылдамдығымен 

сипатталады. 

Ұсынып отырған «Алгоритмдеу және программалау тілдері»   атты 

оқулық алгоритм ұғымы, алгоритм негіздері және оның қасиеттері, 

алгоритмнің берілу  түрлері және  блок-схема түрінде жазылуы 

қарастырылды.    Оқулықта     Turbo Рascal программалау ортасын 

жүктеу, программаны орындауға жіберу, арнайы пернелердің атқаратын 

қызметтері туралы толық жазылған. Программаның құрылымы, 

берілгендер типтері, стандартты функциялар қарастырылды. 

  «Алгоритмдеу және программалау тілдері»   курсының  мақсаты 

Turbo Pascal бағдарламалау тілді меңгере отырып  программалау 

тілдерінің тәжірибиелік және теориялық негізін үйреніп білу. Курстың 

басты мақсаты - болашақ техникалық мамандардың программалау тіл 

ұғымын түсіну, программалау тәсілін игеру және басқадай  программалау 

тілдерін алған білімдері арқылы меңгеру. 

 Оқулықта Turbo Рascal тілінің операторлары: енгізу, шығару, 

шартты көшіру, таңдау операторларын бағдарлама құруда пайдалану 

және оларға зертханалық жұмыстар қарастырылды.   Қайталау 

алгоритмдерін бағдарламалау, қайталау операторларымен 

таныстырылып, көптеген мысалдар мен  программалар келтірілді. 

«Алгоритмдеу және программалау тілдері»   атты оқулықта 

соңымен қатар  берілгендердің күрделі типтеріне жататын массив ұғымы, 

бір өлшемді массив, екі өлшемді массив, көп өлшемді массивтерге 

байланысты есептер қарастырылып, массивтерді сипаттау, массив 

элементтерін енгізу, ең кіші, ең үлкен элементтерін табуға мысалдар 

келтірілді. Көмекші программалар, берілгендердің аралас түрлері, 

жиындық тип, файлдық типтер толығымен қамтылған. Әр тақырыптарға 

арналған зертханалық жұмыстар нұсқалары, бақылау сұрақтары берілді. 

«Алгоритмдеу және программалау тілдері»   атты оқулық программалау 

тілдерін меңгеруге көп көмегін тигізеді деп есептейміз. 

Оқулықта С++ – жоғарғы деңгейлі тілдерінің түрі, жартылай 

процессор арқылы программалар жетілдіріледі. Осы оқулық  студенттерге 

Turbo Pascal және С++ тілін үйренуге, программалаудың теориялық және 

жаттығу негiздерiн де тез үйренуге арналған оқулық болып табылады. 

Оқу барысында тез арада  программалауды кең ауқымда қолдана білуге, 

қажетті түрде бағдарлама құру тәсілдерін  қолдануға және тағы басқа 

жағдайларды ескертіп студенттерге бағдарламалау тілдерінің негізін 

үйреніп білуге үлкен көмек беретін оқулық   түрі  болады деген үміттеміз. 
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1 ПРОГРАММАЛАУ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ АЛГОРИТМДЕУ 

 

1.1 Программалау тіл туралы жалпы түсінік 

 

Компьютердің процессоры – бұл үлкен интегралды микросхема. 

Барлық командалар мен мәліметтерді ол электр дабылы түрінде 

қабылдайды. Компьютердің процессоры триггерлер және вентилдер деп 

аталатын микроэлементтерге бөлінеді. Триггерлердің атқаратын екі берік 

күйі (ашу-жабу), бір күйден екінші күйге электр дабылдары арқылы 

қосылады. Осы берік күйлерге математикалық 0 және 1 сандары сәйкес 

келеді. Вентилдердің құрылымы едәуір күрделі. Процессорлерге оның 

шиналары арқылы  келіп түсетін  командалар – бұрал электр сигналдары 

болып табылады. Оларды көптеген нөлдер мен бірлердің, яғни сандар 

жиынтығы ретінде қабылдауға болады. Әр командаларға әртүрлі  сандар 

сәйкес келеді. Сондықтан процессор өңдейтін  нақты программа бұл 

машиналық код деп аталатын  сандар жиынтығы. 

Компьютерді белгілі бір алгоритм арқылы басқарады. Алгоритм –

орындаушыға қойылған тапсырманы шешу үшін берілген Ережелер тізімі 

(ағылш. Algorythm) алгоритм термині негізінде ІХ ғасырдағы шығыстың 

Ұлы математигі Әл-Хорезмидің есімі жатыр. Алгоритм адамға түсінікті 

тілде беріледі.  Алгоритмді компьютерге түсінікті тілде жазу 

программалау тілі деп аталады. Алдымен әрқашанда әрекеттің алгоритмі 

өңделеді де, содан кейін құрастырылған алгоритм бойынша программалау 

тілінде жазылады. Қорытындысында программалау тілінің алгоритмін 

толық, аяқталған, бөлшектеп сипаттаған программа мәтіні 

құрастырылады. Содан кейін осы программа мәтіні трансляторлар деп 

аталатын арнайы қызметші қосымшаларымен машиналық кодқа 

аударылады немесе қолданылады. 

Машиналық кодпен программа құру күрделі. Сондықтан қазіргі 

кезде барлық программалар программалау тілдері арқылы құрылады. 

Программаны кәдімгі адамзат тілімен жазуға болады екен, бұл метатілде 

программалау деп аталады. 

Программалау тілдері – жасанды тілдер. Табиғи тілдерден 

трансляторға түсінікті сөздердің шектігімен және командалар жазудың 

өте қатты тәртібімен ерекшеленеді. Программалау тілінің өзіндік 

синтаксистері қалыптастырылды. Егер командалар қате жазылса, онда 

оны транслятор түсінбей, синтаксистік қате туралы хабар береді. Қатені 

табу процесін программада тестілеу, ал қателікті жою – күйге келтіру деп 

аталады. 

Программалау тілінің көмегімен құрылған алгоритмнің мәтіні 

жазылады. Осы программа жұмыс істеу үшін осы мәтінді автоматты 

түрде машиналық кодқа (ол үшін компилятор программасы қызмет 

атқарады) аудару керек, содан кейін бастапқы мәтіннен бөлек пайдалану 

керек немесе программа мәтінінде көрсетілген команда тілін орындайды 

(интерпретатор программасы қызмет атқарады).  
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Процессордың әртүрлі типтері әртүрлі командалар жиынтығын 

құрайды. Егер программалау тілі нақты бір типке негізделіп 

құрастырылса, онда ол төменгі деңгейдегі программалау тілі деп аталады. 

Программалау тілі 5 ұрпаққа бөлінеді. 

1. 50 жылдар басында: ассемблер тілі-төменгі деңгейдегі, “бір-

инструкция-бір жол” принципі бойынша құрылған. 

2. 50 жылдар аяғы мен 60 жылдар басында: символикалық Ассемблер, 

айнымалы түсінігі енген. Алғашқы толық түрдегі программалу тілі. 

3. 60 жылдарда: жоғарғы деңгейдегі әмбебап тілдер, олардың 

көмегімен кез келген есептер шешілді. Осы тілдердің көпшілігі 

қазіргі күнге дейін қолданылады. 

4. 70 жылдар басынан қазіргі кезге дейін аумақты проектілерді 

өңдеуге арналған, олардың сенімділігі мен жылдамдығы жоғары. 

5. 90 жылдар ортасында программалау білімісіз визуалды құралдар 

көмегімен қолданбалы программаларды автоматты құру жүйелері 

мен тілдері. 

Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдері: Фортран, Кобол, Алгол,    

Turbo Pascal, Basic, C++, Java, Delphi. 

 

1.2 Программалау негізі және программа түсінігі 

 

Ақпараттардың құрылымы мен қасиеттерін білу, оны іздеп табу, 

ақпаратты алу, жинақтау, сақтау, өңдеу, тарату және күнделікті тіршілікте  

керегінше пайдалана білу – өркениет өріне бет бұрудың негізі. Осы 

компьютерлік ақпараттандыру жолдары программалау  тілдері, 

программа құру жолдар арқылы іске асырылады. 

Қазіргі уақытта адам іс-әрекетінің барлық салаларына 

компьютерлік технология саласында кеңінен қолданылатын  болады және 

оның маңыздылығы барған сайын арта түсіп отыр. Осыған байланысты 

жаңа программалардың тасқыны көптеген адамдарға кәсіптік-ақпараттық 

технология  құралдарын жоғары дәрежеде білу қажеттігін көрсетеді. Бұл 

салаға мемлекеттік тұрғыдан да барынша көңіл бөлінуде. Осы орайда 

қазақ тілінде   компьютер программаларының  жасалуы бүгінгі өмірдің 

өзекті қажеттілігіне және сұранымына айналды. Программалау жолдарын 

қазақ тілінде үйрету күрделі мәселе және техникалық мамандықтарда 

оқитын студенттерге  программалау негізін оқыту, ол қазақ тілінде алған 

білген білімдерінің негізінде кәсіби біліктіліктерін арттыратын болып 

табылады. 

ЭЕМ-нің даму тарихы мен бағдарламалау негізі өзара үлкен 

байланыста. Программалау негізі ол болжам және алгоритм құру жолы, 

ал кез келген есептегіш техника оның жұмысын бақылайтын бағдарлама 

болжамсыз және жоба құрмай дамып өркенделмеген.  

Программа түсінігі есептегіш техника, қолданбалы ақпараттандыру 

жолдарымен, оның тарихымен бірге тығыз байланыса отырып, жаңа 

түрде түрленді және оны құру технологиясы да өзгеріп  келеді. 
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Төрт арифметикалық  амалдарды автоматты түрде  орындайтын  

бірінші машина XVII ғасырда  пайда болды, ол қарапайым программалау 

жолдарымен не болмаса программалық нұсқау арқылы қолданылатын еді.  

Есептеуіш техника  дамуын  келесі  кезеңдерге бөлуге болады. 

1. қол – б.э. дейінгі  елуінші мыңжылдықтан  бастап; 

2. механикалық – XVII ғасырдың ортасынан бастап; 

3. электромеханикалық  - ХІХ ғасырдың 90-шы жылдарынан 

бастап; 

4. электрондық  - ХХ ғасырдың 40-шы жылдарына бастап. 

Қол түрінің даму кезеңі: 

1. ондық пен он екілік  санау жүйесінде  саусақ есебі;  

2. есепшотпен санау XV ғасырда пайда болды. Есепшотты  көбейту 

кестесімен  біріктіру жолын  жетілдіруге  соңғы талаптану 1921 жылға 

жатады; 

3. ХVII ғасырдың басында Дж. Непердің логарифм және логарифм 

кестесін  ойлап табуы  және есептеу таяқшаларымен  Дж. Непердің 

есептеу тақтасын ендіру.  

Механикалық құралдардың даму кезеңі: 

1. механикалық есептеу  принциптерін қолданатын есептеу 

құрылғыларымен  аспаптар жасау; 

2. 1642 жылы Блез Паскаль ойлап тапқан он разрядты  сандармен 

арифметикалық амалдарды механикалық түрде  орындайтын машина; 

3. 1673 жылы Г.В. Лейбниц алғашқы арифмометрді құрастырды; 

4. XIX ғасырдың бірінші  жартысында  Чарльз Бэббидж әмбебап  

есептеуіш машина  құрастыруға  талаптанады.  Бұл машина  

перфокартада  жазылған бағдарламаны  қолдануы керек болатын. Бірақ 

сол кездегі  техниканың дамуы жеткілікті дәрежеде  болмауы, бұл 

жобаның іске асуына мүмкіндік  жасамады.  

Электр механикалық құралдардың даму кезеңі: 

1. 1887 ж. Г. Холлерит, Ч. Бэббидж пен Г. Джоккардтың идеяларын 

қолданып, алғашқы есептеуіш-аналитикалық кешенін құрды. Бұл құрал 

АҚШ-та (1890), Ресейде (1897), Канадада (1897) халық санағын жүргізуде 

қолданылады.  

2. 1944 ж. Айкен IBM  фирмасының кәсіпорнында Ч. Бэббидж 

жұмыстарының  көмегімен  электромеханикалық реледегі «МАРК-1» 

аналитикалық машинасын құрастырды.  

3. 1957 ж. ҚСРО-да релелік есептеуіш машина жасалды.  

  Электрондық  құралдардың даму кезеңі: 

1. 1945 ж. Джон фон Нейман цифрлық есептеуіш машинаның  

жалпы принциптерін  ойлап тапты, ол қазір  кезге дейін ДК-де 

қолданылады.  Осы принциптер бойынша  компьютерде  мыналар болуы 

керек: 

  арифметикалық-логикалық құрылғы ол арифметикалық және 

логикалық  операцияларды орындайды; 
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 есте сақтау құрылғысы ол бағдарламалар мен мәліметтерді 

сақтайтын жад; 

 басқару құрылғысы - ол бағдарламаларды орындау процесін 

ұйымдастырады; 

 ақпаратты енгізу-шығару үшін арналған сыртқы құрылғысы. 

ЭЕМ-нің осы құрылғысын фон Нейман архитектурасы деп атау 

келісілген.  

Алдымен белгілі бір сыртқы  құрылғының  көмегімен  

компьютердің жадына  бағдарлама енгізіледі. Басқару құрылғысы 

жадыдан бағдарламаның бірінші  командасын тауып оқиды және оның 

орындалуын  ұйымдастырады. Бірінші  команданы  орындағаннан кейін, 

басқару құрылғысы  келесі командаларды оқиды және т.с.с. 

 Программалау негізі осы кезеңдерге байланысты дамып келеді және 

де қазіргі кезде оның объектілі бағытталған программалау жолы жедел 

түрде өркендеп, программалау, интерфейс, операциялық жүйе 

түсініктерімен түйісіп жатыр. 

Қазіргі кезде  программа  магниттік тасымалдаушыда (дискіде) 

файл түрінде сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер 

жадына жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар 

жиыны. Көптеген мәселелер өзара байланыстағы бір-бірімен бірігіп 

отырып жұмыс істейтін программалар кешендерінің көмегімен шешіледі. 

Алдын ала келісім нақты программа арқылы орындалатын 

әрекеттер (функциялар) жиынының және әр функцияның орындалу 

вариантын анықтайды. 

Үнсіз келісім егер жұмыс істеп отырған адам айқын түрде 

нұсқамаса, көрсетілген немесе басқа әрекеттің, яғни функцияның нақты 

атқарылу параметрлерін (басқа да варианттары болғанда) тағайындайды. 

Интерфейс - программалық жабдықпен жұмыс істейтін адам 

арасындағы сұқбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиыны. 

Программалық бөлшек - информациялық технологиялардың 

елеулі бір бөлігі. Программасыз кез келген аппаратура жай элементтер 

жиыны болады да, ол өздігімен ешнәрсе істей алмайды. 

ЭЕМ программалары екі топқа бөлінеді, олар: 

1)  жүйелі программалық жасақ; 

2)  қолданбалы (кәделі) программалық жасақ. 

Жүйелі программалар ЭЕМ-нің аппараттық жабдықтар жұмысын 

басқарып, жүмыс істеп отырған адамды қолданбалы программалармен 

байланыстырады. 

Жүйелі программалық жасақты бірнеше топқа жіктеуге болады: 

1)  операциялық жүйелер; 

2)  утилиттер; 

3)  сервистік программалар. 

    Әрбір программалық жасау құрауыштары операциялық жүйенің 

басқаруымен жұмыс істейді. 
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Операциялық жүйелер - компьютерді басқаруға арналған және 

қолданбалы программалармен байланысы бар нақты программа. Дербес 

компьютерлер үшін кең тараған операциялық жүйелерге МЗ (РС) DOS, 

Windows 95, Windows NT,OS/2, UNIX жатады. Дербес 

компьютерлерлерге арналған операциялық жүйелердің барлығы да тек 

бір адамдық болып табылады. Расында да екі адамның бір мезетте бір 

компьютерде жұмыс істеуін елестету қиын ғой. WINDOWS 2000, 

WINDOWS ХР, UNIX, LINUX көп мақсатты жүйелер болып саналады. 

Көп мақсаттылық — ол бір компьютерде бір уақытта қатарласа бірнеше 

есепті шығару мүмкіндігі немесе бірнеше әрекеттің қатар атқарылып 

жатуы. Мысалы, Сіз мәтін көшіріліп жатқан шақта ойнап та отыруыңызға 

болады, өйткені, бұл жұмыстарды әртүрлі құрылғылар атқарады немесе 

ол құрылғылардың жұмыс жылдамдығы адамның жылдамдығынан өте 

жоғары болып келеді. 

Көптеген ІВМ - үйлесімді компьютерлер дискілік МЗ DОS 

операциялық жүйесі мен көп терезелі  WINDOWS графикалық 

операциялық жүйесін пайдаланады. Операциялық жүйелер көптеген 

функцияларды орындайды: ақпаратты дискіге жазу-оқуды жүзеге 

асырады, мәліметтер сақтауды ұйымдастырады, компьютер 

құрылғыларының өзара байланыста жұмыс істеуін, барлық қолданбалы 

программалар жұмысының орындалуын қамтамасыз етеді. Бұл жүйе ЭЕМ 

іске қосылғаннан кейін иілгіш не қатты дискіден  алғашқы жүктелетін 

кешенді программа болып табылады. Белгілі бір қосымша қызмет 

атқаруға керекті программалар тобы утилиттер болып табылады. Оларға 

мысал ретінде антивирустік (вирустерге қарсы) программаларды, 

мәліметтерді архивтеу (қысу) программаларын, компьютердің жұмыс 

істеу қабілетін (диагностика) тексеретін программаларды (тест 

программаларын) айтуға болады. 

ЭЕМ   аппаратурасына операциялық жүйеден басқа программалық 

жасау құрауыштарының ешқайсысы қатыспайды. 

Пайдаланушының өз программаларымен әрекеттестігі операциялық 

жүйенің интерфейсі арқылы өтеді. Олардың әрбір командалары 

қолданбалы программаларға өту үшін операциялық жүйеден өтеді. 

 Операциялық жүйенің орындайтын негізгі функциялары. 

1. Пайдаланушыдан қабылдайтын командалар және олардың өңдеуі. 

 2. Басқа программаларды іске қосу, тоқтату, кідіру үшін 

қабылданатын және  орындалатын программалық сұраныс. 

3.  Орындалатын программаларды оперативтік жадыға жүктеу. 

4. Программаның инициациясы. 

5. Барлық программалар мен деректердің идентификациясы. 

6. Деректер базасын басқару жүйесінің жұмысын жасау, 

программалық жасаудың тиімділігін көтереді. 

7. Мультипрограммалау режимін жасау (екі және одан да көп 

программалардың бір процессорда орындалуы). 
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8. Барлық енгізу-шығару операцияларын ұйымдастыру және басқару 

функцияларын жасау. 

9. Жадыны үлестіру. 

10.  Берілген стратегиялар  және қызмет көрсету пән бойынша 

есептердің жоспарлауы мен диспетчерлеуі. 

11.  Орындалатын программалар арасындағы деректер мен 

хабарлардың алмасу кетігін ұйымдастыру. 

12.  Деректердің сақтау, бір программаны басқа программаның 

қатерінен сақтау. 

13.  Жүйенің бөліктік жаңылысу кезінде берілетін қызмет. 

14.  Программалау жүйесінің жұмысын жасау арқылы 

пайдаланушылар өз программаларын дайындайды. 

 Операциялық жүйемен қатынасу қызметін алу үшін 

программаларға қажет интерфейсті  операциялық орта дейміз (енгізу-

шығару операциясын орындау, жадының участкесін алу немесе босату). 

 Әрбір программалау жүйесі өзіне сәйкес операциялық жүйеде 

жұмыс жасайды. Операциялық жүйені қызметтеу үшін арнайы жүйелік 

программалар утилиті дейміз.  

 Операциялық жүйені жіктеу. Операциялық жүйелер жалпы және 

арнайы түрлерге жіктеледі. Есептерді өңдеу режимінде операциялық 

жүйе бір программалы және мультипрограммалы режимдерге бөлінеді. 

 Бірсанашықтық есептеу жүйесінде бірнеше программаның бір 

уақытта орындалып жатқан көрінісін біз мультипрограммалық есептеуді 

ұйымдастыру тәсілі деп атаймыз.  

   Мультипрограммалық режимде бірнеше қолданбалы программалар 

бір уақытта  орындалады, ал программашы бұл механизмнің орындалуын 

қадағаламайды. Бұл функцияларды операциялық жүйенің өзі ғана 

орындайды; барлық орындалатын қолданбаларға өзі есептеу жүйесінің 

қорларын бөледі және қажетті әрекеттерді орындайды. Керісінше, 

мультиесептік   режимдегі қолданбалардың бір уақытта орындалуы 

қолданбалы программашылардан тәуелді. 

    Соңғы операциялық жүйелер дербес компьютерлер үшін 

мультипрограммалық және мультиесептік режимдерді жүзеге асырады. 

Негізгі сәулеттік принциптер бойынша операциялық жүйені 

микроядролық және монолиттіге бөлуге болады.  Бір жағынан бұл бөлініс 

шартты түрде көрсетілген. Мысалы, микроядролық операциялық жүйеге 

QNX негізгі уақыт операциялық жүйесін жатқызуға болады. Ал монолитті  

операциялық жүйесі  - WIN 98-2010  немесе Linux  операциялық жүйесі. 

Win ядросын біз өзгерте  алмаймыз, бізге оның алғашқы кодтары белгісіз 

және бізде ядроны жинау үшін арналған программалар жоқ.  Linux  ОЖ-

не біз керек программалық модульдер мен драйверлерді қосып ядроны 

жинауымызға болады. 

    Операциялық жүйені қарастырғанда есептеуіш үрдіс түсініктемесі 

негізгі болып саналады. 
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Бөлек программаның деректерімен бірге тізбекті санашықта 

орындалуын тізбекті үрдіс деп атаймыз. Мысалы, келтіретін болсақ 

үрдістерге пайдаланушының қолданбалы программаларының орындалуы, 

утилиттер және басқа жүйелік программалар жатады. 

Текстің редакциялауы, программаны аударуы, оның құрастыруы, 

орындалуы үрдіс болуы мүмкін. Бір программаны аудару ол бір үрдіс, ал 

келесі программаны аудару – ол басқа үрдіс. 

Аударғыш дегеніміз программалық модульдердің қосылымы және 

бір программа ретіндегі жұмысы. Бірақ аударғыштың өңдейтін деректері 

әртүрлі болып келеді. 

Қор түсініктемесі де үрдіс сияқты операциялық  жүйесінде негізгі 

болып саналады. Қорды  үйлестіру және басқару механизмдерін 

ұлғайтуын процесс концепциясы деп анықтайды. Жүйе ішіндегі 

үйлестірілетін әрбір объектіні қор деп атайды. Есептеу жүйелерінде 

бірінші болып орындалып жатқан программаның толық орындалғанынан 

кейін ғана келесі программа орындалады. Орталық санашық есептерді 

орындап, деректерді енгізу-шығару операцияларын басқарады. 

   Оперативтік жады мен сыртқы құрылғы арасында деректермен 

алмасу орындалған кезде санашық басқа есептерді орындамайды. 

   Есептеу машиналарына арнайы контроллерлерді енгізудің 

арқасында орталық санашықтағы есептердің орындалуы және 

қабылданған деректерді шығару операцияларын бір уақытқа үйлестіруге 

қол жеткізілді. Оның өзінде де санашық әрбір енгізу-шығару операциясы 

аяқталғанша және көп уақыт күтіп тұрады. Сол кезде есептеу жүйесінің 

жұмысы мультипрограммалық режимге ауыстырылуы керек. Егер бір 

программа (немесе үрдіс ) енгізу-шығару операциясының аяқталуын 

күтсе, онда келесі программаны шешімге қоюға болады. Операциялық 

жүйе мультипрограммамен жақсы жұмыс атқарады және сұрату кезегін 

ұйымдастыру арқылы қорларды тиімді  қолдануға тырысады. 

   Бұл үйлесім жадыда бірнеше үрдістің санашықтың босауын күтіп, 

ал бірнеше үрдістер босаған қорларды қолдануға дайын кезде 

орындалады. Бір қорды қолдану үшін (енгізу – шығару құрылғысы, 

деректер массиві, оперативті жад және т.б.) үрдіс операциялық жүйенің 

супервизорына қатынасады. Супервизор-орталық басқару модулінен 

тұрады, бұл модуль бірнеше модульден тұрады: енгізу-шығару 

супервизоры, үзу супервизоры, программалар супервизоры, есептер 

диспетчері т.б. – негізгі шақыру арқылы (командалар ) – өзінің шартын 

хабарлайды. Бұл кезде қордың түрі көрсетіледі, керек болса, оның  

мөлшері (мысалы жолшық саны, баспа құрылғысы, шығатын деректердің 

мөлшері  және т.б.) де көрсетіледі. 

   Қорларды басқаруды ұйымдастыру кезінде дәл осы  жағдайда екенін 

шешу қажет: бөлек, ең қажетті сұрауларды тез орындауы, бар үрдістерге 

бірдей мүмкіншілік беру немесе көп үрдістерді орындау және қорларды 

толық қолдану. 
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Сервистік программалар — әрбір адамның операциялық жүйемен 

жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы. 

          Қолданбалы программалар арқылы біздер өз есептерімізді де 

шығарамыз. Мұндай программалар "қосымшалар" (приложения) деп те 

аталады. Қолданбалы программалар сан алуан, оларға қарапайым 

программадан бастап күрделі есептерді шығара алатын қуатты 

мамандандырылған жүйелерді (мәтіндік процессор, графикалық редактор, 

баспаханалық жүйелер және т.б.), ғылыми мәселелерге арналған және 

жалпы көпшілікке қызмет ету кешендерін де жатқызуға болады. 

Қолданбалы (кәделі) программалық бөлшек - белгілі бір 

мамандық саласында нақты есептер шығара алатын программалар 

жиыны. Олар белгілі бір мақсатта пайдаланылатын және әмбебап 

болып екіге бөлінеді. 

Белгілі бір мақсатта пайдаланылатын программалық жасақ әр 

адамның нақты есептерін шығаруға арналған, сондықтан оны пайдалану 

аймағы да шектеулі. Мұндай программаларды жұмыс иесі өзі жасайды 

немесе оның талабы бойынша маман программалаушылар жасап береді. 

          Дербес компьютерлердің кең таралуына басты себеп болған 

олардың алдын ала дайындалған әмбебап программалық бөлшектердің 

кең таралуы, бұл программалар тек бір есепті шығарып қана қоймай, 

белгілі бір мамандық саласында есеп жұмыстарын түгел 

автоматтандыруды немесе ақпараттың белгілі бір түрлерін өндеуді түгел 

қамти алатын болды. 

            Әртүрлі ақпараттарды өңдеуге мүмкіндік беретін әмбебап 

программалық жасақтың негізгі түрлері мыналар: 

-  мәтін редакторлары; 

-  графикалық редакторлар; 

-  электрондық кестелер; 

-  оқыту және ойнау программалары;  

-  информациялық жүйелер және т.б. 

Мәтіндік ақпараттарды даярлау мен өңдеуге арналған 

программалар мәтін редакторы деп аталады. Өмірде кез келген ЭЕМ-де 

жұмыс істейтін адамдар әртүрлі есеп-қисаптар мен құжаттар дайындау, 

мақала және басқа жазбалар жазу сияқты мәтін дайындаумен 

айналысады. ДЭЕМ-дерді осы мақсаттарға пайдаланса, басқа 

машиналарға қарағанда жұмыс өнімділігі күрт өсетіні талас тудырмаса 

керек. 

Мәтін редакторлары экранда мәтіндерді түзетуге, қателерін 

уақытында табуға, абзацтардың сол жақ, оң жақ шеттерін туралауға, 

мәтіндерді дискілерде ұзақ уақыт сақтап, қажет болғанда бірден тауып 

алуға, бірнеше алфавитті (латын, орыс, қазақ) қатар пайдалануға, 

құжаттарды қағазға бірнеше дана етіп басып шығаруға мүмкіндік береді. 

  Дербес ЭЕМ-дер кітап, журнал, газет және т.б. шығаруда кең пайда-

ланылады. Компьютердің машинкаға қарағанда көптеген 

артықшылықтары бар: қателер оңай түзетіледі, материалдарды дайындау 
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шапшаңдайды, оларды безендіру жолдары жеңілдейді. Өте жоғары 

сапалы басылым шығара алатын лазерлік принтерлермен жабдықталған 

шағын баспахана жүйелерінің одан да күшті мүмкіндіктері бар (осы 

оқулық та компъютерлік баспа жүйесінде дайындалды). 

Кең тараған мәтін редакторларына WordPerfekt, Miсrosoft Word, 

MultiEdit, WordStar, PageMaker т.б.  жатады. 

Графиктік редакторлар графиктік информацияны дайындау мен 

өңдеуге арналған программа болып табылады. Олар өмірде жиі кездесетін 

есептеу нәтижелерін график түрінде шығаруда өте ыңғайлы. Оның үстіне 

графикалық редакторлар бейнелерді әртүрлі етіп - схемалар, сызбалар, 

суреттер және т.б. түрлерде бере алады. 

Графикалық редакторлар мәліметтердің есептелу нәтижесін график 

бейнесінде көрсетуде де және өз қалауымызша түрлі сызықтар тұрғызуда 

да қолданылады. Графиктерді әртүрлі қылып алуға, мысалы, түзу немесе 

қисық сызық түрінде, дөңгелек диаграммалар мен гистограммалар 

бейнесінде алуға болады, оларға автоматты түрде масштаб енгізуге, керек 

болса координата остеріне сандар мен атауларды жазып қоюға да болады. 

Күрделі графикалық бейнелер тұрғызу кезінде түрлі-түрлі фигура мен 

контурларды пайдаланып, олардың әрқайсысын әртүрлі түстерге бояуға 

да болады. Электрондық кестелер жүйесінде миллионнан аса торлар 

(ұялар) болады, олар пернелермен информацияны енгізу арқылы немесе 

формулалар өрнегін есептеу нәтижесі бойынша компьютермен жазу 

арқылы толтырылады. Мұнда кестелік мәліметтерді түзету, оларды 

дискілерде жазып сақтау, түрлендіру, қағазға басып алу сияқты көптеген 

өрнектер өте жылдам орындалады.  

Ойын программалары дербес ЭЕМ-дердегі қызғылықты, кез 

келген жан әуестенетін топқа жатады. Дербес компьютерлердің кеңінен 

тарауына да себепші болған ойын программалары еді. Компьютерлік 

ойындар – дем алудың жаңа технологиясы. ЭЕМ-де ойнағанда  шектен 

тыс аса әуестенуге болмайтынын және де  зиян екендігін есте сақтау жөн. 

Оқыту программалары оқу-үйрену сабақтарын ұйымдастырады, 

олардың мектепте не үйде тарихтан, информатикадан, тілден, 

биологиядан, математикадан, физикадан және т.б. пәндерден сабаққа 

дайындалу кезінде өте ыңғайлы екені талас тудырмайды. Компьютерлер 

сабақ оқуда электрондық оқулық және тренажерлер түрінде, 

лабораториялық аспап әрі информациялық анықтамалық жүйе есебінде 

кеңінен пайдаланылады. Институттарға қабылдау емтихандарын өткізу 

кезінде компьютерлер "қазы" рөлін де әділ атқара алатын құрал екені 

белгілі. 

Іс программалары қызметте керекті әртүрлі ақпараттарды 

дайындау, сақтау және өңдеу үшін кеңінен қолданылып жүр. Бұлар іс- 

қағаздарын жүргізуді компьютерлендіру кезінде де құжаттар дайындау, 

жұмыс кестелерін жасау, кезекшілік графиктерін салу сияқты әрекеттерде 

де өте ыңғайлы болып табылады. 
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Ақпараттың көптеген түрлерін сақтау, іздеу, жалпы ұйымдастыру 

жұмысында ақпараттық жүйелер қолданылады. Бұларға мәліметтер 

базасы, кітапханадағы ақпаратты іздеу жүйелері, театрлардағы, әуе жол 

және темір жол саласындағы билет сату мен оларды тіркеу тәсілдері 

жатады. ЭЕМ желілері мен ақпараттық коммуникациялар негізіндегі осы 

сияқты жүйелерді жасау мен дамыту қоғамымызды ақпараттандыру 

бағдарламасының ірге тасын қалайды. 

Болашақта болашағы бар ақпараттық құралдарға білімдер базасы 

мен эксперттік жүйелерді жатқызуға болады. Олардың көмегімен кейбір 

мамандық салаларында эксперттер тәртібін модельдеу арқылы 

медициналық тақырыптардан консультациялар мен әртүрлі қызмет 

салаларынан анықтамалар беру, өнертапқыштарға, технологтар мен 

конструкторларға көмек беру істерін жүзеге асыруға болады. 

Әмбебап программалық жасақтың дамуының арқасында күрделі 

біріктірілген (интегралданған) жүйелер жасалынып жатыр. Олар бірыңғай 

командалар жүйесі арқылы бір форматты пайдалана отырып мәтін 

редакторын, электрондық кестелерді, графикалық редакторды, мәліметтер 

базасын басқару жүйесін, калькуляторды және тағы басқаларды 

біріктіріп, бір интерфейс арқылы осылардың барлығын да пайдалану 

мүмкіндігін береді. Әмбебап программалық жасақ дербес 

компьютерлермен жабдықталған әртүрлі мамандық иелерінің жұмыс 

орындарын  автоматтандыруды іске асырады. Мұндай жүйелерге, 

мысалы, конструкторлық жобалауды, электрондық тақшалар жасап 

дайындауды, экономикалық және бухгалтерлік жұмыстарды 

автоматтандыру істерін жатқызуға болады. Қоғамымызды дербес 

компьютерлермен, ЭЕМ желілерімен және информациялық қорлармен 

толық қамтамасыз ету бұрынғы "қағаздағы" мәліметтерді қолдану 

жұмыстарын толықтыра отырып, ақпарат алу, тарату, пайдалану 

жұмыстарын ұйымдастыруды жаңа белеске көтерді. Мұның өзі 

қоғамымызды ақпараттандыру процестерін дамытудың негізі болады деп 

толығымен айта аламыз. 

Қолданбалы программалар арасындағы ерекше топқа "қосымша" 

программаларды даярлаудың аспаптық құралдары (инструментальные 

средства) жатады. 

Программалау жүйелері шыққанға дейін әр адам өзі қолданатын 

программа мәтінін программалау тілінде жазып, оны ЭЕМ-ге арнаулы 

мәтін редакторы арқылы енгізіп, сонан соң тағы бір арнайы программа - 

компилятор (транслятор) көмегімен өз мәтінін машина тіліне аударатын. 

Ең соңында үшінші бір арнаулы жинақтаушы программаның арқасында 

бөлек модульдерден орындалатын программалық файл алынатын. 

Қазіргі кезде жасалынып жатқан программалар теледидар, 

тоңазытқыш, шаңсорғыш тәрізді өндірістік өнімдер санатына кіреді. Бұл 

программаларды жасау мен тарату — өндірісті жүргізу зандылықтарымен 

бірдей деңгейде болады деген сөз. 
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Бұл күндері тегін берілетін, шартты түрде (жартылай) тегін және 

ақылы программалар бар. Программаларды сатып алу және тарату 

шарттары сол программамен бірге берілетін оның сатушысы не авторы 

дайындаған құжаттарда жазылады. Біреудің программасын пайдалану 

үшін осындай мәселелерге көңіл бөліп отыру қажет екенін естен 

шығармаған жөн. 

 

 

1.3 Алгоритм түсінігі. Алгоритм және оның қасиеттері. 

Алгоритмді блок  -  схема арқылы өрнектеу 

                        

 Егер сіз берілген есепті шешу үшін қандай да бір  программалау 

тілінде программа жазғыңыз келсе, онда алдымен есепті шешудің 

алгоритмін құруыңыз керек. 

 Алгоритм – математикадағы ең бір ірі тұлға, адамдарды квадрат 

теңдеулерді жүйелей құрып, оны шеше білуге үйреткен ұлы математик  

Әл- Хорезмидің  атының латынша жазылуы-algorithmi  сөзінен алынған.  

Осылайша алгоритм ұғымы математикада ертеден қолданыла 

бастағанымен, математикалық теорияның объектісі ретінде кейбір 

проблемаларды зерттеуге байланысты ХХ ғасырдың 30-жылдарында 

зерттеле бастады. 

Қазіргі заманда адам көп істі компьютерді пайдалану арқылы 

атқарады. Кез келген міндетті орындау алгоритмнің болуын, яғни нәтиже 

алуға жеткізетін әрекеттердің алдын ала жазылып қоюын қажет етеді. 

Алгоритмнің негізінде программа түзіледі, яғни есеп шешуінің алгоритмі 

оны компьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. Осыдан барып 

компьютердің көмегімен есепті шешу процесінің мәні алгоритмі құру 

екені көрінеді. Алгоритмдік алдын ала жазбаларды құрастыру процесі 

алгоритмдеу деп аталады. Қазіргі қоғам өміріндегі алгоритмдеудің ролі 

оны пайдаланудың техникалық аспектілерімен ғана айқындалмайды. 

Алгоритмдік қатынас адамдардың күнделікті өмірінен, олардың әдеттегі 

жұмысынан айырғысыз. Басым көп жағдайларда адам қызметінің 

нәтижесі оның өз әрекеттерінің алгоритмдік мәнін қаншалықты дәл 

білетіндігіне тәуелді: әр мезетте, қандай ретте не істеу керек; әрекеттер 

қорытындысы қандай болу керек. Бұл белгілі дәрежеде алгоритмдерді 

құрастыру мен пайдалана білуге қатысты. 

 Есепті шешу жолдарын жазудың бірнеше тәсілдері бар. Соның бірі 

сөзбен баяндау әдісі. Сөзбен сипаттау әдісін ең алғаш алгебраның атасы, 

орта ғасырдағы Хорезмнен шыққан ғалым әль-Хорезми қолданған. Ол 

ондық санау санау жүйесінде арифметикалық төрт амалдың ережелерін 

баяндаған. Ол ережелер соның кітаптары арқылы Европаға тараған. Аль-

Хорезми айтқан деген сөз тіркестерінен ережелер басталатын болған, сол 

тіркес латынның үндестік заңына бағынып, алгоритм термині 

қалыптасқан.  Кейін кез-келген есептің шешу жолын нақтылап айтуға 

болатын жағдайда оның алгоритмі табылды дейтін болды. Сонымен 
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алгоритм деп есепті шешудің жолдарын көрсететін ережелер жиынын 

айтатын болды. 

Кез келген адам күнделікті көптеген жұмысқа кезігеді, ал оларды 

атқарудың жолдарын көрсететін белгілі ережелер (нұсқаулықтар, 

ұйғарымдар) болады. Бұл арада компьютерді өшіру жөніндегі ретті 

әрекеттерден тұратын сізге таныс нұсқаулық үлгі бола алады: 

- Барлық ашық тұрған қосымша терезелерін жабу. 

- “Пуск” батырмасын шерту. 

- Басты менюден “Выключить компьютер” пунктін таңдау. 

- Диалог терезесінде “Компьютерді өшіру” пунктін таңдау. 

- “Да” батырмасын шерту. 

- Ұйғарымдардың басқа үлгілері мынадай: 

- Әдебиет сабағында шығарма жазудың жоспары; 

- Математика сабағында квадратты теңдеуді шешу кезіндегі 

әрекеттердің бірізділігі; 

- Су құбырындағы суды реттеу схемасы; 

- Орысша мәтіннің орфографиясын тексеру ережелері және т.б. 

      Мұндай ұйғарымдарды орындаушылар қатарында адамдар да, 

техникалық құралдар да – автоматтар, роботтар, компьютерлер – болуы 

мүмкін. 

      Алгоритм ұйғарымдары сондай-ақ команда деп те аталады. Әрбір 

алгоритм белгілі бір орындаушыға, орындаушының осы алгоритм 

командаларын түсінуіне есептелген. Орындаушының орындауы мүмкін 

командалардың жиынтығы орындаушының командалар жүйесі деп 

аталады. 

      Алгоритм орындаушысы дегеніміз – құрастырылған алгоритммен 

басқарылуға тиісті объект немесе субъект. 

1-мысал. Сүт қайнату алгоритмі. 

1. ыдысқа сүт құю; 

2. ыдысты плитаға қою; 

3. сіріңкені жағу; 

4. сіріңкені от жанатын жерге тосу; 

5. газ кранын ашу; 

6. сүт қайнағанша күту; 

7. газды өшіру. 

Әлдебір қаскүнем алгоритм әрекеттерінің бірізділігін өзгертіп, 

келесі командалар жүйесін сүт қайнату алгоритмі деп шығарды: 

1. ыдысқа сүт құю; 

2. ыдысты плитаға қою; 

3. сүт қайнағанша күту; 

4. газ кранын ашу; 

5. сіріңкені от жанатын жерге тосу; 

6. сіріңкені жағу; 

7. газды өшіру. 
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Бұл ұйғарым алгоритм бола алмайды, өйткені күткен нәтижеге 

жеткізбейді. 

Қандай болса да бір саладан есептерді шешу үшін алгоритм құру 

қойылған мәселені мұқият талдауды, терең білімді, күрделі ой 

жүгіртулерді талап етеді. Кейбір ғылыми және инженерлік мәселелерді 

шешуші алгоритмдерді іздеп табуға кейде көптеген жылдар кетеді. Бірақ, 

егер алгоритм құрылған болса, сол алгоритм бойынша есепті шешу аса 

қиын болмайды, тек жекелеген командалардың берілген бірізділігінде 

орындауды талап етеді. Бұл орындаушыға формальды әрекет етуге, 

команданы үйреншікті орындауға мүмкіндік беретін алгоритмнің өте 

маңызды ерекшелігі. 

Алгоритмнің орындалу формальдылығын қарайық. Циркуль мен 

сызғышты алып, 2-мысалдың ұйғарымдарын орындаңыз. 

  2-мысал.  

1. еркін АВ кесіндісін сызыңыз; 

2. циркульдің аяқшасын А нүктесіне тіреңіз; 

3. циркульдің ашасын АВ кесіндісіне тең етіп қойыңыз; 

4. шеңбер жүргізіңіз; 

5. циркульдің аяқшасын В нүктесіне тіреңіз; 

6. шеңбер жүргізіңіз; 

7. шеңберлер қиылысатын нүктелерден түзу сызық жүргізіңіз; 

8. осы сызық пен АВ кесіндісінің қиылысатын нүктесін белгілеңіз. 

Алгоритмді орындау үшін бізге геометрияның да, осы алгоритм 

туралы білімнің де (не істейді, неліктен) қажеті жоқтығына көзіміз жетті. 

Қажет болған жалғыз талап - әр команданы орындай білу. 

Келтірген мысалда мәселенің шешілуі екі кезеңнен тұрды: 1) 

алгоритмді құру және 2) алгоритмді орындау. Бірінші кезең – 

шығармашылық, қойылған мәселеден, алгоритмді құру тәсілдерінен 

хабардар адаммен орындалуы мүмкін. Екінші кезең – орындау – алгоритм 

командаларын тек формальды, ұғынбай-ақ орындау қабілетін талап етеді. 

Дәл осы, алгоритмнің орындалуының формальдылығы орындаушы 

ретінде машиналарды, техникалық құрылғыларды пайдалануға мүмкіндік 

береді. 

Алгоритм ұғымы математиканың іргелі ұғымының бірі. Ол 

алгоритмдер теориясында қарастырылады. Алгоритм ұғымы барлық оқу 

пәндерінде де қолданылады. Сондай-ақ: 

- Алгоритмдер әр түрлі есептер шешу кезінде пайдаланылады. 

- Алгоритм ұйғаратын әрекеттер біршама қарапайым және 

орындаушыға түсінікті. 

- Алгоритмдер есепті шешуді едәуір жеңілдетеді, себебі 

алгоритмді орындаушыдан алгоритмді құрушыға қарағанда аз ғана білім 

талап етіледі. 

- Алгоритм әрқашанда әрекеттердің шекті санынан кейін есептің 

дұрыс шешіміне әкеледі. 
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- Бір алгоритмнің өзін әрқашанда сан алуан есептер шығару 

біртектестеріне қолдануға болады. 

- Алгоритм нақтылы орындаушыға бейімделіп құрылады. 

- Орындаушыға алгоритм командасы түсінікті болғанша жіктеуге 

болады. 

- Алгоритмнің орындалуы есептің мәніне байланысты ештеңе 

ойлауды талап етпейді де формальды орындалады. 

Алгоритмдердің келесідей қасиеттері бар: 

1. Алгоритмдерді орындау аяқталған әрекеттердің тізбегіне – 

қадамдарға бөлінеді. Әрбір әрекет орындаушы келесі әрекетке көшкенге 

дейін аяқталуы керек. Алгоритмді жазғанда осы әрекеттерді орындауға 

арнайы нұсқау беріледі. Оларды командалар (операторлар) деп атайды. 

Алгоритмнің бұл қасиетін оның дискреттігі дейді. 

2. Алгоритмді орындаушы (адам немесе машина) кезекті 

команданы орындап болып, одан кейін қандай команданы орындау керек 

екенін дәл білетіндей болып жазылуы керек. Алгоритмнің бұл қасиеті 

оның дәлдігі деп атайды. 

3. Әр алгоритм арнаулы мақсатына сәйкес әр командасы белгілі бір 

орындаушы орындай алатындай етіп жазылады. Бұл қасиетті алгоритмнің 

түсініктілігі деп атайды.  

4. Алгоритмнің амалдары шектеулі және әрқашанда есепті шешуге 

әкеледі немесе шешімі жоқ екенін көрсетеді. Мұның өзі де мүмкін 

шешімдердің бірі. Бұл қасиетті нәтижелілік деп атайды. 

5. Бір ғана алгоритммен біртекті есептерді шешуге және оны 

бірнеше рет қайталап істеуге болады. Алгоритмнің бұл қасиеті 

жалпылығы деп аталады. 

Информатика пәнін оқытудың негізгі мақсатының бірі ЭЕМ-да есеп 

шығару тәсілдерін үйрету, оқушылардың алгоритмдік ой-өрісін 

қалыптастыру. Бұл мақсатқа жетудің басты жолы алгоритмдік тілді 

үйрену. Әр машинаның өзіне лайықталған программалық тілдері бар. 

Алгоритмдік тіл алгоритмдерді адам орындау құралы ретінде жасалған, 

программалық тілді меңгерудің алғашқы баспалдағы болып табылады. 

Алгоритмдік тілдің және оны пайдалану ережесінің құрылымы көптеген 

программалау тілдерінің құрылымына ұқсас. Сондықтан бұл тілді игеру 

келешекте программалау тілдерін үйренгенде жеңілдік жасайды.  

Алгоритм тілі – бұл алгоритмдер мен оладры орындаудың біртекті 

және дәл жазбаларына арналған белгілер мен ережелер жүйесі. 

Алгоритм тілі, бір жағынан, кәдімгі тілге жақын, сондықтан 

әдеттегі мәтін ретінде оқылады және жазылады. Екінші жағынан, 

алгоритм тілі пішіні жөнінен программалау тіліне жақындайды, бұл ЭЕМ 

үшін программалау тілін тез үйренуге мүмкіндік береді. 

Алгоритм тілінің өз сөздігі бар. Оның негізін осы тілдің 

командасын жеткізетін сөздер құрайды. Алгоритм тілінде сондай-ақ 

мағынасы мен қолдану әдісі өзгермейтін сөздер пайдаланылады. Олар 

қызмет етуші сөздер деп аталады. 
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Алгоритм тілінің қызмет етуші сөздері әдетте қысқартылған 

нұсқада ерекшеленеді және жазылады да, алгоритмді безендіру үшін 

пайдаланылады. 

Алгоритмнің аты қызмет етуші алг (алгоритм) сөзінен кейін 

жазылады және мүмкіндігінше ол осы алгоритммен сипатталатын есептің 

шешуін көрсетуі керек. 

Алгоритм атынан соң командалар келеді, олар алгоритмнің 

басталуы мен аяқталуын көрсететін қызмет етуші басы (начало) және 

соңы (конец) сөздерінің арасында тұрады. 

Алгоритмнің жалпы көрінісі мынадай болады: 

       алгалгоритмнің аты 

басы  

алгоритм командалары (серия); 

соңы  

Алгоритм командалары рет-ретімен жазылады. Бір жолда бірнеше 

команда жазылуы мүмкін. Мұндай жағдайда олар нүктелі үтірмен “;” 

бөлінеді (ажыратылады). 

Бірінен кейін бірі орындалатын бірнеше команданың жиынтығы 

серия деп аталады. Серияның бір командадан тұруы да мүмкін. 

Алгоритм тілінде ұсынылған алгоритмдердің орындаушысы адам 

екенін ескере отырып, біз қажетіне қарай жаңа командаларды 

айқындаймыз және енгіземіз, олардың әрекеттері біздің орындаушыға 

түсінікті. 

Алгоритмдерді алгоритм тілінде сипаттау бізге алгоритмдерді 

программалау тілінде тиімді ұсынуға қосымша қызмет етеді. Алгоритм 

тілінің ыңғайлы болатыны: командалар ана тілінің сөздерінен тұрады, 

жалпыға белгілі символикаларды пайдаланады, өйткені олардың 

орындаушысы адам және командаларының мағынасы адамның түсінуіне 

ыңғайластырылған. 

Алгоритм тілінің болуы мүмкін командаларын келтіреміз: 

енгізу параметрлер тізімі  бұл команда бойынша орындаушы  

айнымалылардың мағынасын енгізеді, 

олардың аттары параметрлер тізімінде 

көрсетілген; 

шығару параметрлер тізімі  бұл команда бойынша  орындаушы 

есептеулер нәтижелерін шығарады; 

нүкте (X,Y), түс  бұл команда бойынша орындаушы 

координаттарымен нүкте салады, 

(X,Y), түс – нүктенің түсі; 

сызық (X,Y) - (X1,Y1), түс  бұл команда бойынша орындаушы 

кесіндіні салады, онда (X,Y) – кесінді 

басының координаттары, (X1 – Y1) – 

кесінді аяғының координаттары, түс – 

сызық түсі; 
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тікбұрыш (X,Y) - (X1,Y1), түс  бұл команда бойынша орындаушы 

шеңберді салады, онда (X,Y) – шеңбер 

ортасының координаттары, R – 

радиус, түс – контурдың түсі; 

бояу (X,Y) түс  бұл команда бойынша орындаушы 

шеңбер ішін бояйды, онда (X,Y) – 

шеңбер ішінде орналасқан нүктенің 

координаттары, түс – бояудың түсі. 

Төмендегі суретті сызудың алгоритмін құрастырамыз. 

 3-мысал.  

алг үйдің суретін салу 

басы 

тікбұрыш (100, 100) – (300, 200), күлгін (көк) 

сызық (100, 100) – (200, 50), күлгін 

сызық (200, 50) – (300, 100) күлгін 

тікбұрыш (200, 150) – (275, 200), қызғылт 

бояу (250, 170), қызғылт 

шеңбер (200, 75), 20, қызғылт 

бояу (200, 75), қызғылт 

соңы 

Алгоритмдерді сипаттауда орындаушыға шамаларға қатысты 

әрекеттерді орындау және осы әрекет нәтижесі ретінде жаңа шаманы құру 

ұйғарылады. 

Мысалы, “А және В шамалар мәнін қосу, ал нәтижесін С 

шамасымен көрсету” нұсқауы. Бұл жағдайда орындаушы мынадай 

әрекеттер жасайды: А-ның (компьютер болса онда жад ұяшығынан), В-

ның (жад ұяшығынан) мәндерін алады, оларды қосады, нәтижесін С 

шамасы түрінде жад ұяшығында сақтап қояды. 

Алгоритм тілінде шамаларға қатысты әрекеттерді белгілеу үшін 

“:=” командасы пайдаланылады. Енді қарастырылған мысалдың нұсқауын 

С:=А+В командасымен жазуға болады. 

Алгоритм командасы “:=” белгісінің көмегімен жазылса, меншіктеу 

командасы деп, ал “:=” белгісі меншіктеу белгісі деп аталады. 

4-мысал. Y мәнін  )()( DCXBAXY   формуласы бойынша Х-тің 

кез келген мәні үшін есептеп шығару. 

Бұл есепті шешу үшін төмендегі алгоритмде тұжырымдалған әрекеттерді 

ретімен орындау жеткілікті: 

алг есептеу 

басы 

A*X   көбейту; нәтижені R1 белгілеу 

R1-B азайту; нәтижені R2 белгілеу 

C*X көбейту; нәтижені R3 белгілеу 

R3+D қосу, нәтижені R4 белгілеу 

R2*R4 көбейту; нәтижені Y мәні деп есептеу. 
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соңы 

Енгізілген меншіктеу командасын ескеріп, осы алгоритмді былай 

жазуға болады: 

 алг есептеп шығару 

басы 

R1:=A*X; 

R2:=R1-B 

R3:=C*X; 

R4:=R3+D; 

Y:=R2*R4; 

соңы 

Алгоритмдік тіл табиғи тілге жақын. Алгоритмдік тіл 

алгоритмдерді жазу құралы. Ол келесідей мәселелердің орындалуын 

қамтамасыз етеді: 

- Алгоритмдік тілдің ережесі алгоритмді тек авторға ғана түсінікті 

етіп қоймай, басқаларға да, компьютерге де түсінікті етеді; 

- алгоритмдік тілдің ережелері оқушыға алгоритмді талқылау әр 

түрлі мәнді болуына мүмкіндік бермейді; 

Алгоритмдердің берілу тәсілдерінің түрлері көп. Біз төртеуіне 

тоқталамыз: 

- табиғи тіл; 

- графикалық тіл; 

- алгоритмдік тіл; 

- программалау тілі. 

Берілу тәсілінің әр түрінің алгоритмдерді сипаттаудың өз 

орындаушысына бағытталған өзіндік құралдары бар: 

- табиғи тіл (орындаушы – адам) – орыс, қазақ, ағылшын тілдерінің 

сөздері; 

- графикалық тіл (орындаушы – адам) - әрекеттер сипаттамасы 

бар графикалық схемалар (блок-схемалар); 

- алгоритмдік тіл (орындаушы – адам) - әрекет немесе 

орындаушыға арналған командалар мағынасы берілетін табиғи тілдің 

белгілі сөздері; 

- программалау тілі (орындаушы – компьютер) – программалау 

тілінің командалары. 

Алгоритмдердің құрылымын, құру әдістерін үйрену үш көрсетімде 

бірден жүреді: блок-схемалар түрінде, алгоритмдік тілде, программалау 

тілінде. Берілу әдістерінің әрқайсысының алгоритмдерін сипаттайтын 

құралдардың элементтері қажеттігіне қарай енгізіліп отырады. 

 Алгоритм  деп берілген есептегі шешудегі жасалатын әрекеттерді 

дәл және қарапайым етіп жазуды айтамыз.  Басқаша айтқанда, алға 

қойылған мақсатқа жетуде немесе берілген есепті шешуде, орындаушыға 

біртіндеп қандай әрекеттер жасау керектігін дәл көрсететін нұсқауларды 

немесе іздеп отырған нәтижені алу мақсатында деректермен атқарылатын 

әрекеттердің орындалу ретін анықтайтын жарлықты  алгоритм  дейміз.  
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Алгоритм белгілі бір реттілікпен бірінен соң бірі орындалатын бірнеше 

қадамдардан тұрады.  Алгоритмнің әрбір қадамы бір немесе бірнеше 

қарапайым операцияларды қамтиды.  

Алгоритмнің мынадай қасиеттері бар: 

1. Алгоритм дискретті ақпараттармен жасалатын әрекеттерді 

тағайындайды және өрнектейді.  Алгоритмге қатысты әрекеттердің бәрі 

дискретті болады. Алгоритмнің жұмысына қажетті  материалдар  ретінде 

символдық мәтіндер және сандар пайдаланылады. 

2. Алгоритм біздің қалауымызға қарай өзгертуге болмайтын 

нақты нұсқау. Алгоритмде не істеу керектігі алдын ала айқын беріледі.  

Мысалы,  бір есепті шешудің алгоритмі берілсе, онда ойланбай-ақ, 

алгоритмде қандай нұсқаулар берілсе, сол нұсқауларды берілу ретімен 

орындасақ, есеп шығады.  Алгоритмнің осы қасиетін  анықталғандық  

қасиеті дейміз.  Бұл жағдай адам сияқты емес, ойлау қабілеті жоқ 

құрылғылардың, мысалы, компьютердің көмегімен есептерді шешу 

мүмкіндігіне кепілдік берді.  Мұндай құрылғылар алгоритмнің 

жарлықтарын ойланбастан, формальді түрде орындайды.  Сондықтан 

алгоритмде есепті шығаруға қажеттінің бәрі бір мәнде анықталуы және 

атқарушыға түсінікті әрі нақты болуы тиіс. 

   3.   Бір алгоритмнің өзін бірнеше есептің шешімін табу үшін 

пайдалану мүмкіндігі, яғни бастапқы деректер мәндерінің жиынына 

пайдаланылу мүмкіндігі бар. Алгоритмнің мұндай қасиетін  көпшілікке 

бірдейлік,  басқаша айтқанда,  жалпы  қасиеті деп атайды. 

 4.   Әрбір алгоритм белгілі бір бастапқы деректердің болуын талап 

етеді және іздеген нәтижені алуға жеткізеді.  Мысалы,  екі санды қосу 

алгоритмінде қосылғыштар бастапқы деректерге, ал қосынды нәтижеге 

жатады.  Осылайша, алгоритмдегі әрекеттердің белгілі бір санының 

орындалуынан кейін қажетті нәтиже алу мүмкіндігі алгоритмнің  

нәтижелілігі  деп аталады. 

 Осы айтылғандардан алгоритм бастапқы деректерді пайдаланып 

іздеген нәтижеге қол жеткізетін реттелген әрекеттер тізбегі деген 

қорытынды жасауға болады.  Мұндай әрекеттер тізбегінің орындалуы 

алгоритмдік процесс, ал әрбір әрекет оның қадамы, әрбір нұсқау 

алгоритмнің командасы болып табылады. 

Алгоритмнің ең маңызды қасиеті жоғарыда анықталғандық 

қасиетінде айтылғандай оның орындалу нәтижесінің атқарушыға 

тәуелсіздігі. 

Сонымен алгоритм туралы мына төмендегідей тұжырымдар 

жасауға болады. Алгоритмдер әртүрлі есептерді шешу үшін 

пайдаланылады. 

- алгоритмді құрушыға қарағанда алгоритмді атқарушыдан  білімді 

аса талап етпейтіндіктен, есеп шығару айтарлықтай оңайлатылады; 

- әрбір алгоритм толық аяқталған әрекеттерді орындайтын 

атқарушыға арналған командалардан тұрады; 

- командалардың атқарылу реттілігін алгоритм анықтайды; 



24 

 

- атқарушы орындайтын командалардың жиынын атқарушының  

командалар жүйесі деп атайды; 

- алгоритмдегі командалар атқарушының командалар жүйесінен 

алынады; 

- алгоритмдегі командалар тізбегінің орындалуы алгоритмдік 

процесс деп аталады; 

- алгоритмдегі әрбір команда оның  қадамы  деп аталады; 

- санаулы әрекеттен кейін ғана алгоритмде іздеген нәтижеге қол 

жетеді; 

- алгоритмдегі әрбір әрекет атқарушыға түсінікті және нақты болуы 

керек; 

- бірнеше есептің шешімін табу үшін бір ғана алгоритмді 

пайдалануға болады; 

- құрылған алгоритмді атқару есептің мазмұнына ой жүгіртіп оны 

талдауды қажет етпейді,  тек командаларды формальды орындай береді; 

- алгоритм әрбір атқарушыға арналып құрылады; 

- алгоритмнің командалары атқарушыға түсінікті және 

орындалатыны болуы тиіс; 

- алгоритмді атқаруды тек адамға емес,  компьютерге де жүктеуге 

болатындығы есептеу процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

 Алгоритмнің құрамы дараланып және оның әрекеттері 

анықталғаннан кейін алгоритмді жазып көрсету тәсілін және тілін білу 

керек. 

 Алгоритмдік тілді пайдалану оны құрушының өзіне ғана түсінікті 

командаларды көпшілік қауымның пайдалануына мүмкіндік береді.   

Алгоритмді жазудың бірнеше тәсілдері бар. 

 Төменде алгоритмді бейнелеу әдістерінің логикалық құрылымы 

көрсетілген (1-сурет). 

 
1 – сурет -  Алгоритмді бейнелеу әдістерінің ішінен біз  блок – 

схема  мен  алгоритмдік тілді пайдаланамыз 
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   Басы 

Блок – схема компьютерге программалар жасау практикасында 

кеңінен қолданылатын алгоритмдерді жазудың графикалық тәсілі,  

басқаша айтқанда,  алгоритмнің логикалық құрылымын график түрінде 

бейнелейтін тіл десек болады.  Есепті шешу алгоритмнің блок – схемасын 

құрған кезде есепті шығару процесі кезеңдерге бөлінеді.  Әрбір кезең 

есептелетін операцияның сипатына байланысты белгілі конфигурациясы 

бар бір геометриялық фигурамен (блокпен) белгіленеді.  Мысалы,  жұмыр 

(сопақ),  параллелограмм,  тіктөртбұрыш,  ромб  т.с.с. 

Блок деп аталатын мұндай фигуралардың ішіне кезеңдердің 

мазмұны жазылады.  Есептелу процесінің бағыты блоктарды қосатын 

стрелкалармен көрсетіледі.  Осы аталғандардың бәрі блок-схема тілінің 

алфавитін құрайды және олардың мағынасы алдын ала келісілген келісім 

бойынша беріледі. 

Төмендегі  1-кестеде   стандартты  блок-схема тілінің алфавиті 

берілген. 

Әрбір блок-схеманың  басы  және  соңы  деп аталатын блоктары 

болады. 

 

1-кесте   - Стандартты  блок-схема тілінің алфавиті  

 

Аталуы 

 

Бейнеленуі 

 

Мазмұны 

Жұмыр 

 

     

 Алгоритмнің 

басы 

Параллелограм 

 

 

 

 Деректерді енгізу 

немесе шығару 

Тіктөртбұрыш 

 

 

 Меншіктеу немесе  

кез келген әрекет. 

Ромб            

 

 

 

       

      -                           + 

Шартты тармақталу 

 

 

Екі шеті 

жиектелген 

тіктөртбұрыш 

 

 Бағыныңқы 

программа     

Магниттік диск 

 

 

 Информацияны 

ИСТ-на ендіру 

және одан оқу 

 

Енгізу немесе      

       шығару 

 

Деректерді өңдеу 

  Шарт 
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1 кестенің жалғасы 

 

Аталуы 

 

Бейнеленуі 

 

Мазмұны 

Жұмыр    

 

 Алгоритмнің  соңы 

Түсініктеме      

 

 

 

Түсініктеме енгізу 

 

Басы, соңы блоктарынан басқа блоктың бір ену және бір-екі шығу 

сызықтары болады. 

Атқаратын қызметі жағынан блоктар негізгі және қосымша болып 

бөлінеді.  Негізгі блоктар енгізу мен баспаға шығару және ақпараттарды 

өңдеу әрекеттерін білдіреді, ал қосымша блоктар блок-схеманы түсіндіру 

және байланыстарды таңбалау үшін пайдаланылады. 

 Блоктардың анықтайтын әрекеттері, яғни түсініктер блокты 

бейнелейтін геометриялық фигураның ішіне жазылады. 

Деректерді енгізу блогы есептеу есептерін шешуде 

айнымалылардың сандық мәндерін компьютердің жадына енгізу үшін 

қолданылады. 

Деректерді өңдеу блогы  (есептеу блогы)  қандай да бір формула 

бойынша айнымалылының мәнін есептеу процесін білдіреді.  Мұнда 

есептелген шамалар оларға сәйкес айнымалылар жаңа мәндер 

қабылдағанша сақталады. 

 Бұл блокта формуланың сол жағында тұрған айнымалылар оның оң 

жағына да қатыса алады, бұл дегеніміз айнымалылының  жаңа  мәнін 

бұрын есептелген  ескі  мәнінен шығарып алудың қажеттігін көрсетеді. 

 Шартты тексеру блогы есептелу процесінің барысы тікелей кейбір 

шартқа тәуелді болатын есептелу процесінде анықталатын тармақталу 

алгоритмін бейнелейді. 

Тексерілетін шарт тікелей блокта көрсетіледі.  Мысалы,  X   100,   

a
2
 + C 0. 

Егер тексерілетін шарт орындалатын болса, онда есептелу 

процесінің шығысы  «иә» тармағы бойынша, ал шарт орындалмайтын 

болса,  онда  «жоқ» тармағы бойынша өтеді (2 - сурет). 

        Соңы 
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2 – cурет - Блок схеманы құру мысалы 

 

Блоктардың құрамына және олардың өзара байланысына тәуелді 

алгоритмдер   сызықтық, тармақталушы, қайталанушы,  еселі  (ішіне 

салынған),  қайталанушы  болып бөлінеді. 

Блок  схема алгоритмдегі әр түрлі әрекеттердің хронологиялық 

байланысын көрсете алады. 

  Әсіресе алгоритмдерді құру және олардың құрылымын талдау 

кезінде алгоритмнің блок – схемасына қатты көңіл бөлінеді. 

  Алгоритмді блок – схема түрінде жазып көрсетудің мысалы  

ретінде N санның қосындысын табу алгоритмнің блок – схемасын 

келтірейік (2-cурет). 

Сонымен,  блок – схеманың көрнекілігі әрі түсініктілігі алгоритмді 

бейнелеудің бұл тәсілін компьютерге программа жасауда есептердің 

алгоритмін құрудың пайдалы құралына айналдырады 

   

 

 1.4  Алгоритмнің негізгі  құрылымдары 
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Сызықтық алгоритм. Егер алгоритмнің  N  қадамы болса және 

олардың барлығы басынан аяғына дейін бірінен соң бірі тізбектеле 

орындалатын болса,  онда ондай алгоритмді  сызықтық алгоритм  немесе  

ілесу  дейміз.  Сызықтық алгоритмнің блок – схемасы суретте 

бейнеленген (3- cурет). 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

                                                         ........ 
 

 

 

 

 

         

3 – cурет - Сызықтық алгоритм 

 

Мысалы,  табаны В,  биіктігі Н үшбұрыштың ауданын есептейтін 

алгоритмнің  блок – схемасы мына төмендегідей болады (4 - сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1 - әрекет 

 

2 - әрекет 

3 - әрекет 

N - әрекет 

S-ті баспаға 

шығару 

 

S  =  а* H/2 

соңы 

А,Н-ты еңгіз 

басы 
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                   4 – сурет - Блок – схема үлгісі 

 

5 – мысал.  Z = 1 + a
3
-x

2
/2  есептеу алгоритмін құру керек,  мұндағы  

х = 2cos(a-1)  және  а - ( - ∞, ∞). 

Шешуі: Бұл мәселені шешу алгоритмін  5 - суреттегі схема арқылы 

құруға болады. Бұл сызықтық құрылымды алгоритм,  орындалуын  тест 

арқылы тексерейік.  

         5  – сурет - Мысалды шешудің блок-схемасы 

 

Тармақталу алгоритмі.  Егер алгоритм  қадамдарының тізбектеле 

орындалуы қандай да бір  шартқа  тәуелді өзгеретін болса, онда 

алгоритмді  тармақталушы алгоритм  дейміз.  Алгоритм орындалғанда  

«иә»  немесе  «жоқ» деген мәндердің бірін қабылдай алатын логикалық 

өрнекті  шарт  деп атаймыз. 

 Кез келген шарт мынадай үш бөліктен тұрады: 

- сол жақ бөлігі; 

- салыстыру таңбасы; 

- оң жақ бөлігі. 

          6 - мысал.  A > 0,   X < A + C,   K = 6 

Мына төменде алгоритмнің тармақталушы бөлігінің жалпы түрі 

келтірілген (6 - сурет):           

    егер   < шарт >    

    онда  1 - әрекет         

    әйтпесе  2 - әрекет            

    бітті 
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    Иә                                                              Жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  6- сурет -  Тармақталу алгоритмінің блок-схемасы 

 

  Мұндағы егер, онда, әйтпесе, бітті -  қызметші сөздер.  Егер 

қызметші сөзі - команданың басын, ал  бітті  қызметші сөзі команданың 

аяқталуын білдіреді. 

  Шартты тексеру блогын біздер жоғарыда айтқандай блок – 

схемада ромбымен таңбалаймыз.  Егер шарт дұрыс болса, онда есепті 

шешу үшін  «иә»  тармағы пайдаланылады, ал оған кері жағдайда  «жоқ»  

тармағы пайдаланылады. 

  Тармақталу командасы мына төмендегідей қысқаша түрде де 

пайдаланылады (7 - сурет): 

                     

егер   <шарт>   

                               онда   1 - әрекет 

                    бітті 

 

 

 

                      
         Иә                                                    Жоқ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            7 – сурет - Тармақталу алгоритмі  

 

1 - әрекет 2 - әрекет 

1  -  әрекет 

шарт 

шарт 
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    7 – мысал.  ax
2
 + bx + c = 0  квадрат теңдеуінің нақты түбірлерін 

табуға және нақты түбірлері болмаған жағдайда оған сәйкес хабарды 

баспаға шығаратын тармақталу алгоритмнің блок – схемасын келтірейік. 

 
 

           8 – сурет -Тармақталу алгоритмнің үлгісі 

 

8 – мысал   




















аегерх
a

xSin

aегерх
ax

t

.
12

,
2

2

3

33

      функциясын есептеу 

Шешуі:   Мұнда  t  айнымалысының мәнін  х пен а-ның мәндерінің 

арасындағы шартқа байланысты не бірінші формуламен, не екінші 

формуламен есептеу керек екендігі түсінікті, демек, тармақталу 

құбылысы болады.   

Алгоритмнің блок-схемасы  9 - суретте көрсетілген. 
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                          9  - сурет - Алгоритмнің блок схемасы   

 

9 - мысал      
















0,

0,1

0,

2

2

ег ерxax

ег ерxa

ег ерxax

y    функциясын есептеу алгоритмін 

құру керек,  мұндағы  а,х € (-∞, ∞). 

Шешуі:  Бұл мысалдың алдыңғы мысалдан айырмашылығы – y 

айнымалысы үш формуланың бірімен есептелінеді,  демек тармақ саны 

үшеу болады.   Алгоритмнің схемасын төмендегіше құруға болады  (10 - 

сурет). 

Қайталау  алгоритмдері.   Егер берілген шамаға тәуелді 

алгоритмнің белгілі бір тізбектелген  қадамдары бірнеше рет 

орындалатын болса,  онда ондай алгоритмді  қайталанушы  (циклдік)  

алгоритм дейміз. 

Кез келген қайталанушы алгоритмде ол аяқталу үшін параметр 

болуы тиіс.  Параметр белгілі бір мәнге ие болған кезде цикл аяқталатын 

болады. 
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10- сурет - Алгоритмнің схемасы 

 

Мына төменде циклдің басында параметр үшін қойылған шартты 

тексеруге арналған қайталанушы алгоритмнің алгоритмдік тілдегі 

жазылуының жалпы түрі берілген. 

                             әзір   <шарт> 

                                  цб 

                                     командалар тізбегі 

                                   цс 

Мұнда  цб (цикл басы) және  цс (цикл соңы) қызметші сөздерінің 

арасына  әзір  шарты орындалғанға дейін орындалатын командалар 

тізбегі жазылады. 

11-ші суретте циклдің соңында параметр үшін қойылған шартты 

тексеруге арналған қайталанушы алгоритмнің блок-схемасының жалпы 

түрі бейнеленген. 
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11 – сурет -  Қайталанушы алгоритмнің блок-схемасының жалпы 

түрі 

 

10 - мысал      



so

k

KS
1

   қосындысын есептейтін және оның 

нәтижесін баспаға шығаратын қайталанушы алгоритмнің блок – схемасы 

12-ші суреттегідей болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 жоқ 

 
                                                       Иә 

                                                   

 

 

 

 

 

12 – сурет - 10-ші мысалда берілген есептің қосындысын  және  

нәтижесін баспаға шығаратын қайталанушы алгоритмнің блок – схемасы 

 

басы 

S = 0,  K = 1 

Мәндерін енгізу 

S = S + K 

K = K + 1 

K>50 

S-ті шығару 

соңы 
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11-мысал.   y= x
2
 + a  функциясының мәнін 2-ден 4-ке дейін һ = 2 

адыммен өзгерген әрбір  х мәні үшін есептеп, баспаға беру керек. 

Шешуі. Бұл есепте    2 4;2  xhх  үшін y-тің мәндер кестесін алу 

үшін қайталау саны алдын ала белгілі параметрлі цикл ұйымдастыруға 

болады,  қайталау саны -  y-ті есептеп, баспаға шығару саны - 

41
2

24
1 







 








 


x

ac

h

xx
n .  Демек  х-тің 4 түрлі мәндері үшін  y-ті 

есептеу қажет. 

   Есептің шартындағы  а – мәні алгоритмде өзгермейтін,  енгізілетін 

айнымалы  (a € R),  x - цикл параметрі,  y – нәтиже.  Алгоритм  11-

мысалға ұқсас, сондықтан  «дейін» және  «кейін» схемалары арқылы екі 

түрлі блок-схема сызып көрсетейік  (13, 14 - суреттер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – сурет- «Дейін»  және «кейін»   14- сурет - «Дейін»  және «кейін» блок 

схемасының 1-ші  түрі                             блок схемасының 2-ші  түрі 

 

                             Алгоритмді   а = 1  үшін орындалған 

                   x= - 2      y=5 

                   x= 0        y= 1  

                   x= 2        y= 5 

                   x= 4        y= 17 
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жауабын аламыз,  х  айнымалысының соңғы рет қабылдаған мәні  6  үшін 

цикл денесі орындалмайды. 

12-мысал Алғашқы он натурал сандардың қосындысын есептеу 

керек. 

Шешуі:    Қосындыны  S айнымалысы арқылы белгілейік, сонда 

         S = 1 + 2 + 3 + . . . + 10 =  


10

1

.
i

i     Бұл қосындыны   n
aa

S n   
2

1  -   

арифметикалық прогрессия мүшелерінің қосындысының формуласы 

арқылы бір жолмен-ақ есептеуге болатындығы анық,  бірақ біздің 

мақсатымыз циклды қолдану болғандықтан, келесі әдісті қолданайық:  

қосындының алғашқы мәні  0  деп есептеп,  яғни  S:=0,  оған әрбір санды 

шетінен қосып отырайық: 

         S:=0 

         S:=S+1 

         S:=S+2 

         S:=S+3 

         ……….. 

         S:= S+10 

Осылайша    S  ұяшығында  (айнымалысында) алғашқы натурал 

сандардың қосындысы анықталады,  бұл – қосындыны есептеудің 

қайталанатын формуласын  S:=S+I  (i=1,2,…,10) қорытып шығаруға 

мүмкіндік береді.  Басқаша айтқанда, есептеудің  і-ші сатысында алдыңғы 

есептелген дербес қосындыға  і-ші сан қосамыз,  сондықтан да  S:=S+I  

рекурентті формула деп аталады. 

 Сонымен,  осы тұжырымдалған параметрі  і циклдік алгоритмді 

төмендегі схемалар арқылы өрнектеуге болады  (15,   а)  және б) - 

суреттер).     

                                                                                б) 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                S                                                                     S 

 

 

 

 

15 сурет - і циклдік алгоритмді өрнектеуге арналған схемалар 

 

басы 

       S:=0 

       i = 1 : 10 

        S:= S+i 

соңы 

басы 

i = 1 

i ≤ 10 

S:=S+1 

i = I+1 

соңы 

S: = 0 
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Қосындыны - Σ  белгісімен,  ал көбейтіндіні - П белгісін қолданып, 

қысқартып жазуға болады. 

Алгоритмдерді құрылымын  құрастыру тәсілдері. Компьютерге 

есеп шығару үшін алгоритм құру арнайы дағдыны талап ететін жұмыс.  

Бұл жағдайда әсіресе  бөтен  алгоритмдерді оқуда алгоритм мынадай 

талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 

- түсінікті әрі өте жеңіл қабылданатын болуы; 

- алгоритмнің жеңіл тексерілетін болуы; 

құрылымын түгел өзгертпей-ақ өзін модификациялауға мүмкіндік 

беруі.  

Мысал ретінде үш санның ішінен үлкенін іздеу алгоритмін 

қарастырайық  (16-сурет). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Иә                                    Жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

         Иә                                        Жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

16 – сурет - Үш санның ішінен үлкенін іздеу алгоритмінің блок 

схемасы 

 

басы 

Енгізу  а, в, с 

a > B 

y: = B y: = А 

y <  c 

y: =  C 

Y -шығару 

соңы 
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Осы аталғандарға қол жеткізу үшін алгоритмдерді құруда оның  

құрылымы жағынан келу  деп аталатын ерекше тәсілді басшылыққа алу 

керек.  Алгоритмдерді құрастыруға құрылымы жағынан келгенде оның 

жоғарыда қарастырылған үш базалық құрылымы:  ілесу,  тармақталу  

және  қайталану  негізге алынады,  яғни кез келген күрделі алгоритм осы 

құрылымдардан құрастырылады.   

Блок – схемадан көрініп тұрғанындай бұл алгоритм екі 

тармақталудың ілесуі болып табылады.  Бірінші ілесуде  (тармақталу 

командасының толық үлгіде жазылуы)  а және в  сандарының үлкені 

ізделінеді және олардың үлкені  y – ке меншіктеледі. 

Екінші ілесуде  (тармақталу командасының қысқаша түрде 

жазылуы) y – тің  мәні үшінші сан  с - мен салыстырылады.  Егер  y<c  

болса,  онда y – ке  с меншіктеледі,  ал керісінше болса,  онда  y  өзгеріссіз 

қалады.  Осылайша алгоритм орындалғанда айнымалы  y  өзінің мәні етіп  

а, в  және  с  сандарының ең үлкенін қабылдайды. 

 

Өзіндік тапсырмалар: 

1. А,  В,  С,  d  бүтін сандарының қосындысын есептеу 

алгоритмін құрыңыз. 

2. Берілген   а,  в,  с, d  бүтін сандарының жұп немесе тақ 

екендігін анықтайтын алгоритм құрыңыз. 

3. Берілген  а,  в,  с,  d  бүтін сандарының ең үлкенін анықтайтын 

алгоритм құрыңыз. 

4. Берілген үш таңбалы натурал санның цифрларының 

қосындысын есептеу алгоритмін құрыңыз. 

5. 1 – ден  100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысын 

есептеу алгоритмін құрыңыз. 

6. ,3   4 ,3   6 3 , ... тізбегінің бесінші мүшесін табу алгоритмін 

құрыңыз. 

7. 
222 100

1
...

2

1

1

1
S   есептеу алгоритмін құрыңыз. 

8.   

10

3

2 6 dxxx     интегралын  Симпсон әдісін қолданып есептеу 

алгоритмін құрыңыз. 

9. 1-ден  100-ге дейінгі жұп сандардың қосындысын табу 

алгоритмін құрыңыз. 

10. 1-10 фунт аралығындағы салмақты килограмға ауыстыру 

алгоритмін құрыңыз. 

  

Бақылау  сұрақтары  

1. Алгоритм дегеніміз не? Қандай түсінікті білдіреді? 

2. Дұрыс алгоритмде қандай қасиетте болуы тиіс? 

3. Сызықтық құрылымды алгоритмнің анықтамасы қандай?    
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4. Алгоритмді жазудың қандай жолдары бар?  Блок – схемада 

қандай фигуралар қолданылады? 

5. Қандай алгоритм тармақталған құрылымды алгоритм деп 

аталады?  Тармақталудың қандай түрлері бар? 

6. Екі, үш тармақты алгоритмдердің схемасын қалай көрсетуге 

болады,  оның барлық тармақтарын қалай тексеруге болады? 

7. Төрт санның үлкенін  (кішісін)  анықтау үшін тармақталу 

құбылысы қанша рет қолданылуы мүмкін? 

8. Алгоритмде қолданылатын айырмалардың қандай қасиеттері 

бар?      

9. Қайталау алгоритмі дегеніміз не? 

10. Циклдің қандай түрлері бар?  Цикл денесі дегеніміз не? 

11. Параметрлі цикл деп қандай құбылысты айтады? 

12. Қайталау санын қалай есептеуге болады? 
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2 ТURBO РASCAL ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ 

 

2.1 Тurbo Рascal программалау тілімен танысу   

 

Turbo Pascal ортасына кіру үшін Turbo.exe  файлын жүктеу қажет. 

Жүйені сәтті жібергеннен кейін экранның жоғарғы қатарында Turbo 

Pascal ортасында жұмыс істеудің мүмкін режимдерінің «мәзірі»  пайда 

болады: File, Edit, Search, Run, Compile, Debug,  Tools, Options, Window,   

Help.  

Жұмыс барысында функционалдық пернелерді пайдалана отырып 

программаны компиляциялау немесе орындау командасын бере аласыз. 

Сіз оларды қаншалықты тез есте сақтасаңыз, компьютермен жұмыс істеу 

соншалықты жеңілдей түседі. 

F1 - анықтаманы шақыру; 

F2 - терілген (редакторланған) программаны  файлға сақтау; 

F3 - дискіде сақталған программа мәтінін редактор терезесіне 

шығару(файлды ашу); 

F4 - өңдеу режимінде қолданады (өңдеу режимін қара); 

F5 - өңдеу терезесін толық экранға үлкейтеді; 

F6 - редакторлау терезесін өңдеу терезесіне алмастырады; 

F7 - өңдеу режимінде қолданады (өңдеу режимін қара); 

Alt-F9 - программаны компиляциялау;  

Ctrl-F9 - программаны компиляциялау және орындауға жіберу; 

Alt-F5 - нәтижені көру; 

Alt-X – Turbo Pascal ортасынан шығу. 

Жұмыс режимі 

Текстік редактор (Editor) 

Мәтіндік  редактор  пайдаланушыға программа мәтінін теруге  және  

түзеуге мүмкіндік береді. Мұның көмегімен мәтін  бойынша жылжу үшін 

төмендегі пернелерді қолдануға болады. 

PgUp – бір бетке жоғары жылжу; 

PgDn – бір бетке төмен жылжу;  

Home – ағымдағы жолдың басына жылжу;  

End – ағымдағы жолдың соңына жылжу; 

Ctrl – PgUp – текст  басына жылжу; 

Ctrl – PgDn – текст соңына жылжу; 

Кез келген текстік редактордағы секілді курсор тексті енгізу орнын 

көрсетеді.  

Текст редакторы бір мезетте Alt және BackSpace пернелерін басу 

арқылы шақыруға болатын Undo командасының көмегімен орындалған іс 

- әрекетті болдырмауға мүмкіндік береді. Егер Сіз  орындалған іс-әрекетті 

болдырмауға асығыстық жасап қойсаңыз, онда оны Redo командасының  

көмегімен кері қалпына келтіре аласыз (бұл команданы Shift – Alt – 

BackSpace пернелерін бір мезетте басу арқылы шақыруға болады).  
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Көпшілік жағдайда іс - әрекетті абзацты жою үшін қолдануға тура 

келеді. Алдымен оны Shift және курсорды басқару пернелерінің 

(алфавитті – цифрлық пернелігінің оң жағындағы бағытшалар) көмегімен 

айырықшаландырып аламыз. Содан кейін Shift пернесін басып тұрып, 

оны жібермей Delete пернесін басамыз. Нәтижесінде абзац алмасу 

буферіне ауысады. 

Жұмыс барысында Сізге бағдарламаның айрықшаланған блогын 

алмастыру буферіне ойып алуға (Cut) (бір мезетте Shift және Delete 

пернелерін басу) немесе оны алмастыру буферіне көшіруге (Copy) (Ctrl 

және Ins пернелері), сонан кейін жаңа орынға қоюға (Paste) (Shift және Ins 

пернелері) тура келеді. 

Бағдарлама текстін теру барысында қате жібермейтін адам кем де 

шығар. Егер Сіз басқа әріпті не цифрды жазып қойсаңыз, онда оны егер 

белгі курсор позициясында тұрса Delete пернесінің көмегімен өшіресіз. 

Ал, егер “дұрыс емес” белгі курсордың сол жағында тұрса, онда оны 

өшіру үшін BackSpace пернесін қолданамыз. 

Толық жолды өшіру үшін Ctrl және Y пернелерін басу қажет. 

Файлмен жұмыс істеу режимі (File). File мәзірінде Сізге басқа 

бағдарламалар бойынша таныс  командалар орналасады. 

New – жаңа файл құру. 

Open – бұрын құрылған файлды ашу. 

Save – активті терезедегі программаны дискіге сақтау. 

Save as – файлдың атын және жолын көрсете отытып сақтау. 

Өңдеу режимі (DEBUG). Debug – мәзірінің пунктіндегі 

командаларына кейбір түсіндірулер қажет. Watch – бақылау терезесін 

ашу. Стандартты терезе экранның төменгі бөлігінде орналасады. Егер 

бағдарлама тексті үлкен болса, онда бұл терезе бағдарламаның текстінің 

бір бөлігін жауып тұрады. Терезенің өлшемдерін өзгерту және оның 

орнын ауыстыру үшін Ctrl-F5 пернесін басыңыз, сонан кейін ←↑→↓ 

бағыттарының көмегімен терезенің өлшемі мен орнын белгілеп, Enter 

пернесін басыңыз. Мәнін бақылап отырған айнымалының атын енгізу 

үшін Insert пернесін басыңыз, экран бетінде тақырыбы Watch Expression 

деп жазылған сұр тіктөртбұрыш пайда болады. Айнымалының атын 

енгізіп, енгізу пернесін басыңыз. Терезеде айнымалы аты пайда болады, 

айнымалының мәні (мәндері) шығу үшін бағдарламаны Ctrl – F9 

режимінде орындау керек. 

Бағдарламаның кейбір бөліктерін қадам бойынша орындаусыз өтіп 

кетуге болады. Курсорды бағдарламаның қадам бойынша орындалуы 

басталатын жолына қойып, F4 пернесін басыңыз. Бағдарлама 

компиляцияланып, оның курсорға дейін орналасқан бөлігі орындалады. 

Содан кейін Сіз Ғ7 пернесі арқылы бағдарламаны қадам бойынша 

орындауға мүмкіндік аласыз. 

Бақылау терезесіндегі айнымалыны өшіру үшін оған алдын – ала 

жасыл сызықты қондырып алып, Delete пернесін басу керек. 
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Evaluate командасы Сізге өңдеу процесінде кез – келген өрнектің 

мәнін табуға көмектеседі. 

Өңдеу процесінде кез келген айнымалыға жаңа мән беруге болады. 

Ол үшін Сіз мынандай амалдарды орындауыңыз керек. 

- Өңдеу режиміне кіру. 

- Режимді “ашу” және evaluate/modify қызметші сөзін табу, Enter 

пернесін басу. 

Айталық Сіз α массивінің үшінші элементінің мәнін өзгерткіңіз 

келді дейік. Енгізу пернесін басқаннан кейін экран бетінде сұр 

тіктөртбұрыш пайда болады. 

 

Expression                                  Evaluate  

                                                     Modify 

   

   Result                                         Cancel 

    

Result                                         Help 

                                                     

    

   New value 

 

     

 

Табуляция пернесімен New value-ге өтіңіз, жаңа мәнді енгізіп, 

Enter-ді басыңыз. 

 

     Result 

                           

 

 

    New value 

                       

   

 

Esc пернесін басу арқылы өңдеу режиміне өтесіз. Evaluate режиміне 

күрделі емес калькулятор ретінде пайдалануға болады.   

Turbo Рascal тілінде  қолданылатын  таңбалар: 

1) 26 үлкен және кіші латын әріптері;  

2) 0,1,...,9-цифрлары;  

3) арнайы таңбалар (2-кесте); 

          4) түйінді сөздер (3-кесте). 

 

 

 

 

  a[3] 

   20 

   -3 

   -3 
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2 - кесте -  Turbo Рascal тілінде  қолданылатын  арнайы таңбалар 

 

   Арнайы таңбалар       Мағынасы 

      ‘ 

     = 

     < 

      > 

     <= 

     >= 

     := 

     - 

     * 

     / 

    (,) 

    [,] 

    : 

    . 

    , 

    ; 

    + 

Дәйекше(апостроф) 

Тең 

Кіші 

Үлкен 

Кіші немесе тең 

Үлкен немесе тең 

Меншіктеу 

Азайту 

Көбейту 

Бөлу 

Дөңгелек жақшалар 

Тік жақшалар 

Қос нүкте 

Нүкте 

Үтір 

Үтірлі нүкте 

Қосу 

     

3 - кесте - Turbo Рascal тілінде  қолданылатын  түйінді сөздер 

     

Түйінді сөздер Аудармасы 

AND 

ARRAY 

BEGIN 

CASE 

CONST 

DO 

END 

FILE 

FOR 

FUNCTION 

IF 

OR 

ELSE 

PROCEDURE 

PROGRAM 

RECORD 

REPEAT 

THEN 

TYPE 

VAR 

Және 

Массив 

Басы 

Таңдау 

Тұрақты 

Орында 

Соңы 

Файл 

Үшін 

Функция 

Егер 

Немесе 

Әйтпесе 

Процедура 

Программа 

Жазу 

Қайталау 

Онда 

Тип 

Айнымалы 
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Turbo Рascal  тілінде қолданылатын  программалық сипаттау және 

операторлар бөлімінен тұрады. Программа барысында мәні өзгермейтін 

деректер - тұрақтылар. Тұрақтылар программаның сипаттау бөлімінде 

сипатталады және Const түйінді сөзінен басталады. 

Мысалы:  

Const k=100; n=50; 

             Pi=3.141592; 

             Lmp=’p’; 

Программалауда  айнымалы деп дерек үшін жадыдан бөлінген 

орынды айтады. Айнымалылардың  мәні программа барысында өзгеруі 

мүмкін. Айнымалыларға, тұрақтыларға, программаға, процедураға, 

функцияға, тағы басқаларға атау (идентификатор) беріледі. 

Идентификатор құрамында латын әріптері, ’_’ таңбасы және цифрлар 

кездесуі мүмкін.      

Мысалы: 

Program sum_ mus1; 

Идентификатор ретінде 2 - кестедегі кілт сөздерді қолдануға 

болмайды. Айнымалылар жай және индексті болып бөлінеді. Жай 

айнымалылар өз атымен жазылады, ал индексі бар айнымалыларда оның 

аты мен индексі көрсетіледі. 

Мысалы: Top, X,Z5,Vol,F[1],B[2,1],A [I],B [I,J]. 

                                                    

2.2 Тurbo Рascal тіліндегі  программа құрылымы 

 

Программа тексті (мәтіні): Program<программа-аты>;деп аталатын, 

міндетті  емес элементтен, ал сипаттау бөлімдерінен басы келесі кілт 

сөздерінен басталуы мүмкін: 

     Label (белгілері); 

     Const (тұрақтылар); 

     Type (типтер); 

     Var (айнымалылар); 

     Function, Procedure (функция,процедура). 

Сипаттау бөлімінен соң операторлық  Begin, End - жақшаларына 

алынған  программаның орындалу бөлігі орналасады.  

Айнымалылар  келесі  схемалар түрінде сипатталады: 

       Var<айнымалы  аттары  тізімі >:<тип>; 

 <тип> - стандартты тип аты не сипатталған тип арқылы берілуі 

мүмкін. Сипатталған типтер структуралық айнымалыларға (мысалы: 

массивтер) қолданылады. Сипатталған типтер  Type бөлімінде 

анықталады: 

       Type < тип аты>=<типтің сипаты>; 

Тұрақтылардың сипатталынуы: Const<тұрақты аты>=<мәні>; 

Белгілердің сипатталынуы: Label<белгілер тізімі>; Белгі - ең көбі 4 

цифрдан тұратын және программада  оператор алдына қос нүкте арқылы 
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жазылатын әріптер не цифрлар комбинациясы. Белгіге өту GOTO 

<белгі>; - арқылы орындалады.  

Қарапайым радиусы R - ге тең шеңбердің ауданын есептейтін 

программаны қарастырайық: 

Program Examplel; 

Const PI= 3.14;   {тұрақтыны сипаттау}             

Var R: real;    {R- айнымалысын сипаттау} 

Begin     {операторлық жақшаның басы}  

   Writeln(‘радиусты енгіз:’); {тексті экранға шығару}  

   Readln(R);   {R-дің мәнін клавиатурадан енгізу} 

Writeln(‘шеңбер ауданы:’,PI*sqr(R))           

                                                     {нәтижені дисплейге шығару} 

 End. 

 

Түсініктемелер фигуралық жақшаға алынып жазылады. Таңбалық 

(символдық) қатарлар мен мәндер дәйекшеге (апостроф) алынады, 

оларды жазу үшін орыс немесе қазақ әріптерін қолдануға болады. 

Оператор - белгілі бір іс-әрекет орындау үшін соңында нүктелі үтір 

(;) қойылған нұсқау. Бірнеше оператор Begin, End сөздерімен шектеліп 

жазылса, ол құрама оператор деп есептелінеді. Begin (басы) және End 

(соңы) операторлық жақшалар деп аталады. Begin-нен кейін және End-тің 

алдына нүктелі үтір қойылмайды, ал операторлар арасына қойылады. 

Егер программада артық нүктелі үтір қойылса, ол бос оператор деп 

есептелінеді. Бос оператор - ешқандай әрекет орындалмайтын оператор. 

Программа соңында нүкте қойылады. Begin, End-тен басқа көптеген 

түйінді сөздер 2-кестеде келтірілген.  

Паскаль тілі операторларын жай және күрделі деп жіктеуге 

болады. Жай операторлар арқылы тек бір ғана іс-әрекет сипатталады. 

Паскаль тілінде жай операторлар: меншіктеу, шартсыз өту, бос оператор, 

енгізу және шығару. Күрделі оператор - альтернативті бірнеше 

операторлардан тұратын іс-әрекеттерді сипаттайды. Күрделі 

операторлар: құрама, шартты өту, таңдау, цикл, жазуды біріктіру.        

Меншіктеу- Паскаль программалау тілінің негізгі операторы. 

Оператордың жалпы түрі: V:= a; 

Мұнда, V- айнымалының аты; «:=»-  меншіктеу белгісі; a- өрнек. 

Мысалы, 

    Im:=0;     P:=1; 

    Im:= im+2;    P:=p*im; 

Компьютердің, не адамның өңдеуіне бейімделіп дайындалған 

сандық, символдық т.б. информациялар берілгендер не деректер делінеді. 

Берілгендер типтерге (түрлерге) сұрыпталынады (17 - сурет). 

Turbo Рascal тілінде  қолданылатын  анықталған стандартты 

типтер: 

   -   бүтін типтер – Shortint, Integer, Longint, Byte, Word; 

   -   нақты типтер – Real, Single, Double, Extended, Comp; 
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- логикалық тип – Boolean; 

- таңбалық (символдық) тип – Char;  

- жолдық (қатарлық) тип – String; 

- ASCLL - қатарлық тип- Pchar; 

- текстік файл – Text; 

- нұсқағыш тип – Pointer. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17– сурет -  Берілгендер типтерінің жіктеліну обайы 

 

Бұлардан басқа типтер Type бөлімінде не Var бөлімінде анықталуы 

тиіс. Жай типтердің Turbo Рascal тілінде анықталған стандартты 

типтерінің қабылдауы мүмкін мәндерін қарастырайық. 

Бүтін типтер: 

- 128-ден 127-ге дейінгі аралықтағы бүтін сандар – Shortint. 

- 32768-ден 32767-ге дейінгі аралықтағы бүтін сандар – Integer. 

- 2147483648-ден 2147483647-ге дейінгі аралықтағы бүтін сандар- 

Longint, 0-ден 255-ке дейінгі аралықтағы бүтін сандар – Byte. 

- 0-ден 65535-ке дейінгі аралықтағы бүтін сандар – Word. 

Нақты типтер: 

- 2.9*10
-39

 мен 1.7*10
38

 аралығындағы нақты сандар – Real.  

- 1.5*10
-45 

пен 3.4*10
38

 аралығындағы нақты сандар – Single.  

- 5.0*10
-324

 мен 1.7*10
308

 аралығындағы нақты сандар – Double. 

- 263+1 мен 263-1 аралығындағы нақты сандар – Comp. 

Boolean- логикалық тип (мәндері: True - ақиқат,  False - жалған). 

          Берілгендер  типтері 

жай типтер Күрделі типтер 

стандартты Пайдаланушы 

анықтайтын Массив 

Жиын 

Жол 

Жазу 

Файл 

нұсқағыш 

Бүтін 

Нақты 

Логикалық 

таңбалық 

 

санақты шектеулі 
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Char - таңбалық(символдық)тип (кез-келген Turbo Рascal тілінің 

алфавитіндегі дәйекшеге алынған символ ‘a’,’5’, ‘;’). 

ASCII кестесіне символдар тізімі: цифрлар мен әріптер және басқа 

да таңбалар кіреді. ASCII кестесіндегі әр символдың нөмірі осы 

символдың коды болып есептелінеді. Символ (таңба) мәнінің берілу         

түрлері төмендегідей: 

  - апострофқа алынған кез-келген ASCII кестесіндегі таңба; 

Мысалы, 'A', '3', '*', т.б. 

- # (фунт) таңбасынан кейін ASCII кестесіндегі символ нөмірі 

жазылуы. Мысалы, #65, #51; 

- Chr функциясы арқылы өрнектеледі. 

 Chr - функциясы коды бойынша символды анықтайды. Яғни, 

Chr(65), ‘A’, #65 - А символының берілу түрлері. Символдық 

айнымалының сипатталынуы: ch:  char;  {ch - символ}. Компьютер 

жадында әр символ 1- байт орын алады. Келесі операторлар орындалуы 

бір мәнді: 

  A) ch:=’E’;   ch:=#69;     ch=chr(69); 

  Б)  Writelen (‘ALMATY’); 

        Writelen(‘ALM’ #65); 

        Writelen(#65#76#77#65); 

        Writelen(Chr(65), Chr(76), Chr(77), Chr(65) ); 

Turbo Рascal тілінде  қолданылатын  стандартты функциялар: 

- Abs(x)- x - тің абсолют шамасы. 

- Sqr(x)- x - тің квадраты. 

- Sqrt(х)-x-x - тің квадрат түбірі. 

- Exp(x)- e
x 
- тің  мәні. 

- Ln(x)- x - тің натурал логарифмі. 

- Sin(x)-x - тің синусы. 

- Cos(x)-x - тің косинусы. 

- Arctan(x)-x - тің арктангенсі. 

- Round(x)-x - ті жақын бүтінге дөңгелектеу. 

- Trunc(x)-x - тің бүтін бөлігі. 

- Int(x)-x - тің бүтін бөлігі. 

- Frac(x)-x - тің бөлшек бөлігі. 

- Odd(x)-x - жұп болса мәні ‘False’, тақ болса -‘True’. 

- Random(x) - Randomize операторы орындалған соң, [0,x] 

аралығынан таңдалатын кездейсоқ сан. Мұндағы х < 65536 бүтін сан. 

- Succ(x) - бүтін х - тен кейінгі санды анықтайды. 

- Pred(x) - бүтін х - тің алдындағы санды анықтайды. 

- Sqrt, Exp, Ln, Sin, Cos, Arctan функцияларының аргументтері 

- кез-келген сандық тип, ал нәтижелері нақты тип болады. Turbo 

Рascal тіліндегі арифметикалық өрнек - тұрақтылар мен 

айнымалылардың арифметикалық операциялар, математикалық 

функциялар арқылы өрнектеліп жазылуы. 
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Таңбалық типтерге қолданылатын функциялар: 

- UpCase(s) - латын алфавитінің кіші әрпін бас әріпке түрлендіреді. 

Қазақ, орыс алфавиті әріптерін түрлендірмейді. 

- Ord(s) - реттелген таңбалар жиынтығы s-тің рет нөмірі. Мысалы: 

- Ord( '5' ) = 53. 

- Chr(i) - керісінше, i - нөмірі таңба. 

- Succ(s) - s - тен кейінгі таңба. 

- Pred(s) - s - тің алдындағы таңба. 

Сандарды және символды бір жолға немесе әр жолға енгізуге 

болады. Жаңа жолдан енгізу үшін READLN операторын пайдалану керек. 

Логикалық типтегі айнымалының мәнін тұрақтыны анықтау бөлімінде 

немесе қабылдау операторы арқылы енгізуге болады. Диалогты режимде 

жұмыс істеу үшін енгізу операторының алдында экранға шығару 

операторын пайдалану керек. 

Мысал: WRITELN ('Бүтін K,L,M сандарын енгізу'). 

Берілгендерді екі түрлі әдіспен баспаға шығаруға болады. 

А - стандартты формада. 

Б - көрсетілген немесе берілген форматта. 

13 - мысал. Программа. Берілгендер: K = -73, L =12, M =21425, 

 X = -4192.21, Y = 21.345, S1 = '*', S2 = 'V', S3 = 'F' 

Program inout; 

Const log = true; 

Var K, L, M: integer; x, y : real; s1, s2, s3 : char; 

Begin  

Writeln('бүтін K, L,M сандарын енгізу'); 

Read (K, L, M); 

Writeln (' ':30, 'бүтін сандар'); 

Writeln (' ':15, 'стандартты формат', ' ':12, 'берілген формат'); 

Writeln (' ', K, L, M' ':5,'K=',K:3,'L=',L:2,'M=',M:5); 

Writeln; 

Writeln ('бөлшек сандарды енгіз:'); 

Readln (x, y); 

Writeln (' ':5, 'стандарты формат' ,' ':18, 'берілген формат'); 

Writeln (' ':5, x, y',':10, 'x=', x:8:2,'y=', y:6:3); 

Writeln; 

Writeln('символдарды s1,s2,s3 енгіз'); 

Readln (s1,s2,s3); 

Writeln(' ':20,'символдық айнымалылары:', 's1=',s1,'s2=',s2,'s3=',s3); 

Writeln('символдық айнымалыларды баспаға беру', S1:5,S2:5,S3:5); 

WRITELN('Логикалық айнымалы=', log); 

WRITELN(' ':35, 'Программаны орындаған Ясмин Кендебайқызы'); 

END. 
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2.3  Тurbo Рascal тілінде  қолданылатын  операторлар 

 

Берілген мәндерді айнымалыға жазу үшін меншіктеу операторын 

пайдалануға болады.  Мысалы,  А := 15:   ВС := -16.4  т.с.с.   Бірақ бұл 

жағдайда программа әмбебап  (универсал) болмайды. Программаны 

әмбебап етіп жасау үшін айнымалылардың мәндері өзгеретін түрде жасау 

қажет, бұл жағдайда программа айнымалылының әр түрлі мәндері үшін 

дұрыс болады. Ол үшін енгізу операторы  READ  (READ – ағылшынша 

оқу дегенді білдіреді) пайдалынылады. 

Енгізу операторының жалпы түрі  (форматы) мұнадай: Read(a1,  a2, 

. . . ,  an); 
 Мұндағы  а1,  а2,  ...,  аn – айнымалы атаулары, оларды енгізу 

операторларының параметрлері деп те атайды. READ операторы 

орындалғанда параметрлер өздеріне сәйкес мәндерді қабылдайды, бұл 

міндет енгізу файлы  INPUT  (енгізу) арқылы жүзеге асырылады. 

Параметрлер жаңа мән қабылдағанда олардан бұрын орналасқан 

(жазылған) көне мән өшіріліп, орнына жаңа мәндер жазылып, программа 

параметрдің жаңа мәні бойынша жұмыс атқарады. 

Оператор READ ерікті сандағы параметрлер арқылы жұмыс атқара 

алады.     Параметрлердің сандық мәндері бір-бірінен бос орын арқылы 

ажыратылып жазылады. Мәндерді енгізіп болғаннан кейін  Enter (енгізу) 

пернесі басылады. Мысалы,  енгізу операторы READ (А,В,С); түрінде 

берілсе, параметрлерге мәндер былай беріледі:  5, – 6,2, – 4,5.  Бұл 

жағдайда,  

А = 5,  В = 6.2,  С = 4.5 мәндер қабылдайды. 

Осы мәндер бойынша программа орындалып болған соң басқа 

мәндер үшін программаны қайталау қажет болса, онда программаны 

басынан бастап қайта орындау қажет. 

 Бүтін айнымалыларға бүтін, нақты айнымалыларға нақты мәндер 

берілуі қажет. 

Айнымалы бейнеленгенде нақты ретінде бейнеленсе, оған нақты да, 

бүтін де мән беруге болады,  себебі нақты сан құрамына бүтін сан енеді. 

Ал машина «өзі» бүтін санды нақты сан түріне келтіріп алады.  Мысалы,  

VAR A, B:  REAL; READ  ( A, B );  түрінде беріліп – А, В айнымалылары 

үшін 4 – 5 Enter  орындалса, онда машина оларды  А = 4.0,  В = 5.0 

түрінде қабылдайды. 

Сандар арасына бір немесе бірнеше бос орын қалдыруға болады,  

себебі сан енгізілгенде бос орын еске алынбайды. 

Мәндерді енгізгенде мән енгізілген жолдан келесі жаңа жолға 

көшіру үшін параметрсіз немесе параметрмен сәйкес  READLN;,  

READLN  (a1,  a2, . . . , an)  операторларын пайдалану қажет. Сонымен  

READ(a1, a2, . . . , an); READLN операторларының орнына бір ғана 

READLN (a1, a2, . . . , an) операторын пайдалануға болады. 

Паскаль тілінде нәтижені экранға шығару үшін WRITE  (жазу) 

операторы пайдаланылады: WRITE  ( a1, a2, . . . , an); 
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Мұндағы  а1, а2, . . . , an - жай айнымалылар немесе апострофтар 

ішіне алынған символдар тобы болуы мүмкін.  Мысалы,  егер  В = 17.15 

болып, мына команда орындалғанда: 

WRITE  (’В мәні =’, В),  экранда  В = 17.15 дерегі көрінеді. 

Шығарылатын параметрлер бір - бірімен үтір арқылы ажыратылып, 

WRITE қызмет сөзінен соң, дөңгелек жақша ішіне жазылады. 

Бүтін және нақты сандарды шығару үшін сандардың форматын беру 

қажет. Формат айнымалы атынан соң қос нүкте арқылы жазылады. Нақты 

сан үшін формат екі саннан тұрады: 

         І – санға берілетін барлық орын, 

         ІІ – үтірден кейін алынатын бөлшек бөлік саны. 

Мысалы: 

WRITE(Y : 5 : 2); 

Мұндағы 5 – нәтижеге берілген барлық орын,  2 – үтірден соң 

алынатын бөлшек бөліктің саны. 

Жалпы түрде: 

Бүтін сан үшін  WRITE (N : S) немесе WRITE (‘K=’, N:S), мұндағы 

S – формат, яғни бүтін санға берілген орын. 

Нақты сан үшін:   WRITE ( ‘Y =’,  Y : 8 : 3 ) 

Егер Y = 1.76 болса,  экраннан Y = 1.760 көрінеді. 

Жалпы түрде:  WRITE  (‘Y =’,  Y : M : N). 

Мұндағы – М барлық сан үшңн берілген орын саны, N бөлшек 

бөліктің орындарының саны. Егер операторда формат көрсетілмесе, онда 

нәтижеде қанша орынды сан алынса, сол сан экранға шығады. 

Паскаль тілінде параметрсіз шығару операторы  WRITELN  жаңа 

жолға көшіру үшін пайдаланылады. 

Егер WRITELN (а1, а2, . . . , an); (операторы пайдаланылса, онда а1, 

а2, . . . ап ) мәндерін экранға шығарған соң курсор келесі жолға көшеді. 

WRITE операторын түсініктеме беруге пайдалануға болады. 

Мысалы WRITE (‘A,B,C – мәндерін енгіз);  READ (A,B,C); 

Бұл жағдайда экранға: 

«А,В,С мәндерін енгіз» деген түсініктеме сөз шығады. 

Мәндер арасына қажетті бос орын қалдыру үшін :  к түріндегі белгі. 

Мысалы,  WRITE (‘ T = ’, N : 3, ’’ : 4, ‘M = ’,  M : 4 : 2) болса, онда Т-ның 

үш орынды мәнінен соң 4 – бос орын қалады да, одан соң М-нің мәні 

жазылады. 

Айталық,  X=7,  Y=15,  Z = 11, ал  R = 450,08  болсын, оларды 

экранға шығарудың әр түрлі жағдайын көрсетейік. 

         Оператордың жазылуы                                      Экранда 

         Write (x,y);                                                                    715 

         Write (x,’- - ’, y);                                                         7 - - 15 

         Write (‘x=’, x);                                                                 x=7 

         Write (x, ‘ ’: 3,z);                                                            7  11 

         Write (‘Х+У=’, X+Y);                                               X + Y = 22 
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         Write (Z, ‘- соңы’);                                                    11 – соңы 

         Write (‘бітті’);                                                                бітті 

         Write (R);                                                                     4.5008Е+2 

        
Тармақталуы бар процестерді ұйымдастыру үшін шартты 

операторлар пайдалынылады. Тармақталу белгілі бір шарттың орындалуы 

немесе орындалмауына тәуелді басқарылады. Бұл операторлардың толық 

түрі алгоритмдік тілдегі тармақталу командасына сәйкес келеді. 

 

         егер  шарт                    IF   шарт       

         онда  І-серия                THEN  І–серия  

         әйтпесе  ІІ-серия         ELSE    ІІ-серия  

                                              (оқылуы – иф, зен, элс). 

         бітті. 

         Жалпы түрде бұл оператордың форматы  (жазылуы): 

 

IF  шарт  (логикалық өрнек)    

THEN   І – оператор    

ELSE   ІІ - оператор                                        

 

 Мұндағы І және ІІ операторлардың өзі қарапайым немесе құрама 

оператор болуы мүмкін. Егер  IF  сөзінен кейінгі жазылған шарт сақталса 

(ақиқат болса), онда THEN  (онда) сөзінен кейін жазылған операторлар 

сериясы орындалады, онда ІІ-серия операторлары орындалмайды. 

IF сөзінен соң жазылатын шартты жазу үшін Паскаль тілінде 

өрнектерді салыстыру : =, >, >=, <, <=, <> белгілерін пайдаланады. 

Жалпы түрде шартты  к1      к2  түрінде қарауға болады. 

Мұнда      - салыстыру белгілерінің бірі, 

К1,  к2  -  тұрақты, айнымалы, тұрақты және айнымалы немесе 

өрнектер болуы мүмкін. 

Бір мезгілде бір емес, бірнеше шартты, яғни құрама шартты жазу 

үшін логикалық амалдарды пайдалануға болады. 

Кей жағдайларда шартты операторды басқаша былай да жазады: 

         IF  -     логикалық өрнек 

         THEN  I –  оператор 

         ELSE   II – оператор 

Бұл жазу операторлар бір жолға сыймай қалған жағдайда 

пайдаланылады. 

Шартты операторда құрама команданы (операторды) пайдалануға 

болады: 

         IF  -     логикалық өрнек 

         BEGIN 

         І – оператор; 

         ІІ – оператор; 

         . . . . . . . . . . . . 
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         n-1 – оператор 

             n – оператор 

         END 

             ELSE 

         BEGIN 

         І – оператор 

         ІІ – оператор 

         . . . . . . . . . . . . 

         n-1 – оператор 

             n – оператор 

         END. 

 

14-мысал. Y=          2*x-1, егер х<1 

                                 x*x+4, x>=1 функциясының мәнін есептеу керек. 

Шешуі: 

Program  man; 

(* функция мәнін есептеу*) 

Var x,y:real; 

Begin 

Write(‘x=’); 

Readln(x); 

If x<1 then y:=2*x-1 else y:=x*x-4; 

Write(‘y=’,y:6:3); 

End. 

 

2.4 Turbo Рascal  тілдің қарапайым құрылымдары 

 

      Алгоритм - есепті шешу үшін орындаушыға біртіндеп, рет-ретімен 

берілетін нұсқаулар жиынтығы. Алгоритм құрылымына қарай үш түрге 

бөлінеді: сызықтық, тармақталу, қайталану (циклдік). Сызықтық 

алгоритмнің атына тұрғандай, бұл алгоритм құрылымындағы нұсқаулар 

жазылу реті бойынша бірінен кейін бірі сызықты түрде орындалады. Осы 

сызықтық алгоритмдерді Turbo Рascal  тілінде бағдарламалау  қалай 

жүргізілетінін қарастырайық. 

 Кез келген бағдарламаны құруда, бағдарламаның төмендегідей 

кезеңдерін ескеріп, жұмыс  жасаған ыңғайлы. 

Бағдарламаны құру кезеңдері: 

- Есептің математикалық қойылымын (математикалық моделі) жасау; 

- Есепті шешу алгоритмін жазу; 

- Алгоритмге сәйкес бағдарлама құру, компьютер жадысына енгізу; 

- Бағдарлама қатесін тексеру; 

- Бағдарлама нәтижесін алу 

Енді осы кезеңдердің ерекшеліктеріне тоқталайық. Есептің 

математикалық қойылымын (математикалық моделін) жасау. 
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Бұл кезеңде берілген есепті шешуге қажетті аргументтер және нәтиже 

алынатын теңдеулер анықталынады. Үшбұрыштың ауданын есептеуге 

Геронның формуласын қолданамыз. 

 

 

Мұндағы, а,в,с - үшбұрыштың үш қабырғасының өлшемі 

пернетақтадан енгізіледі.Ал үшбұрыштың жарты периметрі мына 

теңдеумен анықталынады P=(a+b+c)/2. 

Есепті шешу алгоритмін жазу. 

 Бағдарламалаудың бұл кезеңінде берілген  есепті шешудің  

алгоритмі жазылады, яғни  қойылған мақсатқа жету жолында 

орындалатын  нұсқаулар рет-ретімен жазылады. Алгоритмді көп 

жағдайда  блок-схема  түрінде жазған ыңғайлы. 

 Алгоритмнің жеке құрылымына, блоктарына геометриялық 

фигуралар сәйкестендірілген.  

 Бұл кезеңде алгоритмге сәйкестендіріліп бағдарлама жазылады. 

Turbo Рascal  тілінде бағдарлама жазайық. 

Program esep1; 

   Var a,b,c,p,s:real; 

  Begin 

Writeln(‘a,b , c енгіз’); 

Readln(a,b,c); 

P:=(a+b+c)/2; 

S:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 

Writeln(‘S=’,S:4:2); 

  Readln; 

End. 

           Бағдарламаға  енетін нұсқауларды (бұйрықтарды) Turbo Рascal  

тілінде операторлар дейді. Turbo Рascal  тілінің операторларын 

қарапайым және күрделі (құрама) операторлар деп екі топқа бөледі. 

 Turbo Рascal  тілінің операторларын қарапайым немесе күрделі деп 

екіге  бөлуге болады. Қарапайым операторлар өз ішінде басқа 

операторларды құрамайды. Күрделі  операторлары қарапайым 

операторлардан құралатын конструкцияны көрсетеді. Паскаль тілінің  

қарапайым операторларына келесі операторлар жатады: меншіктеу 

операторы, бос оператор, енгізу-шығару операторлары; күрделі 

операторларға: құрамды және шартты оператор, цикл операторы, таңдау 

операторы жатады. Меншіктеу операторы- кез келген бағдарламалау 

тілінің негізгі операторы. Жалпы жазылу түрі:   V:=A; мұндағы V- 

айнымалы аты; := меншіктеу белгісі; A - өрнек. Берілген оператор := 

меншіктеу белгісінің оң жағында тұрған  А өрнегінің мәнін есептейді 

және алынған нәтиже мәнін  V айнымалысына меншіктейді. Көп 

жағжайда  меншіктеу операциясының белгісі := мен теңдік белгісі = 

өзгешелігіне көңіл бөлген жөн. Бұл айырмашылық тек жазылу түрінде 

ғана емес сонымен қатар оның мазмұнында. Мысалы,  қарапайым 

))()(( cpbpappS 
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математикалық  x = x+2  өрнегінің жазылуы қате болып табылады. Ал 

x:=x+2 өрнегінің жазылуы дұрыс болып келеді және келесі түрдегі 

мағынаны береді. Яғни ағымдағы айнымалы     Х-ке (орындалу 

барысындағы мәні 5 болсын) 2 саны қосылып, нәтижесі 7 саны Х 

айнымалысына меншіктеледі. Сол сияқты өрнектің оң жағындағы 

меншіктеу операторы тұрақтының мәні айнымалы атына  немесе функция 

атына меншіктеледі. 

T:=527.475; 

M:=TEMP; 

Y:=SQRT(X); 

 Меншіктеу операторы тек қана арифметикалық мәліметтерге ғана 

емес сол сияқты логикалық және символдық мәліметтерге қолданылады. 

Егер айнымалылар L ,M және  N логикалық болса, онда L:=M and N. Егер 

M-TRUE,   ал N-FALSE  онда логикалық айнымалы  L-FALSE мәнін 

қабылдайды. Меншіктеу операторын қолданған кезде, сол жақтағы  

айнымалы мен оң жақтағы өрнектің типі бірдей болуы керек.  

VAR D:REAL; онда  оператор D:=’7’ қате болып табылады, өйткені 

жазудың  оң жағында символдық типтің тұрақтысы жазылған. Меншіктеу 

операциясының мысалдары: 

Y:=A+ROUND(B/3)*2; 

SUM:=SUM+X; 

C5:=2*K-SIN(PI/4-X); 

Құрылымды оператор - бұл бір топқа бірнеше операторларды 

біріктіру болып табылады. Оператордың жалпы жазылуы: 

Begin 

Оператор1; 

Оператор2; 

 .  .  . 

оператор n-1; 

оператор n; 

end. 

 Бұл конструкцияда BEGIN (басы) және END (соңы) қызмет сөздері 

операторлық жақшалар деп аталады. BEGIN сөзі  ашылған жақша, END –

жабылған жақша қызметін атқарады. Құрамды оператор біртұтас 

оператор  болып табылады. Оны бағдарламаның кез келген бөлігіне 

қоюға болады. BEGIN сөзінен соң және END сөзінің алдында нүктелі үтір 

қойылмайды. Ол операторлар арасында қойылады. Бос оператор – бұл 

оператор ешқандай іс-әрекет  жасамайды. 

А:=B; 
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R:=2; 

k:=7.2; 

Мұнда үшінші оператор бос болып табылады. Бастауыш 

бағдарламашыларда көбіне мынадай сұрақтар туады: ; – нүктелі үтірді 

қай жерге  дұрыс қою керек? Бұл сұраққа дұрыс жауап  беру үшін 

мынадай мысалды қарастырамыз. Мысалы: Егер A,B,C,D элементтерін 

біріктіретін болсақ,  онда оларды жақшаға аламыз. (A,B,C,D) – онда үтір 

элементтер арасында қойылады. Егер осы элементтер тобы басқа топтың 

құрамына кірсе онда үтір топтар арасында қойылады. Мысалы: 

((A,B,C,D),(K,L,M),E,(R,S)) 

Паскаль тілінде бұл жүйе, яғни жақшалар орнына BEGIN – END 

операторлық жақшалары қолданылып жазылады және үтір орнына 

нүктелі үтір қойылады, ал элементтер орнына операторлар жазылады. 

 Осы жазылған конструкция Turbo Рascal  тілінде былай жазылады: 

BEGIN 

BEGIN 

Оператор А; 

Оператор В; 

Оператор С; 

Оператор D; 

END; 

BEGIN 

Оператор K; 

Оператор L; 

Оператор M; 

END; 

Оператор E; 

BEGIN 

Оператор R; 

Оператор S; 

END; 

END. 

 

Құрылған бағдарламаны компьютерге енгізгеннен кейін Alt+F9  

перне комбинациясын орындап, бағдарламаның қатесі тексеріледі. Егер, 

бағдарламада қателер кездессе экранға қатені хабарлау  мәліметі шығады. 
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 Бұл кезеңде бастапқы берілгендердің мәні пернетақтадан енгізіледі. 

Олар үшін бағдарламаны орындауға жібереміз, яғни  Ctrl+F9  пернелер 

комбинациясы басылып немесе менюдағы Run командасы орындалады.  

Құрылған бағдарлама бір типтес бірнеше  есептерді шешуге 

ыңғайлы болуы керек. Сондықтан, бағдарламаның дұрыстығына көз 

жеткізу үшін, нәтижесі алдын-ала анықталынып қойылған  есепті  

бағдарламаға  саламыз. Осылайша, кез-келген  бағдарламаны тестен  

өткізу қажет. 

Мысалы, жоғарыдағы бағдарламаны а=4, b=5, c=3  болғанда, аудан S=6 

тең болады деп тексереміз. Үшбұрыштың  қабырғалар өлшемі а, в, с 

пернетақтадан енгізілгенде a<b+c, b<a+c, c<b+a  шарттарының 

орындалуын қамтамасыз етіңіз. 

Сызықтық алгоритмге программа құрудың нәтижесінде білімгерге 

қойылатын талаптар: 

1. Текстік файлдармен жұмыс істеу негіздерін меңгеру. 

2. Turbo Рascal ортасында жұмыс істеуді меңгеру. 

3. Есептеу амалдарын программалау. 

Жұмыстың негізгі мақсатында төмендегідей іс әрекеттерді меңгеру: 

1. Текстік редактор командаларын меңгеру. 

2. Программаны трансляциялау. 

3. Программаны орындауға жіберу. 

4. Айнымалы және тұрақтылар мәндерін анықтау. 

5. Real  типті берілгендердің форматтары. 

6. Арифметикалық өрнектердің нәтижелерін көру. 

Меншіктеу операторын пайдаланып арифметикалық өрнекті 

есептейтін программа құр. Программа төмендегідей шарттарды 

қанағаттандыруы қажет: 

1. Real типті айнымалыларды және тұрақтыларды сипаттау. 

2. Айнымалылардың алғашқы мәндерін беру. 

3. Арифметикалық өрнекті үш түрлі тәсілмен есептеу: 

    а) аралық айнымалыларды пайдаланып; 

    б) бір ғана өрнекпен; 

    в) WRITE операторының өрнекті есептеу мүмкіндігін  

                  пайдаланып. 

4. Аралық және нәтижелік мәндерді экранға шығару. 

5. Программа текстін  Turbo Рascal  ортасында баспаға шығару. 

6. Программа нәтижесін баспаға  Shift + Print Screen арқылы алу. 

 

 

 2.5 Тармақталу бағдарламалар құрылымдары 
 

 Алгоритмдік тілде қойылған шартқа байланысты екі немесе екіден 

де көп тармақтары бар алгоритм – тармақталған алгоритм деп аталады. 

Осындай тармақталған алгоритмді бағдарламмалауға шартты көшу 

операторы қолданылады. 
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Есептеу барысында әр түрлі жолмен есептің орындалу және 

орындалмау шарттары қойылатын оператор – шартты  көшу операторы 

немесе шартты оператор  деп аталады. 

 Мысалы: егер x<0 у=x+1 арифметикалық өрнегін егер х≥0 y=2x 

болғанда есептеу. 

Бұл жерде алдымен шарт тексеріледі: х аргументі теріс бола ма, 

әлде оң бола ма? Осы шарт бойынша бір ғана мән есептелінеді: y=x+1  

немесе y=2x. Turbo Рascal тілінде осындай есептеуге шартты оператордың 

2түрі- толық және қысқа  түрлері қолданылады. 

IF логикалық өрнек 

THEN  оператор1    

ELSE оператор2 

Мұндағы IF (егер), THEN (онда), ELSE (әйтпесе) – қызмет сөздері. 

Оператор1, оператор2 – қарапайым немесе құрамды операторлар. Егер 

логикалық өрнек шын болса, онда оператор1 орындалады, әйтпесе 

(логикалық өрнек жалған болғанда) оператор2 орындалады. Оператор1 

және оператор2-нің орындарында  шартты операторлар болуы мүмкін. 

Шартты оператор күрделіге жатады, өйткені оның құрамына басқа да 

операторлар кіреді. Мысалы: IF X<0 THEN X:=X+1 ELSE Y:=2*X. Мұнда 

Х мәні IF шарты орындалғанға дейін анықталу керек. 

Шартты көшу  операторы алгоритмдік тілдегі тармақталу 

командасына сәйкес  келеді. 

Егер  <шарт>                                                  If  <шарт>                                                                    

Онда <1-оператор>                                       Then <1-оператор>                                                         

әйтпесе <2-оператор>                                   Else  <2-оператор>                                                     

бітті 

 

Мысал: 

N мәні 15 тен үлкен, бірақ 25 тен кіші болғандағы A=N+40 өрнегін 

есепте. Басқа барлық N-нің мәндерінде B=M+1  есепте. Шартты 

оператордың түрі мынадай болады: 

IF (N>15) AND (N<25) THEN A:=N+40  ELSE B=M+1 

Екі логикалық операторлар бір уақытта N>15  және  N<25 

орындалған жағдайда ғана A:=N+40  мәні есептелінеді. N  және M 

мәндері оператор орындалғанға дейін анықталады. Шартты оператордық 

іс-әрекетін құрамды оператор көмегімен кеңейтуге болады. Бұл жағдайда 

THEN және  ELSE сөздерінен кейін құрылымды операторлар жазылады. 

IF логикалық өрнек     THEN 

BEGIN 

 Оператор1; 

 Оператор2; 

 . . . 

 оператор n-1; 

 оператор n 

 END 
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ELSE 

BEGIN 

Оператор1; 

 Оператор2; 

 . . . 

 оператор n-1; 

 оператор n 

END 

ELSE  қызмет сөзінің алдында “;” қойылмайды. 

Шартты көшу операторының мұндай  жазылуына  мысал ретінде 

квадрат теңдеуінің, ах
2
+вх+с=0  a≠0 бағдарламасын және блок-схемасын  

қарастырайық (18 - сурет). 

 
 

18 - сурет – Шартты көшу операторының блок-схемасы 

 

15 – мысал. 

Program Prob1; 

Var a, b,c,d:integer; 

       X,x1,x2:real; 

Begin 

Writeln(‘а, в,с мәндерін енгіз’); 

Readln(a,b,c); 

D:=sqr(b)-4*a*c;  

If D>0 then begin 

X1:=(-b-sqrt(d))/2*a; 

X2:= (-b+sqrt(d))/2*a; 

Writeln(‘x1=’,x1:5:2, ‘        x2=’,x2:5:2) 
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End else 

If D<0 then begin 

Writeln (‘теңдеудің бір түбірі бар’); 

X:=(-b-sqrt(d))/2*a; 

Writeln(‘x=’,x:5:2); end 

Else writeln (‘теңдеудің шешімі жоқ’); readln; end. 

 

16 - мысал. Координаталары Ха және Уа болатын а  нүктесі, 

радиусы R  болатын шеңберде жата ма? Шеңбер центрі координаталар 

бас нүктесімен сәйкес келеді. А нүктесі шеңбер ішінде жатады, егер де 

оның бас нүктеден ара қашықтығы 22

аа ух  шеңбер радиусы R-дан кіші 

болса: 22

аа ух  <R. 

 

PROGRAM PROB; 

VAR 

XA,YA,R,L:REAL; 

BEGIN 

WRITE(‘ХА,УА, R мәндерін енгіз’); 

READ(XA,YA,R); 

L:=SQR(XA)+SOR(YA); 

IF L<SQR(R) THEN WRITELN(‘нүкте шеңбер ішінде жатады’)  

ELSE 

WRITELN(‘нүкте шеңбер сыртында жатады’); 

END. 

 

17 – мысал. Светофор программасын құру. 

PROGRAM svet; 

VAR X,Y:string; 

BEGIN 

   READLN (X); 

IF Х = 'қызыл' THEN Y:= 'тоқта, күт'  

ELSE IF Х= 'сары' THEN У:= 'дайындал'  

ELSE IF Х= 'жасыл' THEN У:= 'жүр'  

ELSE У:= 'светофорда ондай түс жоқ,'; 

WRITELN(Y);     

END. 
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18 - мысал. Бұл бағдарлама  келесі у және  Y  символдарын 

енгізгенде экранға «Да», ал  n және N символдарын енгізгенде экранға 

«Нет» сөзін шығарады.  

var  

ch : Char ;  

begin  

ReadLn (ch) ;  

case ch of  

'n','N' : WriteLn ('Нет' );  

'y','Y' : WriteLn ('Да');  

еnd;  

end.  

 Turbo Pascal  тіліндегі  бағдарламада операторлар жазылған 

ретімен орындалады. Осы реттілікті өзгертіп отыратын, яғни 

бағдарламаның кейбір бөліктерін орындамай өтіп кету және кері 

қайтару үшін, шартсыз көшу операторы қолданылады. Шартсыз 

көшу операторының жалпы жазылуы: 

GOTO белгі; 

GOTO операторы  орындалғанда, бағдарламаның орындалу реті  

бұзылып белгіленген операторға көшу жүзеге асады. Бір белгімен  

бір оператор белгіленеді. Белгі мен оператор  арасына қос нүкте 

таңбасы  қойылады. Белгі 0-9999 бүтін сандарымен және 

идентификатормен қойылады. Бұл белгі бағдарламаның Label  

бөлімінде хабарлануы керек. Мысалы: 

Label  10; 

... 

Begin 

… 

Goto 10; 

… 

10:y:=2*x; 

… 

end. 

Мұнда Goto 10 операторынан кейін бағдарламаның орындалуы 

10 санымен белгіленген операторларға көшіріледі. Ескерту: Goto 

операторы бағдарламасының логикалық құрылымын күрделендіріп 

жібереді. Сол себептен бұл  бұл операторды жиі пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

Таңдау операторы. Таңдау операторы қандай да бір өрнек мәніне 

тәуелді міндетті түрде бірнеше операторлардың бірі орындалу қажет 

болғанда орындалады. CASE тандау операторының көмегімен берілген 

блоктардың кез-келген вариантын таңдауға болады. Егер орындалатын 

блокта бірнеше оператор болса, онда олар операторлық жақшаларға 

алынып жазылады. Таңдау операторы күрделі операторлар тобына 

жатады. 
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        Жазылу түрі: 

CASE _ өрнек_ OF 

тұрақты1: оператор1; 

тұрақты2: оператор2; 

. . . 

тұрақты n: оператор n 

END; 

Мұндағы CASE (кездейсоқ), OF (одан), END (соңы) – қызмет 

сөздері. Таңдау операторы келесі түрде жұмыс жасайды. Егер де өрнек 

мәні сәйкес тұрақтыға тең болса, онда соған  сәйкес операторлар 

орындалады да сосын басқару таңдау операторының сыртына беріледі. 

Егер өрнек мәні ешбір тұрақтыға сәйкес келмесе, онда басқару топтың 

сыртына беріледі. Өрнек нақтыдан басқа (REAL)  кез келген стандарты 

типті болуы мүмкін. Тұрақты типі өрнек типімен сәйкес келуі тиіс. 

          CASE  m  OF 

               1 : y := 3*x+5; 

               2 : y := x*x-6; 

               3 : y := 4*x; 

          еnd; 

Мұндағы  m – INTEGER   не 1 ... 3 шектеулі типті айнымалы;  1, 2, 3  

- өздерінен кейінгі қос нүктеден соң жазылуы операторды сұрыптаушы 

тұрақтылар.  (m-ді шектеулі типке жатқызған кезде оның сипатталу түрі – 

var  m  :  1...3;) 

Программаның орындалуы кезінде алдымен   m айнымалысының 

мәні жадқа ендіріліп,  ол осы тұрақтылармен салыстырылады. Егер мән 

олардың бірімен тең болып шықса,  онда осы тұрақтыға сәйкес оператор 

орындалады да,    CASE операторын орындау аяқталады.  Егер m-нің мәні 

сұрыптаушы тұрақтылардың ешқайсысымен тең болып шықпаса,  CASE  

операторы орындалмай тастап кетіледі.  Оны компьютердің хабарлауы 

үшін  CASE операторын аяқтайтын  end-тің алдына  else writeln  (‘Қате.  

Мұндай сұрыптаушы табылған жоқ’) операторын енгізіп қойған жөн . 

Сұрыптаушы тұрақтыларды таңдап алу мысалдары  4 – кестеде 

берілген.  Сұрыптаушысы шектеулі типке жататын  CASE операторының 

орындалуы үшін сұрыптаушы мәнін сипатталған аралықтан таңдап алса 

болғаны,  мысалы,  m1 = 3;  m1 = 8;  m1 = 14. 

CASE  операторын енгізіп,  var  m  : char  үшін  (6) – программаны 

мынадай түрге өзгертіп жазуға болады: 

4  - кесте - Сұрыптаушы тұрақтыларды таңдап алу мысалдары   

Var  m : 

Integer; 

Var  m1 : 

1 .. 15; 

Var  m2 : 

(ak,kara,sari

); 

Var 

M3 :  char; 

1 

2 

3 

3 

8 

14 

ak 

kara 

sari 

‘a’ 

‘b’ 

‘5’ 

Таңдау операторы жазылуының мысалы: 
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Case K+1 OF 

5:Y:=SQR(X); 

11:Y:=SQRT(X); 

4:Z:4*(A-B); 

7:WRITE(A,B) 

END; 

 

 Егер K+1 мәні 5 ке тең болса, онда Y:=SQR(X) меншіктеу 

операторы орындалады да басқару END сөзінен кейін орналасқан 

операторға беріледі. Егер K+1 мәні 11, 4 және 7 –ге тең болса, онда соған 

сәйкес оператор орындалады да, басқару таңдау операторынан тыс 

операторға беріледі. К айнымалысы бүтін типті айнымалы болсын. 

Сонымен қатар К,Х,А,В айнымалылары Case операторына дейін қандай 

да бір мәнді қабылдауы керек. 

19 – мысал. Апта күнінің нөмірін енгізіп соған сәйкес, апта күнінің 

атын ағылшын және орыс тілдерінде экранға шығару. 

PROGRAM PROB; 

VAR N:INTEGER; 

BEGIN 

WRITELN(‘апта күнінің нөмерін енгіз’); 

READ(N); 

CASE N OF 

1:WRITELN(‘ДҮЙСЕНБІ -MONDAY’); 

2:WRITELN(‘СЕЙСЕНБІ -TUESDAY’); 

3:WRITELN(‘СӘРСЕНБІ -WEDNESDAY’); 

4:WRITELN(‘БЕЙСЕНБІ -THURSDAY’); 

5:WRITELN(‘ЖҰМА -FRIDAY’); 

6:WRITELN(‘СЕНБІ -SATURDAY’); 

7:WRITELN(‘ЖЕКСЕНБІ -SUNDAY’); 

END; 

END. 

 

20 - мысал. Қазақстандықтардың олимпиадалық ойындарда алған 

алтын медальдары (жылдар бойынша тандау). 

PROGRAM OLYMP; 

VAR M:INTEGER; 

BEGIN READLN (M); 

CASE M OF 

1996: BEGIN 

WRITELN(Tpeк-pим күресі - Ю.Мельниченко'); 

WRITELN('қазіргі бессайыс -А.Парыгин'); 

WRITELN('БOKC - В.Жиров')  

END; 

2000: BEGIN 
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WRITELN('жеңіл атлетика - О.Шишигина'); 

WRITELN ('БОКС - Б.Саттарханов, E.Ибраимов');END; 
END;END. 

Сызықтық алгоритмге программа құрудың нәтижесінде білімгерге 

қойылатын талаптар: 

4. Текстік файлдармен жұмыс істеу негіздерін меңгеру. 

5. Turbo Рascal  ортасында жұмыс істеуді меңгеру. 

6. Есептеу амалдарын программалау. 

Жұмыстың негізгі мақсатында төмендегідей іс әрекеттерді меңгеру: 

7. Текстік редактор командаларын меңгеру. 

8. Программаны трансляциялау. 

9. Программаны орындауға жіберу. 

10. Айнымалы және тұрақтылар мәндерін анықтау. 

11. Real  типті берілгендердің форматтары. 

12. Арифметикалық өрнектердің нәтижелерін көру. 

Меншіктеу операторын пайдаланып арифметикалық өрнекті 

есептейтін программа құр. Программа төмендегідей шарттарды 

қанағаттандыруы қажет: 

7. Real типті айнымалыларды және тұрақтыларды сипаттау. 

8. Айнымалылардың алғашқы мәндерін беру. 

9. Арифметикалық өрнекті үш түрлі тәсілмен есептеу: 

       а) аралық айнымалыларды пайдаланып; 

       б) бір ғана өрнекпен; 

        в) WRITE операторының өрнекті есептеу мүмкіндігін  

                  пайдаланып. 

10. Аралық және нәтижелік мәндерді экранға шығару. 

11. Программа текстін  Turbo Рascal  ортасында баспаға шығару. 

12. Программа нәтижесін баспаға  Shift + Print Screen арқылы алу. 

 

21 - мысал. Программа  үлгісі. Берілген функцияның мәнін 

есептеу. 

 
,

3

ln*37,112 2 cx
Z


   х = 0,8;  С = 0, 71. 

   Program LR1; 

   Const  x = 0.8; 

   VAR  C, Z, A, B :  REAL; 

    BEGIN 

    WRITELN  (#  10  #  13,  ‘Берілгендер: ‘); 

                  WRITELN  (‘X = ‘,   X : 10); 

                   C := 0.71;   WRITELN (‘c=’,   c : 10); 

       WRITELN (‘  Аралық нәтижелер :’);    1 – тәсіл   

        A: = LN (SQR (x)+c);    WRITE (‘A=’,  A : 12); 

        B: = 112.37*A;    WRITE (‘B=’,   B: 12); 

        Z: = B/3; 

       WRITELN (‘Аралық айнымалылар бойынша:  Z=’,   Z: 12); 
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        Z: = (112.37*LN(SQR(x)+c))/3;         2 -  тәсіл   

        WRITELN (‘Нәтижені бір өрнекпен шығару:’); 

 WRITELN (‘ ’:5,   ’Z=(112.37*ln(SQR)(X)+C))/3=1,   Z: 12); 

 WRITELN (‘WRITELN  операторын пайдалану’); 

 WRITELN (‘ω’ : 41,   ‘Z=’,  (112.37*ln(SQR(x)+c)) /3 : 12); 

              END.          

 

Өзіндік жұмыс  

 1)   2*c - d + 23                                                       2)   c + 4*d - 123  

                                                             

                
a

4
 - 1                                                                      1 - 

a

2
 

 

 3)     -2*c + d*82                                                         4)   lg(2*c) + d - 52                        

                                                                 

tg(
a

4
    - 1)                                                                            

a

4
 + 1 

 

5)  arctg(c/4) - d*62                                                     6)  -2*c - ln(d) + 53                               

                                                                    

 a*a - 1                                                                              
a

4
  - 1 

 

2.6  Цикл операторлары 

 

Көп жағдайларда аргументтердің әр түрлі мәндері бойынша 

алгоритмнің белгілі бөліктерін немесе алгоритмдік тілдің бірнеше  

операторлар тобын бірнеше рет қайталауға тура келеді. Осындай 

процестерді ұйымдастыру үшін циклдік құрылымы бар алгоритмдер, 

қысқаша, қайталанушы алгоритмдер операторлар пайдаланылады. 

Қайталанушы бөліктер  әр түрлі  заңдылықтар, ережелер бойынша 

құрастырылады. 

 Turbo Pascal тілінде  қайталау процесін үш түрлі жолмен 

ұйымдастыруға болады: 

- алдын ала берілген шарт бойынша алғышартты  цикл операторы; 

- келесі шарт бойынша  қайталауды ұйымдастыратын соңғышартты 

цикл операторы; 

- параметрдің мәні бойынша  қайталауды ұйымдастыратын 

параметрлі цикл операторы. 

Қайталаудың қай-қайсысын алсақ та ,  олар қайталау операторының 

көмегімен жүзеге асырылады. Қайталау операторы  құрама оператордың 

қатарына  жатады. 

Цикл операторларының айнымалылары цикл бөлігіне дейін 

анықталуы керек. Алғышартты цикл операторы циклдің қайталану саны 
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белгісіз болған жағдайда қолданылады. Алғы шартты цикл операторының 

жазылу түрі (19-20 суреттер): 

 

WHILE_ЛОГИКАЛЫҚ ӨРНЕК_DO 

BEGIN 

 

 

 

 

END. 

 

 

19 - сурет - Алғы шартты цикл               20 - сурет – Алғы шарт цикл 

 операторының  жазылу түрі                   операторының алгоритімдік 

                                                                     блок схемасы 

 

        

Мұндағы WHILE (әзірше) және DO (орындау) қызмет сөздері. 

Цикл операторы мына түрде орындалады. Алдымен логикалық өрнек 

мәні тексеріледі, ол шын болғанға дейін цикл бөлігінің операторлары 

орындалады. Жалған мәнге ие  болғанда циклден шығу орындалады. 

Егер де басынан бастап логикалық мәні жалған болса, онда цикл 

бөлігінің операторлары бірде-бір реет орындалмайды. Алғышартты 

цикл операторының орындалуына мынадай үзіндіні қарастырайық. 

   A:=1; 

   N:=1; 

WHILE 2*A<=3*N+1 DO 

    BEGIN 

      A:=A+2; 

      N:=N+1; 

END. 

2A<=3N+1 шарты шын болғанға дейін, цикл бөлігінің 

операторлары орындалады: А мәні 2-ге өседі де, қайтадан А 

айнымалысына меншіктеледі; N мәні 1-ге өсіп, қайтадан N-мен 

белгіленеді; А және N айнымалылары, сол сияқты логикалық өрнектер 

бағдарламанаң орындалу барысында келесі түрдегі мәндерді 

қабылдайды: 

 

А 1 3 5 7 

N 1 2 3 4 

2А<=3n+1 2<=4 6<=7 10<=10 14<=13 

 

Шарт шын 

немесе 

жалған 

 

шын 

 

шын 

 

шын 

 

жалған 

Бағдарламаның 

циклдік 

бөлігінің 

операторлары 

шарт 

Цикл денесі 

жоқ 

       

ия 
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Осыдан бағдарламаның циклдік бөлімі үш рет орындалғаны 

көрінеді: 

 

1) A=1+2=3 N=1+1=2 

2) A=3+2=5 N=2+1=3 

3)A=5+2=7 N=3+1=4 

  A=4 және N=7 болғанда логикалық өрнек жалған болып, басқару 

цикл сыртына беріледі. 

Егер  қайталаудың  денесі бірнеше операторлардан құралса,  онда 

олар BEGIN-END  қызмет сөздерінің арасына алынып жазылады. 

Мысалы,  

                WHILE  шарт   DO  

                 BEGIN   

1- оператор; 

2- оператор; 

 . . . 

N-1-оператор; 

N-  оператор; 

                 END;   

Ал егер қайталаудың денесі бір ғана оператордан тұрса, онда оны 

операторлық жақшасыз жазуға  да болады. Мысалы: 

WHILE  логикалық өрнек/шарт/   DO  оператор 

 

 

Егер шарт жалған болса, онда цикл денесі бірде-бір рет 

орындалмайды.  

22 – мысал. Айталық а және в сандары  берілген екен делік, ал а >1  

болсын, в санынан  кіші болатын  32,, ааа , ... тізбегін құруға бағдарлама  

жазып блок схема құрастырайық (21 - сурет). 

 

PROGRAM  PROB1; 

  VAR A,B,C:REAL; 

BEGIN 

     WRITELN(‘а, в – мәндерін енгіз’); 

      READLN(A,B); 

       C:=A; 

WHILE C<B DO 

   BEGIN 

   WRITELN(C); 

   C:=C*A; 

   END; 

END. 
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 21 – сурет –  жалған шарт  операторына  

берілген  есептің блок схемасы 

 

2.7  Turbo Pascal  тіліндегі қайталау  алгоритміне  программа 

құрастыру тәсілдері 

 

      Айнымалылар. Әр түрлі шамалар айнымалылар мен тұрақтыларға 

бөлінеді. Тұрақты деп программаны орындау барысында өзгермей, тек 

көрсетілген мәнді қабылдайтын шаманы айтады (мысалы,15; 1,4; 1,14; 

3,14; т.б.).  Айнымалы деп программаны орындау барысында мәні 

өзгеріске ұшырайтын шаманы айтады. Программа жазу кезінде айнымалы 

шамаларды алгебра курсындағы тәрізді символдармен белгілеу тәсілі 

енгізілген. Айнымалыны осылай белгілеу сол шаманың аты немесе атауы 

болып саналады. Программаны орындаудың әр сәтінде кез-келген шама 

белгілі бір мән қабылдайды. Ол ағымдағы (үстіміздегі) мән деп аталады. 

Ондай шамалар анықталмаған болып саналады. 

    Математика және физика пәндерінде сандық шамалар жиі кездеседі, 

олар натурал сан, бүтін немесе нақты сан мәндерін қабылдайды. Бірақ 

программаларда сандық мәнге жатпайтын шамалар да жиі қолданылады, 

олар: жолдар (сөз тіркестері), жиындар (массивтер), тізімдер, мәтіндер 

(текстер), графиктер, геометриялық фигуралар, т.б.  

      Өрнектер. Айнымалылар мен сандар өрнектің қарапайым мысалы 

бола алады. Күрделі өрнектер қосу, алу, көбейту және бөлу амалдарымен 

біріктірілген сандар мен айнымалылардан құрастырылады. 

Арифметикалық амалдар +, -, *, / түрінде жазылады. Бұған қоса, жай 

С:=c*a 

басы 

Енгізу: 

а,в 

c:=a 

C<B 

Шығару 

с а,в 

басы 
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жақшалар мен кейбір функцяларды пайдалануға болады. Өрнектер бір 

жолға тізбекті түрде жазылады, жолдан шығуға болмайды. Мысалы, 

математикада a/b болып жазылатын бөлшек Turbo Pascal тілінде  бір 

жолға а/б түрінде жазылады. Көбейту белгісін * жазбай кетуге немесе 

нүктемен алмастыруға болмайды. Матеметикада былай 0,5(х+7)(х+2)(х-3) 

жазатын болсақ, Паскальда: 0.5*(х+7)*(х+2)*(х-3) болып жазылуы тиіс. –

(минус) таңбасы қарама-қарсы таңбадағы шамаларды көрсету үшін қажет: 

-х, -(a*b+y), т.с.с. Екі операциялық таңбаны қатар жазуға болмайды: 3*-2, 

х1/-х2, мұның орнына 3*(-2), х1/(-х2) болып жазылуы керек. 

     Өрнектерде мынадай функциялар жиі қолданылады: синусХ-sin (Х):                                     

косинус Х -cos(Х)  Х арктангенстің басты мәні-Аrctan (Х); Х-тің 

натуралдық логарифмі-1n (Х); Х-тің көрсеткіштік функциясы, яғни е
х
 -

ехр(Х);  Х-тің абсолюттік шамасы (модулі)-аbc(Х)–яғни |Х|; Х-тің 

квадраты- sgr (Х) яғни Х
2
– (екінші дәрежесі); түбір астын табу-sgrt (Х):    

Аргумент түріндегі өрнек әрқашанда жақшаға алынып жазылуы тиіс. 

Turbo Pascal  тангенс функциясы жоқ, ол синус пен косинус арқылы 

жазылады. Программа орындалғанда, өрнектің мәні есептеліп 

шығарылады. Есептеу кезінде амалдардың әдеттегі орындалу реттілігі: 

алдымен көбейту мен бөлу операциялары, одан кейін реті бойынша-қосу 

мен азайту орындалады. Реттілігі бірдей операциялардың алдымен 

бірінші тұрғаны, сол жақтағысы орындалады. Жәй жақшалар амалдардың 

реттілігін өзгертеді, мына өрнекте (Х+У)/2 алдымен х-пен у-қосылып, 

нәтижесі екіге бөлінсе, ал мына өрнекте (Х+У)/2 есептеуде х-ке у-тің 

жартысы қосылады. 

            Біз айнымалылар атауларында әріптерден басталатын цифрлар мен 

әріптер тізбегі қолданылатынын айтқанбыз. Дегенмен, осы түрдегі 

барлық тіркестер айнымалылар атаулары бола алмайды. Мысалы;   sin, 

cos, Аrctan, бұлар айнымалылыр емес, функция аттары. Айнымалылар 

мен функциялар атаулары идентификаторлар деп аталады. Идентифика- 

торларда астын сызу “_” таңбасында пайдалануға болады.  

   Меншіктеу, енгізу және шығару операторлары. Кез келген 

программма нұсқалар тізбегінен тұрады. Программаны орындау кезінде 

нұсқаулар жазылған реттілігі бойынша біртіндеп атқарылады. Turbo 

Pascal  тіліндегі программасындағы жеке нұсқалар операторлар деп 

аталады. Операторлар бір-бірінен нүктелі үтірмен; бөлініп жазылады. 

Меншіктеу операторының жалпы түрі маынадай болады: 

Айнымалы:=өрнек; Мұндағы айнымалы-айнымалы аты 

(идентификатор), ал өрнек Turbo Pascal  тілінің жоғарыда көрсетілгендей 

өрнегі Мысалы: а:=0; b:=c;  X1:=(-b+sqrt(sqr(b)-4*a*c))/(2*a);x:=x+1; 

      Меншіктеу операторында алдымен := таңбасы кейін тұрған өрнек 

мәні есептеледі, содан кейін есептелген мән сол жақтағы айнымалыға 

меншіктеледі. Меншіктеу операторын орындау үшін өрнекке кіретін 

барлық айнымалылар белгілі бір мәнге йе болуы керек. 

      Мәліметтерді енгізу шығару операторлары. Turbo Pascal  тілінде 

енгізу шығару операторлары процедура болып анықталады. Енгізу 
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операторы есеп шығаруға қажетті берілген мәліметтерді пернелерден 

немесе дискідегі файлдан программаға енгізу үшін қолданылады. 

Енгізу операторының жазылу түрі: 

    read (a, b); 

    readln (a, b); 

         read; 

    Мұндағы А, В, енгізілетін айнымалылардың атаулары: read-

оператордың аты, ағылшынша оқу деген ұғымды білдіреді. Ал readln-

қатарды оқу деген сөзді білдіреді. Егер енгізу перне арқылы жүзеге 

асырылмай, дискілік файл арқылы жүргізілсе, онда жақша ішінде бірінші 

болып файл аты жазылады. Жазылуы:  

read (fn, a, b); 

readln (fn, a,b); 

read (fn);    Мұндағы FN мәндер енгізілетін дискідегі файлдың аты. 

       Мәліметтерді шығару операторы. жазу идентификаторынан және 

жақша ішіне жазылған айнымалылар тізімінен тұрады. Write 

(Айнымалы_1, айнымалы_2, айнымалы_n); мұндағы Айнымалы_1, 

айнымалы_2, айнымалы_n мәндері экранға шығарылатын 

айнымалылардың аттары, олар бір бірінен үтірлермен ажыратылып 

отырып жазылады. Мысалы, x:=5; y:=3.54; write (x); write (y).  

Операторы орындалғаннан кейін х,у айнымалылары сәйкесінше 5 және 

3,5 мәндерін қабылдайды. Ал write (x) операторы орындалғанда, 

программа экранға х және у мәндерін бір жолға 5.0000000000 +Е 

3,5400000000+Е түрінде шығады. Бұл сандарды бейнелеудің онша 

ыңғайлы түрі емес. Түсінікті болу үшін, сандарды шығару форматын 

мынандай write (x,s,d) түрде көрсетеміз, мұндағы s–шығарылатын санды 

бейнелейтін символдар саны, ал d–сол санның нүктеден кейін жазылатын 

бөлшегінің цифрлар саны. Мұндағы шығарылатын s символдарға санның 

алдындағы таңбасы мен нүкте де кіреді. Сондықтан s>d+2 болуы тиіс. 

Мысалы, write (x,4,2) операторы экранға мынандай мән шығарады: 5.00, 

яғни төрт таңбалы сан: 5 цифры, ондық нүкте және нүктеден кейін 

бөлшек ретінде екі нөл шығарылады. write (y,6,3) операторлар мынандай 

айнымалы мәнін 3.540 шығарады, яғни 6 таңбалы сан 3 цифры, нүкте 

және тағы үш цифр 540. 

     Мәзірлер қатарының командалары: 

    - File (файл) мәзірі. Бұл мәзір жаңа немесе бұрыннан бар файлды ашу, 

сақтау және баспаға шығару үшін қолданылады. File мәзірінің 

командаларының қызметтері: 

    - File-New - терезеде  Noname 00.pas атты жаңа файл ашылады. 

Файлдың нөмірі терезеде  Noname аты ашылған файлдың соңына 

байланысты болады (мысалы: 01 Noname 02.pas…)  

     - File-Open (f3) дискіде бұрыннан бар файлды ашады. Бұл команда 

орындалғанда экранға – “Open A File” диалогтық терезе шығады, 

терезенің енгізу алаңына ашылатын файлдың аты жазылып немесе таңдау 

алаңына файл таңдалып Open батырмасы басылады. 
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     - File-Save (F2) – ағымдағы файлды сақтайды. Егер терезе ашылғанда 

жаңа Noname 00.pas файлы болса, онда команда орындалғанда экранда 

“Save File As терезесі шығады. Терезенің “енгізу алаңына” сақталатын 

файлдың аты жазылып, Ok батырмасы басылады. 

     - File–Save As–терезеде ашылған барлық файлдарды сақтайды (жұмыс 

принципі дәл File–save командасындай) 

    - File–Save All-терезеде ашылған барлық файлдарды сақтайды (жұмыс 

принципі дәл File–Save командасындай ) 

     - File-Change Dir.....файлдарды ашатын не сақтайтын каталогтарды 

анықтайды. Команда орындалғанда экранға шығатын Chang Direktori.  

терезесінің  “Ендіру алаңына” файлды ашу не сақтау катологының жолы 

жазылып ok батырмасы басылады. 

     - File-Print-файлды баспаға жібереді. 

     - File–Printer Setup–Баспа құрылғысын орнатады. 

     Dos  shell–уақытша Dos командалық қатарына шығады, қайтадан  

Turbo Pascal терезесіне шығу үшін  Exit командасы орындалады. 

     - File–Exit (Alt+F4)-Turbo Pascal   терезесімен жұмысты аяқтайды. 

 Тurbo Рascal  тіліндегі «Үшін» атты циклдік операторы 

 Циклдің денесінің қайталану саны белгілі болғанда «үшін» цикл 

опраторы (параметрлі цикл деп те айтылады) қолданылады. 

      Жазылуының жалпы түрі: 

 -параметр мәні өсіп отырғанда For i:=m1 to m2 do s; 

 -параметр мәні кеміп отырғанда  For i:=m2 downto m1 do s;   

Мұндағы і-циклдің параметрі, m1 және m2-циклдің соңғы және 

бастапқы параметрлері, s-цикл денесі. 

- Тurbo Рascal  тіліндегі  барлық символдар реттеліп кодталғандықтан 

нақты типтен басқа стандарт типтерді циклдің параметрі ретінде 

қолдануға болады. 

- Циклдің параметрлерінің өзгеру қадамына 1 немесе 1-ден басқа мән 

беруге болмайды. 

- Цикл денесі бірнеше  оператордан тұратын болса, оны құрама 

оператор түрінде жазу керек. 

21 – мысал. Латын алфавитінің барлық әріптерін баспаға шығару 

керек. 

Program Example 14; 

Var sim: char; 

Begin 

        Wreiteln (' Латын алфавиті:’); 

For sim:=’A’ to ‘Z’ do Write (‘’,sim); 

End. 

Программаның орындалу нәтежиесі  
Латын алфавиті:   A  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  

W X Y Z  
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While циклдік операторы циклдің қайталау саны белгісіз болғанда 

қолданылады. While циклдік операторының жазылуының жалпы түрі: 

   While b do s; Мұндағы b-логикалық өрнек, s-цикл денесі. 

   Шарт қоятын айнымалылардың мәні цикл денесінде өзгеріп 

отыруы керек, әйтпесе цикл орындалмайды. 

23 - мысал. Кезкелген натурал сандар тізбегі берілсін. Бұл 

тізбектің соңғы саны 0 санымен аяқталсын. Тізбектің ең кіші санның 

рет нөмірін анықтау керек. 

Var x, i, min, k:integer; 

    Begin 

 Write (‘Бүтін сандар тізбегін енгіз:’); Read(x); 

  Min:=x; k:=1; i:=1; 

  While x < > 0 do  

   Begin 

       Read(x); 

       I:=i+1; 

    If x< min then Begin Min:=x; k:=i; End; 

       End; 

   Writeln (‘Min:=’,min, ‘k=’,k) 

    End. 

Есепті шығару үшін: 

- программа денесі құрылады және айнымалылар сипатталынады; 

- санағыш  i мен  min, k айнымалыларына бастапқы мәндер 

меншіктелінеді; 

- әзірше циклін x>0  мәндеріне  байланысты ұйымдастырылады; 

- цикл ішінде сан қатарындағы х-тің кіші болған  жағдайында, min  

мәні х-ке өзгереді және к айнымалысына i санағышының мәні  

меншіктелінеді; 

- ең кіші мән  мен оның реттік саны экранға шығарылады. 

Айнымалылар: 

 Х - сан тізбегінің мүшесі; 

 h - санағыш; 

 k - ең кіші санның реттік нөмірі; 

 min - ең кіші сан. 

Программаның орындалу нәтижесі: Бүтін сандар тізбегін енгіз: 2 4 5 1 

9 –1 15 0 7 –4 

Min=-1 k=6 

«Дейін» циклдік операторы циклдің қайталау саны белгісіз 

болғанда қолданылады. «Дейін» циклдік операторының жазылу түрі: 

Repeat s until b; Мұндағы s-цикл денесі, b - логикалық өрнек. 

Repeat операторының While  операторынан айырмашылығы - 

шарттың тексерілуі оператордың соңында орындалатындығында. 

Repeat операторында логикалық өрнектің мәні True  болғанға дейін 

цикл денесі қайталана береді. Ал While  операторында логикалық өрнек 

мәні False болғанға дейін цикл денесі қайталанады. 
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24 -мысал. S=1+1/2+1/3+...+1/50 қосындысын есепте. 

     Var s:real; n:integer; 

        Begin 

              S:=0;n:=1; 

          Repeat 

          s:=s+1/n; 

          N:=n+1; 

         Until n>50; 

      Writeln(‘s=’,s:4:2)   end. 

Есепті шығару үшін: 

- программа денесі құрылып, айнымалылар сипатталады; 

- санағыш i мен S айнымалыларына бастапқы мәндер 

меншіктелінеді; 

- мұнда цикл i санағышының 50-ге дейінгі мәніне байланысты 

ұйымдастырылады; 

- цикл ішінде қосындыға қатардың жаңа мүшесін қосып, i-

санағышын 1 санға артырылады; 

- Қосындының мәні экранға шығарылады. 

Айнымалылар: 

s-қосынды; 

            i-санағыш; 

Программаның орындалу нәтижесі: S=4.50 

25 - мысал. Фибоначчи саны (fn) келесі формула бойынша 

анықталады: fo=f1=1; n=2,3,... үшін fn=fn-1+fn-2 Алғашқы 10 Фибоначчи 

санын анықта. 

                     Const n=10; 

                     Var f,fl,f2:real; 

                          I:integer; 

                     Begin    f1:=1;  f2:=1;  i:=2;  writeln; 

                      Write (‘Фибонначи сандары:’fl:4:0,f2:4:0); 

                     While i,<=n do begin f:=f1+f2; write(‘ ‘,f:4:0); 

                     I:=i+1; f1:=f2;    f2:=f; end; 

                  End. 

Есепті шығару үшін: 

- Программа денесі құрылып, айнымалылар сипатталынады. 

- Санағыш i  мен  fl, f2 айнымалыларына бастапқы мәндері 

меншіктеленеді. 

- «Дейін» циклі і-дің 10-ға дейінгі мәніне байланысты 

ұйымдастырылады. 

- Цикл   ішінде жаңа Фибоначчи саны есептелініп, экранға 

шығарылады. Келесі Фибоначчи санын есептеу үшін і санағышы 1 санға 

арттылып, f1:=f2; f2:= fn;  мәндері меншіктеледі. 

Айнымалылар: 

F - Фибоначчи санының fn-ші мүшесі. 

F1 - Фибоначчи санының f2-ші мүшесі. 
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F2 - Фибоначчи санының f1-ші мүшесі. 

І - санағыш. 

Программаның орындалуы нәтижесі: 

Фибоначчи сандары: 1  1  2  3  5  8  13  21   34  55  89   

26 - мысал. sin x және cos z функцияларын [0,1] аралығындағы 0.1 

қадам арқылы өзгеретін аргументтер үшін функциялар   мәндерінің 

кестесін келесі түрде баспаға шығар (5 - кесте): 

               

                       x  sin(x)   cos(x) 

0.0  

1.0 0.0000  1.0000 

0.1000 0.0998  0.9950 

                                   .... 

10000   0.8415 0.5403 

var x,f1,f2:real; 

               begin     x:=0; writeln (‘ x’,’ sin (x)’,’ cos(x)’); 

writeln(‘----------------------------------‘); 

while x<=1 do begin  f1:=sin(x);  f2:=cos(x); 

   writeln (x:l4,’ ‘,fl:1:4);  x:=x+0.1; end; end. 

 

Есепті шығару үшін: 

- Программа денесі құрылып, айнымалылар сипатталынады. 

- Х айнымалысына бастапқы меншіктеледі. 

-    “Дейін” циклі х-тің 0.1 қадаммен 1-ге дейінгі мәнге дейін 

ұйымдастырылады. 

-    Цикл ішінде функциялардың мәндері х бойынша есептелініп, 

экранға шығарылады және х-тың мәні 0.1-ге арттырылады. 

      Айнымалылар: 

    F1-синус функциясының мәні; 

    F2-косинус функциясының мәні; 

    Х-функцияның аргументі. 

    

 

5 – кесте - Программаның орындалу нәтижесі 

Х sin(x) cos(x) 

0.0000   

0.1000  

0.2000  

0.3000  

0.4000  

0.5000  

0.6000  

0.7000  

0.8000  

0.9000  

  0.0000  

  0.9950 

  0.1987  

  0.2955  

  0.3894  

  0.4794  

  0.5646  

  0.6442  

  0.7174  

  0.7833  

1.0000 

0.9950 

0.9801 

0.9553 

0.9211 

0.8776 

0.8253 

0.7648 

0.6967 

0.6216 
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27 - мысал. Стандартты функцияларды пайдаланбай (abs  

функциясын басқа),  eps>0.001    дәлдігімен берілген функцияны  есепте: 

у=ex=1+x/1!+...+xn/n!+...; 

 

const eps=0.001; 

var y,u,x:real; 

n:integer; 

begin 

write('x санын енгіз:’); readln(x); 

y:=1; n:=0; u:=1; 

repeat 

n:=n+1;  u=u*x/n;  y:=y+u; 

until abs(u)<eps; 

write(‘e^’,x:2:0 ‘=’,y:4:3);  end. 

  Есепті шығару үшін:  

- Программа  денесі құрылып, айнымалылар сипатталынады. 

- Х-тің мәні енгізіледі. 

- Санағыш n мен y, u айнымалыларына  бастапқы мәндері 

меншіктелінеді. 

- «Қайталау» циклі қосынды мүшесінің абсолюттік мәні eps 

дәлдігімен салыстырылып ұйымдастырылады. 

- цикл  ішінде n санағышы  1 санына артылып, қатардың жаңа 

мүшесі тудырылып, қосындыға қосылады. 

- функцияның мәні экранға шығарылады. 

Айнымалылар: 

y-қосынды; 

n-санағыш; 

u-қосынды мүшесі; 

eps-дәлдік. 

Программаның орындалу нәтижесі:  

Х санын енгіз: 6 

E^ 6=403.429 

 

28 - мысал.  N натурал саны берілген. Бұл санның полиндром 

болатындығын анықта. Егер санның цифрлары симметриялы орналасса, 

онда ол санды полиндром дейміз: 484, 121, 767767 т.б. 

          var n, m, k, i:integer; 

                f:boolean; 

          begin repeat 

               write (Натурал N санын енгіз: ‘); read (n); 

                        until n>0; 

          m:=n; r:=1; k:=1; f:=false; 

          while (m div 10)>0 do 

          begin m:=m div 10; r:=r*10;  k:=k+1; end; 
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          m:=n;  for i:=1 to k div 2 do  begin 

          if  (m div r)< >(m mod 10) then f:=true; 

          m:=(m mod r ) div 10;   r:=r div 100; 

             end; 

          if  then writeln (n,; саны полиндром емес ‘) 

                else writeln(n,’ саны полиндром ‘); 

           end. 

  Есепті шығару үшін: 

- Программа денесі құрылып, айнымалылар сипатталынады. 

- N натурал саны енгізіледі. 

- N санынына  бүтіндей бөліп отырып, разрядын анықтайтын «Дейін» 

циклі ұйымдастырылады. 

- І бойынша ұйымдастырған «Үшін» циклінде санның оң мен сол 

жақтағы разрятарын бір-бірлеп бөліп алынып, олар салыстырылады. 

- Нәтиже экранға шығарылады. 

 Айнымалылар: 

 N-зерттейтін сан; 

 M,r-көмекші айнымалылар; 

 І-цикл айнымалысы; 

 k-разрядтар саны; 

 f-көмекші жалау. 

 

29 – мысал. Функцияны анықтауға программа құру: 

 

 

 

 

Program Esep 1; 

      Var x, y: Real; 

Begin 

Read (x); 

If  х<1 then y:=Sqr (x+1); 

If  x>1 then y:=Ln (x)+sqr (sin (x)); 

Writeln ('y=',y:4:2); 

End. 

 

30 – мысал. Функцияны анықтауға программа құру: 

sin x,  егер x<a; 

              z =          cos x, егер a<x<b; 

                             tg x,   егер x>b. 

PROGRAM  Esep 2 (INPUT,OUTPUT); 

           VAR x,a,b,z: REAL; 

 BEGIN 

READ (x, a, b); 

IF  x<=a THEN z:=sin(x); 
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ELSE IF x>b THEN z:=sin(x)/cos(x); 

ELSE z:=cos(x); 

WRITELN ('z=',y:5:2); 

END. 

 

31 – мысал. Берілген функцияға программа құру: 

 x
3
+sin x+ |x| ,         x>0  

у=     |x|+PI+x/3+ x
2
+8,   x<0 

x
e
+   6x+ x

3
,            x>0.5 

 

Program ESEP;                               

Uses CRT;                                                   

    Var y, x: real; 

begin 

     clscr; 

X:=0; 

  writeln ('Введите х='); 

readln (x); 

If X>0  then y:=SQR (X) * SQR (X) * SQR (X)+SIN X)+ABS (X); 

If X<0  then y:=ABS (x) +PI +X/3*SQR (X) +8; 

else If X>0..5  then y:=EXP (X) + CQRT (6*x+SQR (X)*X); 

Writeln ( 'y=', y:5:3); 

Read key; 

End. 

 

32 – мысал. Кез-келген санның квадратын табудың программасын 

құру. 

 

Program E2; 

       Var x,y: Real; 

Begin 

Writeln (' Введите значение х='); 

Read (x); 

y:=sqr(x) 

Writeln (' Квадрат числа равен=',y); 

End. 

    

   2.8  Массивтер 

 

   Массив дегеніміз  бірдей типтердегі берілгендер жиыны немесе  бір 

атауға біріктірілген айнымалылардың реттелген тізімі.   Массивтің әр 

элементі массивтің атымен белгіленеді де, оның индексі қойылады, яғни 

массив элементтері индекс бойынша жазылады.  

Мысалы, массивтің жазылуын көрсетейік: 

5,4,3,2,9 - бес саннан тұратын массивтің аты  А деп белгіленсін. 
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А1=5     Паскаль тілінде    A[1]:=5; 

A2=4                                    A[2]:=4 ;  

A3=3                                    A[3]:=3; 

A4=2                                    A[4]:=2; 

A5=9                                    A[5]:=9; 

 

Паскаль тілінде массив ұғымы алгоритмдік тілдегі кесте ұғымына 

сәйкес келеді.   Программада массивті пайдаланатын болса, онда ол 

айнымалы var немесе type бөлімінде бейнеленуі қажет.  

Массивтер  бір   өлшемді,  екі  өлшемді, көп  өлшемді  болып   келеді. 

Массивтің  әрбір   элементі  массив  аты  және  индексі   арқылы   

анықталады.  

Массивтің  сипатталуы   мынадай: 

А:Array  [Type1,Type2,…, TypeN] of Type.   

   Мұндағы; 

  А массив  аты. 

  Type1, Type2 – индекстің типі,  

  Type – массив  компонентінің  типі. 

 

  33 – мысал 

 -3;2;0;1;7;8 – А массиві,  элементтері   бүтін  типті; 

 3,2; 2,1; 9,2; 3,7; 9,1 - B массиві,   элементері нақты типті.                                                                                                   

Сипатталуы :  Var  A: Array  [1..6]  of  integer; 

                                 B: Array  [1..5]  of Real;                

 A[2]:=2; 

 B[1]:=3.2; 

S:=A[2]+b[1]:=-1.2; 

Массив  элементтерін  компьютер   жадына  енгізу  үшін: 

For i:= 1 to 6 do  

Read (A[i]); 

For  j:= 1 to 5 do 

Read  (B[j]); 

34 – мысалы. 5 бүтін саннан тұратын массивтің арифметикалық 

ортасын табу  бағдарламасы төмендегідей болады.  

   Program  mas; 

   Var x:array[1..5] of integer; 

   I:integer; 

   S:real; 

   Begin  s:=0 

   Writeln (‘Сандарды бос орын қалдырып енгіз’); 

   For i:=1 to 5 do 

   Read (x[i]):sum=sum+x[i]; 

   Writeln; 

   Sum:=sum/5; 

   Writeln (‘Sum=’,Sum:7:2); 
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   End. 

 

Массивтің ең үлкен (ең кіші) элементін табу функцияның ең үлкен 

(ең кіші) элементін табумен бірдей. Ең үлкен (ең кіші) мән ретінде 

массивтің бастапқы мәні алынады және массивтің өзге элементтері сол 

мәнмен салыстырылып отырылады. 

    35 - мысал.  А(1..N)-массивінің  ең үлкен мәнін табу 

бағдарламасын қарастырайық.  

           Program max (input, output); 

           Const n=40; 

           Var xmax:real; 

           I,nd,nmax:integer; 

           X:array[1..n] of real; 

              Begin  

                 Read (nd); 

                 For i:=1 to nd do 

                 Read (x[i]); 

          Xmax:=x[1]; 

          Nmax:=1; 

          For i:=2 to nd do 

                If x[i]>xmax then begin 

                                  Xmax:=x[i]; 

                                  Nmax:=i; 

                         End; 

          Writeln('xmax=',xmax); 

          Writeln('nmax=',nmax); 

    End. 

 

 

 

2.9 Сызықтық теңдеулер жүйесін  шешу тәсілідері және 

жазулар  

 

    Сызықтық тендеулер  жүйесінің  шешуін  Жордан-Гаусс  тәсілі 

арқылы табады.  

   Мысалы есептің  берілуі:   n   белгісізі  бар  n   сызықтық  

теңдеулер  жүйесі берілген (1 - формула):   

                                                          АХ  = B  ,                                ( 1 ) 

 

 

 

мұндағы 

                                                       a11    a12  …   a1n  

                                               a12   a22  …   a2n  

                                  A =             ………………        -   негізгі матрица,                
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                                                      an1   an2   …   ann 

 

X( x1,  x2,   … , xn  ) – белгісіздер  векторы,  

В( b1 , b2,   … bn   ) – бос  мүшелер  векторы,   

(1) -  теңдеулер  жүйесінің  матрицалық  түрде  жазылуы. 

Гаусс  схемасы. Гаусс әдісін  пайдаланып, теңдеулер жүйесін 

шешу үшін   сызықтық теңдеулер жүйесін  шешу үйлесімді.  

    Екі теңдеулер жүйесі эквивалентті немесе тең мәнді теңбе – тең 

болады, егер бір жүйенің шешімі екінші жүйенің шешімі де болса. 

    Гаусс әдісі теңдеулер жүйесінің эквиваленттік қасиеттеріне 

сүйенеді.    

    Берілген   жүйе   өзіне   эквивалентті жүйеге ауысады, егер: а) бір 

теңдеудің барлық мүшелерін  бір   санға  көбейтіп немесе бөлсе, б) бір 

теңдеудің  мүшелерінің басқа санға көбейтіндісін  екінші теңдеудің 

сәйкес мүшелеріне қосса. 

    Гаусс   әдісі   соңғы   теңдеуде   бір   белгісіз   қалғанға  дейін  

жүргізілетін белгісіздерді босату түрлендірулеріне негізделген. 

Төменде осы алгоритмнің сипаттамасы,  блок - схемасы  және   Тurbo 

Рascal  тілінде  программа келтірілген. 

   1 тура  жүріс.   Бірінші  теңдеудің  көмегімен  қалған  

теңдеулердің  бәрінен  x1  белгісізін  шығарып тастаймыз, ол үшін  

алғашқы  теңдеудің     (бірінші жолы і=1) коэффициенттерін  келесі  

жолдың  аі+1,j  коэффициентіне  көбейтіп, диагональдік  аіі  элементіне  

бөлеміз, сонан  соң  қарама-қарсы  таңбаға  ауыстырып, келесі   

теңдеумен   қосамыз. Осы   түрлендірулерді   соңғы  n-ші теңдеуге   

дейін   жалғастырамыз,  нәтижесінде   2-ші  теңдеуден   бастап n-ші  

теңдеуге  дейін  х1  белгісізі  босатылады. 

   Тура   осы   схеманы   екінші   теңдеу   үшін   ( і=2 )   қолдана  

отырып,  үшіншіден  бастап  қалған барлық теңдеулерден  x2  белгісізі  

босатылады. 

   Ең    соңында    ( n-1 )-ші   теңдеудің   көмегімен   n-ші   теңдеуден  

х n- 1  белгісізін  шығарып  тастаймыз, сонда   a
|
nn xn  = b

|
n ,   бір  ғана  

белгісізі  бар теңдеуін  аламыз. Осымен  Гаусс  схемасының  тура  

жүрісі  аяқталды. 

   Соңғы   теңдеуден   xn ═  b
|
n   ∕ a

|
nn    мәнін   тапқаннан    кейін    

тәсілдің 2 кері  жүрісі  басталады. Табылған  xn   мәнін  алдыңғы  

теңдеуге   қойып   хn- 1   мәнін   табамыз. Оның    алдындағы   теңдеуге   

табылған   xn, хn- 1   мәндерін   қойып  хn- 2 мәнін  табамыз, осылай   х1   

белгісізі   анықталғанша  жалғастыра  береміз. 

 Кері  жүріс  аяқталғанда  теңдеулер  жүйесінің  шешуін  аламыз. 

 36 - мысал.   Теңдеулер  жүйесінің  шешуін  табыңдар: 

                                              

                                                           2x1  -    x2   +  4x3    =  5 

                                                            x1 +  3x2  -   2x3    = -2  

                                                            3x1  -  4x2  +    x3   = -5. 
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Екінші   теңдеуді    (-2)-ге   көбейтіп,  бірінші  теңдеумен  

қосайық,  сонда бірінші теңдеуден  x1   белгісізі босайды. Екінші  

теңдеуді (-3)-ке  көбейтіп, үшінші  теңдеумен  қосамыз, сонда  үшінші  

теңдеуден  де   x1     белгісізі  босайды. Бірінші  және  екінші  

теңдеулердің  орнын  ауыстырсақ, нәтижесінде   мына  теңдеулер  

жүйесін  аламыз: 

                                                                               

                                                        x1 +  3x2  -    2x3    =  -2  

                                                        -  7x2  +   8x3   =   9 

                                                         5x2  -  10x3   = -25. 

 

Енді   екінші    теңдеуді  5-ке ,  үшінші  теңдеуді  (-7)-ге  көбейтіп  

қоссақ, 110 x3  = 220 теңдеуін  аламыз, ал одан x3=2 табамыз. 

       Осымен  тура  жүріс  аяқталды. 

Кері  жүрісте  алдындағы  теңдеуге   x3 = 2   қойып,   - 7x2 + 8x3  =   

9, x2= 1    табамыз.  

Табылған    x2 = 1    және    x3  = 2   бірінші   теңдеуге   қойып, x1  

= -1   аламыз.  

Сонымен, теңдеулер  жүйесінің  шешуі:  x1 = - 1,  x2 = 1 ,  x3 = 2.    

Теңдеулер  жүйесінің   шешімін  қарастырылған   схема  бойынша            

Тurbo Рascal  ортасында    есептеп   шығаратын    программа   жазып,           

қарастырылған  мысалды  компьютер  көмегімен  шешейік.  

Теңдеулер  жүйесінің ретін  константалар бөлімінде  const  n = 3  

көрсетейік.  Негізгі   А   матрицасын  екі  өлшемді, ал   белгісіздер   

векторын X= (x1 , x2,  … ,xn )   және   бос   мүшелер   векторын   В= (b1 , 

b2,   … bn)  бір  өлшемді  массив   ретінде   Var  айнымалылар   бөлімінде   

сипаттаймыз. 

Программаға  Gauss деп  ат  берейік.  

                                      Program  Gauss; 

                                      const  n=3; 

                                         begin   

                                                  writeln( ‘ коэфф. енгіз  a[i,j] & b[i] ‘);   

                                                   for i:=1 to n do  

                                                                begin  

                                                   j:=1 to n do read(a[i,j]); read(b[i]);  

                                                    end;  

for  i:= 1 to n-1 do 

                                                      begin 

for j:=i+1 to n do 

                     begin     a[j,i]:= -a[j,i] / a[i,i]; 

                                                               for k:= i+1 to n   

                                                              a[j,k]:= a[j,k] + a[j,i]*a[i,k]; 

                                                               b[j]:= b[j] +    a[j,i]*b[i];  

                                                      end  end; 
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                                                                  X[n]:=b[n]/a[n,n] 

                                                                for i:=n-1 downto 1 do 

                                                                 begin h:=b[i];  

                                                                for j:=i+1 to n do              

                                                                h:=h-a[i,j]*x[j];x[i]:=h/a[i,i];  

                                                                             end; 

                                                              writeln( ‘  жүйенің шешімі’);    

                                                                for i:=1 to n do 

                                                 writeln(‘  x[‘, i, ‘]= ’, x[i]:8:3’) ; 

                                         end. 

                                                          

Gauss   программасын   шақырып, менюдің  CTRL+F9   

командасын    орындағаннан    кейін    қарастырылған  теңдеулер  

жүйесінің   коэффициенттері    мен    бос   мүшелерін     жол    бойынша     

енгізіп,  Enter   пернесін   басамыз. Экранға   «коэфф. енгіз   a[i,j] &  

b{i]» хабарламасы   шыққаннан   кейін   жүйенің   негізгі   

коэффициенттері мен бос мүшелерді  жолдар  бойынша   бір  жолға  

енгіземіз  де, Enter пернесін басамыз. Есептеу  нәтижелері  мына  түрде  

шығады: Turbo Pascal  Version 7.1  Copyright (c) 1983,97 Borland 

International. Берілген матрицаның коэффициенті мен b векторын енгіз: 

                                                  2 -1 4 5 1 3 -2 -2 3 -4 1 –5 

       Жүйенің шешімі:    x[1] = -1.000     x[2] = 1.000     x[3] = 2.000 

Жазулар. Көптеген жағдайда құжаттар, тізімдер өңдеуде әр түрлі 

типті берілгендердің бір топқа біріктіру қажеттігі пайда болады. Паскаль 

тілінде берілгендер тобымен жұмыс істеу үшін жазу түсінігі енгізілген. 

Жазу-бірнеше компоненттерден тұратын күрделі  типті айнымалы. Жазу 

компонентерінің (өрістерінің) массив компоненттерінен айырмашылығы 

– олардың типтері әр түрлі болуы мүмкін және олар индекс орнына, өріс 

атауы арқылы анықталады.   

Жазуды сипаттау: 

<жазу типінің аты>= Record 

<1 компонент аты>:<типі>; 

  ... 

<n компонент аты>:<типі>; 

end; 

Var <жазу аты>:<жазу типі>; 

 

Жазуды  Var  бөлімінде сипаттауға болады: 

   Var жазу аты:  Record 

                             1- өріс аты: типі; 

                                   2 - өріс аты: типі; 

                                            . . . 

                                   п - өріс аты:  типі; 

                                   End; 

         Жазу және оның өріс элементтеріне атаулар беріледі. 
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  37 - мысал: 

         Туре abit = record 

                         N:  integer;    {рет нөмірі} 

                      Fam :  string [13];   {аты-жөні}   

                      Ball: integer {ұпай саны} 

                          End; 

         Var     B:abit;  {жазу аты} 

                   Top:array  [1 ..15]     of abit;   {массив} 

    Жазудың әр компонентін жазу аты және нүкте арқылы 

ажыратылған өріс аты арқылы өрнектеуге болады. 

  38 - мысал. 

                        B.N:=5; 

                        B.Faм:=’Амирова’; 

                        B.Ball:=58. 

    Мұндағы В  айнымалысы өрістеріне сипатталған типтерге сай 

мәндер меншіктелген. 

Біріктіру операторы. Меншіктеу операторларын ықшамды түрде 

жазу үшін біріктіру операторы қолданылады.  Оның жазылу үлгісі: 

With <жазу аты> do 

  <оператор>; 

         Жазу басқа айнымалыларға компонент болып кіруі мүмкін. 

   39 - мысал.   ТОР – 15 компоненттен  (жазу) тұратын массив атауы.   

Топтағы 45-тен үлкен ұпай жинағандардың аты-жөнін экранға 

шығаратын программа үзіндісі: 

                        For I:=1   to  15  do 

                        With  TOP    [ I]     do 

         Begin   Readln(n.Fam,Ball);   

        If   Ball>45 then  writeln(Fam);    

   End: 

40 -  мысал. Берілген f (x) функциясының (А,В) интервалындағы X 

[J] = A+J*H  мәнін есептеуге арналған программа қүрастыру жолы. 

Мұндағы H=(B-A)/M, M – берілген бүтін сан. 

1. Н – тың мәнін бір рет есептеу керек. 

2. Аргумент Х –тың мәнін өзгеруіне X:=X*i+H қабылдау 

операторын пайдалану керек. 

41 - мысал. Символдық информацияны өңдеу есепті шешуге 

арналған бағдарлама құрастыру. 

Есептің берілуі: символдар тізімін біртіндеп енгізу керек және бұл 

символдар Р есептеу жүйесінде көрсетілген. Р есептеу жүйесіндегі санды 

ондық есептеу жүйесіне ауыстырып, оны М санына есептей алатындығын 

анықтау керек. 

Шешімі: төмендегі программада үш символды 16-лық есептеу 

жүйесі көрсетілген. Берілген 16-лық есептеу есептеу жүйесіндегі санды 

ондық есептеу жүйесіне ауыстыру және баспаға беру қажет. 

Программа жолы: 
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            Program cc (input,output); 

                 Var S:char; M: integer; 

            Berin 

                  Readln; WRITE(‘=>’);  M:=0; 

             For i:=1 to 3 do 

                  Begin read(S); 

                          Write(S); 

             If (S>=’0’) and (S>=’9’) then  

         M:=M*16+ord (S) – ord (‘0’) 

Else M:=M*16+ord (S) - ord (‘A’)+10; 

         End; 

   Writeln; 

   Writeln (‘Ондық санау жүйесінде=',M:5); 

   End. 

 

  2.10  Тurbo Рascal  тілінде қолданатын  көмекші 

программалар. Процедура  және функция түсініктері 

        

          Көмекші программалар бір-бірімен байланыса алатын жеке 

бөлімдер түріндегі программалар. Әрбір көмекші программа бір рет қана 

жазылады, қажет кезде оны бірнеше рет қолдануға болады. Тurbo Рascal  

тілінде көмекші программалардың екі түрі бар: функция, процедура 

   Пайдаланылатын функциялар мен процедуралар функция мен 

процедура сипаттама бөлімінде жазылады. Көмекші программаларды 

сипаттау олардың тақырыбынан сипатама бөлігінен (белгілер, 

тұрақтылар, типтер, айнымалылар,  сонымен қатар, қосымша функциялар 

мен процедуралар) процедура денесінен тұрады. Көмекші 

програмалардың тақырып бөлімінде Function және Procedure сөзінен соң 

көмекші  программа аты, ал жақша ішінде сипаттамасымен бірге 

формальді параметрлер тізімі жазылады. Процедурадан айырмашылығы, 

функцияның тақырып қатарында функциядан алынатын нәтиже типі 

анықталынып қойылады. Көмекші программаларда әрекеттер 

сипаттамасы формальді параметрлерді пайдалану арқылы іске 

асырылады. 

Санымен, типімен орналасқан орнымен сәйкес келуі керек 

параметрлердің көмегімен пайдалануға болады. Функциялар бір мәнді 

есептеу үшін пайдаланылады. Функцияны жазудың жалпы түрі:          

Function f(q1:t1; q 2:t2;...):T;  

 

42 – мысал. Көбейту таблицасын есептеу программасы 
          Program kobeitu; 

          Procedure kobeit; 

          Var k,p : integer ; 

          Begin 

          For k:=1 to 10 do 
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          Begin 

          For p:=1 to 5 do write (p:2,'x',k:2,'==p*k:3,' '); 

          Writeln; 

          End;  

          Writeln; 

         For k:=1 to 10 do 

         Begin 

         For  p:=6 to 10 do write(p:2, 'x', k:2,'=',p*k:3,' '); 

         Writeln; 

End; 

End;{Көбейту таблицасы процедурасы} 

 begin  

     kobeit; 

END. 

 

43 – мысал. Бақылау функциясы 

Program k1; 

FUNCTION Kontrol (St:String):boolean; 

Var K,P:byte; 

Begin 

Kontrol:=True; 

If (lenght(St)=4)And (St[1]<>'0') then 

Begin 

For k:=1 to 4 do 

For p:=k+1 to 4 do 

If st[k]=st[p] then kontrol:=false; 

End; {if} 

Else kontrol:=false; 

End; {function kontrol} 

Begin {негізгі блок} 

Writeln(kontrol('123')); 

Writeln(kontrol('0374)); 

Writeln(kontrol('1231')); 

 Writeln(kontrol('3451')); 

End. 

 

43 - мысал 

             Program esep(INPUT,OUTPUT); 

             Var S:integer; 

             Function y(a,n:integer):longint; 

             Var k:integer; 

             Begin 

             S:=1; 

             For k:=1 to n do s:=s*a; 

             Y:=s; 
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             End; 

             Function top(s:integer):integer; 

             Var t:integer; 

             Begin 

             T:=0; 

             While s<>0 do 

             Begin 

             T:=t+s mod 10; 

             S:=s div 10; 

             End; 

             Begin 

             S:=30;   writeln(y(3.5)); 

             Writeln(top(s)); 

             End. 

 

44 - мысал. NxN-өлшемді квадратты матрица берілген (n<=10).  

Тапсырма төмендегі екі бөлімге бөлінеді:  

1. Матрицаның  теріс элементтерінің қосындысын және 

көбейтіндісін табу қажет.  

2. Матрицаның  бағандарының  элементтерінің  қосындысын табу 

қажет. 

Төменде  бірінші   бөлімің блок-сызбасы (сурет 22, 23, 24), ал 

екінші бөлімнің программасы көрсетілген. 

 

 
 

22 – сурет - Бірінші бөлімнің блок-сызбасының басты 

программасымен А матрицаның өлшемдерін еңгізу 
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23- сурет -  Бірінші бөлімнің блок сызбасының А матрицасының 

элементтерін енгізу және шығару процедуралары 
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24 – сурет -  Бірінші бөлімнің блок сызбасының матрицаның теріс 

элементерінің қосындысын және көбейтіндісінің есептеу процедурасы 

 

45 - мысал 

Program W4; 

Uses CRT; 

Const N=10; 

Type ArrayA=array [1..N,1..N] of real; 

Var k: integer; 

        A: ArrayA; 

      ch : char; 

 

Procedure InputN(Var k:integer); 

Begin 

  Repeat 

       Write(' N=====>'); 

       Readln(k); 

  Until (k<=N) and (k>1); 

End; 

 

Procedure InputMatrix (k:integer;Var A:arrayA); 

Var i, j :integer; 

Begin 

  for i:=1 to k do 

  for j:=1 to k do 

    Begin 

         Write('A[',i,',',j,']=====>'); 

         Readln(A[i,j]); 

    End; 

End; 

 

Procedure OutputMatrix (k:integer; A:arrayA); 

Var i, j:integer; 

Begin 

  Writeln('         ------- алғашқы матрица -------'); 

  for i:=1 to k do 

    Begin 

         for j:=1 to k do 

              Write(A[i,j]:7:2,'  '); 

         Writeln; 

    End; 

End; 

 

Procedure Evaluate(k:integer; A:arrayA); 

Var i, j:integer; 
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    stolb:array [1..N] of real; 

    sr:real; 

Begin 

  for j:=1 to k do 

    Begin 

         sr:=0; 

         for i:=1 to k do    

             sr:=sr+A[i,j];  

         Stolb[j]:=sr/k; 

    End; 

  Writeln('------- Әр бағанның арифметикалық ортасы -------'); 

  for j:=1 to k do 

      Writeln ('Баған [',j,']= ',Stolb[j]:7:2); 

End; 

{Басты программа} 

Begin 

  Repeat 

       ClrScr; 

       InputN(k); 

       InputMatrix(k,A); 

       ClrScr; 

       OutputMatrix(k,A); 

       Evaluate(k,A); 

       Writeln('Қайталайсыз ба? (y/n)'); 

       ch:=ReadKey; 

  Until (ch='n') or (ch='N'); 

End. 

Орындалу нәтижесі 

 N=====>3 

                ------- алғашқы матрица ------- 

1111.00  2222.00  3333.00 

1111.00  2222.00  3333.00 

2222.00  3333.00 

------- Әр бағанның арифметикалық ортасы ------- 

Баған [1]= 1111.00 

Баған [2]= 2222.00 

Баған [3]= 3333.00 

 

 N=====>2 

                ------- алғашқы матрица ------- 

   1.00     2.00 

   3.00     4.00 

------- Әр бағанның арифметикалық ортасы ------- 

Баған [1]=    2.00 

Баған [2]=    3.00 
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 N=====>4 

                ------- алғашқы матрица ------- 

111222.00      222333.00  333444.00  444555.00 

      555.00      555666.00  666777.00  777888.00 

888999.00            999.00  111999.00  222888.00 

333777.00      444666.00  555555.00  123456.00 

------- Әр бағанның арифметикалық ортасы ------- 

Баған [1]= 333638.25 

Баған [2]= 305916.00 

Баған [3]= 416943.75 

Баған [4]= 392196.75  

 

Массивтермен жұмыс істеу дағдыларын, оларды енгізу - шығару 

ерекшеліктерін программалау кезінде циклдік, шарт бойынша 

тармақталған және сызықтық конструкцияларды кең  көлемде қолдана 

білуге арналған мысалдарды қарастырайық. 

 

 

46 – мысал. X(N) массивінің ең кіші мәнін іздеп табу. 

Программасы: 

          Program min(input, output); 

          Const nn=30; 

          Var  n,i,imin:integer; 

          xmin:real; 

         begin 

         write('n-нің мәнін енгізіңіз'); 

         read(n); 

         for i:1 to n do 

                read(x[i]); 

         xmin:=x[1]; 

         imin:=1; 

         for i:=2 to nd do 

                       if x[i]<xmin then begin 

                                           xmin:=x[i]; 

                                           nmin:=i; 

                                  end; 

                     writeln('xmin=',xmin); 

                     writeln('nmin=',nmin); 

         END. 

Нақты сандардан тұратын көп өлшемді массивтерді өңдеу үшін, 

бағдарламада берілген массив  элементтерін енгізу-шығаруды 

процедуралар  арқылы орындау қажет. Мысал қарастырайық. 

47 - мысал.   X(n,m) массивінің ең кіші мәнін табу керек. 

Программасы: 
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Program esep(input, output); 

    Var n : array [1..11,1..4] of integer; 

    OnotT, YnotT,No,YN,k,p:integer; 

Begin 

    Writeln('таблицаны енгізіңіз'); 

For k:=1 to 11 do 

For p:=1 to 4 do 

 read (n[k,p]); 

Write('есеп өрнегі no:'); 

  readln(on); 

Write('есеп берілгені no:');  

readln(yn); 

OnotT:=0; 

For k:=1 to 4 do  

OnotT:=OnotT+N[ON,K]; 

Writeln('Ogr. Ort=',(OnotT/4):4:2); 

YnotT:=0; 

For k:=1 to 11 do 

 YnotT:=YnotT+N[k,YN]; 

Writeln ('жазу=',(YnotT/11):4:2); 

End. 

ЭЕМ-де көмекші программа – процедураны пайдалана отырып, 

төмендегі есепті, массив ретінде қарастырып  шешу үшін программа құру 

жолдарын қарастырайық. 

Есептің шарты: Z=(s1+s2)/k1*k2  өрнегін есептеу, мұндағы  s1,k1-x(n) 

массивінің оң элементерінің саны және олардың қосындысы, ал, s2, k2-

y(m) массивінің оң элементтерінің саны және олардың қосындысы. 

Тапсырма: M<50;N<100.                                                                                        

Тапсырмадағы бір нұсқаның орындалу үлгісі. Жоғарғы жарты 

жазықтықта координатаның бас нүктесіне ең жақын жатқан нүктені және 

төменгі жарты жазықтықта координатаның бас нүктесінен ең алыста 

жатқан нүктені табу. Жоғарғы жарты жазықтықта жатқан нүктелер 

координаталары х1(n) және y1(n) массивтерімен, төменгі жазықтықта 

жатқан нүктелер координаталары x2(m) және  y2(m) массивтерімен 

берілген, мұндағы   n<40, m<60. 

Жоғарғы жарты жазықтықтың әрбір нүктесінің координатасының 

бас нүктесіне дейінгі қашықтығын анықтау. Осы ара-қашықтықтардың 

ішінде ең кішісін табу керек. Төменгі жарты жазықтықта жататын нүкте 

ара-қашықтықтары үшін де осы әрекеттерді  қайталаймыз. 

Координатаның бас нүктесінен нүктеге дейінгі арақашықтықты табуды 

көмекші программа функциясын есептейміз. Ең үлкен және ең кіші 

мәндерді табу кезінде көмекші программаны пайдалану кезінде k*r>k*rm  

шартын тексеруге қажетті қосымша параметрлерді енгізу керек. Егер, 

К=1 онда, R>RM шарты ең үлкенді табу үшін, ал егер К=-1 болса, онда ең 

кіші мәнді табу үшін пайдаланылады. Көмекші программаға нүкте 
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координаталарының массивін, олардың өлшемі және 1 мен -1 мәндерді 

қабылдайтын К параметрін енгізу керек. Көмекші программа функциядан 

алынатын нәтижеге ат беріледі. 

           Программасы: 

           Program koord(input,output ; 

          Const n=40; 

          Type mas=array[1..n] of real; 

          Var i,nr,mr:integer; 

          S1,s2:real; 

          X1,y1,x2,y2:mas; 

          Function vec(x,y:mas;kx,n:integer):real; 

          Var j:integer; 

          R,rm:real; 

          Begin 

          Rm:=-1e20; 

          For j :=1 to n do  

         Begin 

         R :=sqrt(x[i])*x[i]+y[i]*y[i]); 

         If (kx*r)>=kx*rm) then rm:=r; 

        End; 

        Vec:=rm 

        End; 

        Begin 

        Write('nr-мен mr-дің мәнін енгізіңіз'); 

       Read(nr,mr); 

       Write('x1 және y1 массивтерінің мәндерін енгізіңіз'); 

       For i:=1 to nr do read ([x1[i],y1[i]]); 

       Write('x2  және y2 массивтерінің мәндерін енгізіңіз'); 

       For i:=1 to mr do read ([x2[i],y2[i]]); 

       S1:=vec(x1,y1,nr,-1); 

       S2:=vec(x2,y2,mr,1); 

       Write('s1=',s1,' ':4,'s2=',s2); 

      End. 

48 - мысал. X(n), y(m) – массивтерінің оң элементерін z – массивіне 

көшіріп жазу. Оң элементердің массивке жазу көмекші программаның 

көмегімен орындалады. Мына шектеуді қабылдаймыз: n<100, m<100. 

Көмекші программада нәтиже массивіне бастапқы массивтің оң 

элементерін жазу іске асырылады. Бұл үшін көмекші программаға келесі 

параметрлерді береміз: бастапқы массив атымен элементерінің саны, 

нәтиже массивінің атымен элементтерінің саны. Z массивіне бірден 

бірнеше массивтердің оң элементері жазылатын болғандықтан, 

параметрлер тізімінде мына параметрлер де болу керек: енгізу параметрі 

l-нәтиже массивіне жазуды бастайтын ұяшық нөмірі, шығару параметрі 

К- көмекші программаны шақырғанда соңғы оң элемент жазылған ұяшық 

номері. Нәтиже массивіне элементтер толық жазылып біткенде, бұл 



92 

 

параметрлер сол жазылған элементтердің саны N-ге тең, 1 – индексті 

элементтен басталып енгізу Z – массивінде іске асырылса, онда енгізу 

параметрі  L=1, шығару массивінің аты z болады, оның элементтері саны 

N+M-ге тең. Көмекші программада z – массивіне жазылған элементтер 

саны анықтайтын К – шығару параметрін алу керек. Көмекші програманы 

екінші рет шақырғанда, сәйкес  Y,M,1=K+1, Z, N+M, K  параметрлерін 

беру керек. Көмекші программаны екінші рет шақырғаннан кейін, К – 

көмекші программа екі рет орындалғаннан кейінгі массивке жазылатын 

элементтерінің қосынды элементі. 

Программасы:    

Program sort (input,output); 

Const n=200; 

Type mas:array[1..n] of real; 

Var i,nr,mr: integer; 

X,y,z :mas; 

Procedure st(var a,c:mas; n,l,k:integer); 

Var j :integer; 

Begin 

K :=l; 

For j :=1 to n do  

If a[i]>0 then 

Begin 

K:=k+1; 

C[k]:=a[j]; 

End 

End; 

Begin 

Write ('nr- мен mr-дің мәнін енгізіңіз'); 

Read (nr,mr); 

Write ('x массивінің мәндерін енгізіңіз'); 

For i :=1 to nr do read([x[i]); 

Write (‘y’); 

For i :=1 to  mr do read(y[i]); 

St (x,nr,0,nr+mr,k); 

For i :=1 to k do 

Write (z[i]); 

End. 

Символдық ақпаратты жинақталған массив ретінде көрсетіп 

шығаратын есепке программа құрып үйренейік. 

Есептің берілуі: 25 оқушыдан тұратын  топтың  тізімін құру керек. 

Әрбір оқушының туған жылын, колледжге түскен уақытын,  курсын, 

тобын, әр емтиханнан бағаларын көрсету керек. Осы ақпаратты кесте 

түрінде шығару керек. 
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49 – мысалы.  ZAP программасы бес студенттің фамилиясы, туған 

жылы, университетке түскен уақыты және соңғы сессияның бағалары 

туралы мәліметтерді енгізіп және   экранға шығарады. 

Программаның жауабында беске оқыған студенттердің тізімін 

шығарады. 

 Program ZAP (INPUP, OUTPUT): 

 TYPE student = RECORD  Ф.И.О; PACKED ARRAY(1..10) JF 

CHAR: 

            God: 1980..1989; 

            GodP: 1998..2002; 

            Osenka= RECORD 

                    alg, ist, evm, 1..5. 

                    END 

END: 

VAR  ГРУППА:  ARRAY[1..5] OF student; 

                            S1:student;I,J:INTEGER; 

 BEGIN READLN; 

            WITN S1, osenka DO 

              BEGIN FOR 1: TO 5 DO 

BEGIN  WRITE (‘=>‘):      

           FOR J=TO 10 DO READ (ФИО[J]): 

                         READLN 

                           END 

              END; 

             WRITELN('Үздіктер тізімі’); 

                   FOR 1:=1TO 5 DO WRITE Gruppa [1],Osenka DO 

                      IF ( alg=5)  AND  ( ist=5 )  AND   (evm =5)  THEN                      

                     WRITEN(Ф.И.О. 'ГОДР=’God:4, ‘ГОДПТ=’,  GodP:4) 

             END. 

Программа  жұмысының протоколы 

Мамырбаев               1985  2000  3 4 3 

Джумагалиева           1984   2000 5 5 5 

Бабиев                        1985  2000  4 5 5 

Достанов                    1982 1999 5 5 5                     

Артаев                        1985  2001  3 4 5 

                Үздіктер тізімі 

              

Джумагалиева ГОДР =1984   ГОДПТ=2000 

Достанов    ГОДР= 1982    ГОДПТ= 1999 

Массив тақырыбын қайталауға арналған тапсырмалар   нұсқалары 

ұсынамыз: 

1. М  (N * M)  өлшемді  (N <= 10) матрица берілген элементтері 

нақты сан болып келеді. Матрицаның негізгі диагоналіне дейінгі барлық 

элементтерін нөлмен алмастыру керек. 
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2. Матрицаның негізгі диагоналінен кейінгі барлық элементтерін 

нөлмен алмастыру керек. 

3. Матрицаның ең үлкен элементін модулі бойынша тауып алып, 

осы элементті матрицаға көбейту арқылы жаңа матрица алу керек. 

4. Матрицаның модулі бойынша ең үлкен элементін,  осы матрица 

элементтеріне қосу арқылы, жаңа матрица алыңыз. 

5. Әрбір жолдағы теріс элементтерді тауып,  оларды экранға 

шығару керек. 

6. Әрбір жолдағы  теріс элементтерді тауып,  оларды экранға 

шығару керек. 

7. Матрицаның әрбір жолының элементтерін қосу арқылы жаңа 

вектор алу керек және осы жол элементтерінің қосындысының 

арифметикалық ортасын табу керек. 

8. Матрицаның бағандарының элементтерін қосу арқылы жаңа 

вектор алу керек және осы баған элементтерінің қосындысының 

арифметикалық ортасын табу керек. 

9. Матрицаның әрбір жолының ең үлкен және ең кіші 

элементтерінің айырмасынан вектор құру керек. 

10. Матрицаның бағандарының ең үлкен және ең кіші 

элементтерінің айырмасынан вектор құру керек. 

 

 

2.11 Тurbo Рascal  тілінде қолданатын  жиындық типі, 

берілгендердің саналатын және шектелген типтері 

 

    Жиын -  тұтас түрде қарастырылған кез - келген бір типті 

элементтер жиынтығы.  Ол күрделі типті берілгендердің бірі.  

Берілгендер, элементерінің саны  255-тен аспайтын,  Real  және  Pointer  

ден басқа кез-келген жай типті болуы мүмкін.  Элементтерінің орналасу 

ретін өзгерту міндетті емес. 

    Жиын  SET  операторы арқылы сипатталады  (Set - орналастыру): 

SET  of < элементтерінің типі> 

Мысалы,  type JN = set  of  1 .. 40; 

Var  MN : JN; 

J1 : set  оf  Boolean; 

J2 : set  of  ‘A’ .. ‘T’; 

      Мұндағы JN – жиын типінің аты; JN типті MN  айнымалысының 

элементтері  1 .. 40 аралығындағы кез келген бүтін сандар болуы мүмкін; 

J1 жиыны тек  TRUE  және FALSE мәндерінен тұрады,  т.с.с. 

      Жиын -  элементтері тік жақшаларға алынып,  үтір арқылы 

бөлініп жазылады:  Мысалы, 

                       а1 : =  [  4, 18, 12]   ;     а2 : =  [‘a’, ‘b’, ‘f’] ; 

                       a3 : = [ true]   ;   a4 : = [  ]   ; 

Элементсіз жиын бос жиын деп аталады.  Оның жазылуы – [ ].  

Жиын элементі үшін айнымалыны не өрнекті алу да мүмкін. 
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Жиындағы бірнеше аттас элементтер бір элемент деп есептеледі.  

Мысалы,    [2,3,5,3,3,5]  = [2,3,5]. 

    Элементтің жиынға тиістілігін анықтайтын қызметші сөз - IN (in – 

тиісті – да және  де жатыс септігінің жалғауы)). 

         Жиындармен орындалуы мүмкін әрекеттер: 

- біріктіру  (+); 

- қиылысын табу   (*); 

- айырмасын табу   (-); 

- салыстыру; 

- элементтің жиынға тиістісін анықтау (IN) . 

    Біріктірілген жиын  -  екі жиынның барлық элементерінен тұратын 

жиын.  Мысалы,      [3,5,9 ] + [7,9]  =  [3,5,9,7]. 

    Екі жиынның қиылысы – екі жиында да бар элементтерден тұратын 

жиын.  Мысалы,  [3,5,9,4] *  [ 7,9,5]  = [ 5,9]. 

    Екі жиынның айырмасы -  біріншісінің соңғысында жоқ 

элементтерінен тұратын жиын.  Мысалы,  [3, 5, 9] - [7, 9]= [3, 5] . 

   Екі жиын  <, >,  <=,  >=,  =   таңбаларының бірі арқылы 

салыстырылады.  Нәтижесі - True  немесе  False. 

   50 -мысал. [3,5,8,9]    жиыны берілген.  5, 6  элементтері жиынға 

тиісті ме? 

                  Тексеру программасы: 

               Var  a: set of 1..9;  t1,t2 : boolean; 

             Begin a: =[ 3,5,8,9 ] ;  t1:=5 in a;   t2:=6  in a; 

                       Writeln (t1);   writeln(t2) 

             End.                                       t1 – true; t2 – false  

     51 - мысал. а = [1,3,6,9,8];   b = [ 3,5,9], a-b  жиынның элементтері.  

         Var  a,b,c : set of  1..10; k:integer; 

         begin a: = [1,3,6,9,8];  b:= [ 3,5,9 ];   c:=a-b; 

              For  k:=1  to  10 do 

              If k in c then write (k:5) 

         End. 

Жиындық түрдегі берілгендермен жұмыс программасын  құру  

жолдарын  LAT  программасын құру  арқылы қарастырайық: 

     PROGRAM LAT(INPUT, OUTPUT); 

            VAR C,I,J : CHAR; LB:SET OF ‘A’ .. ‘Z’; PR:SET OF ‘’’.. ‘?’; 

     BEGIN READLN;  WRITE(‘=>’); 

             LB:= []    ;    PR:= []  ; 

     REPEAT READ ( C ); 

             IF C IN     [ ‘A’ .. ‘Z’ ] THEN  LB:=LB+    C     

             ELSEIF C IN   [ ‘:’,’;’,’.’,!’,’?’ ]   THEN PR = PR +    C    

     UNTIL  EOLN; 

     WRITTELN  (‘ЛАТЫН Әріптері’); 

     FORL:=’A’  TO ‘Z’ DO IF i  IN LB THEN WRITE (I:2); 

             WRITELN; 

             WTITELN  (‘Тыныс белгілері’); 
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     FOR  J: =  ‘!’ TO  ‘?’  DO; 

             IF  J  IN  PR  THEN  WTITE  (J : 2);   

     END. 

   Төмендегі тапсырмаларды орындап, өткен тақырыпты пысықтауға 

болады: бос емес символдар тізбегі берілген.  Жиындық түрді құру және 

баспаға шығару керек.  Жиынның элементтері мынадай тізбектерден 

құрылсын: 

1) ’0’ ден ’9’-ға дейінгі цифрлардан. 

2) ’A’ –дан  ’F’ –ке дейін және  ’X’-тан  ’Z’-ке дейін. 

3)   ’6’-дан  ’N’-ге  дейін,  ’0’-ден  ’9’-ға дейінгі  цифрлардан. 

4)  Тыныс белгілері. 

5) ’A’-дан  ’Z’-ке  дейін, ’0’-ден  ’5’-ке  дейін. 

6)  ’T’-дан  ’X’-ке дейін және тыныс белгілері. 

7) ’5’-тен   ’9’-ға  дейін және  арифметикалық амалдар белгісі. 

8) Арифметикалық амалдар белгісі және тыныс белгілері. 

9) Цифрлар және арифметикалық амалдар белгісі. 

10)  Тыныс белгілері және  ’E’-ден  ’N’-ге  дейін. 

11)  Қатынас амалдар белгісі. 

’3’-тен ’9’-ға  дейінгі  цифрлар  ’A’-дан   ’F’-ке  дейінгі әріптер. 

     Берілгендердің саналатын типтері. Айнымалы типтер  

стандартты типтерден өзге типтерді қабылдай алады. Әр түрлі типтер 

үшін әр түрлі амалдар қолданыла алады. Айнымалы тип стандартты 

типтерге өзгеше жаңа тип құруға  мүмкіндік береді. Бұл типке саналатын 

және шектелген типтер жатады. 

  Саналатын типтерді шешілетін есептін түріне байланысты. 

Саналатын типтер TYPE/тип/қызмет сөз арқылы былай жазылады: 

TYPE  тип аты =(тұрақтылар тізімі); 

VAR    айнымалы аты: тип аты; 

Тұрақтылар  үшін әр түрлі ақпарат алынады.Тұрақтылар бір-бірімен 

үтір арқылы ажыратылады. Мысалы: 

TYPE жыл=(қыс,көктем,жаз,күз); 

VAR А:жыл; 

Жоғарыдағы жазу орнына былай жазуға болады: 

VAR A: (қыс, көктем, жаз, күз); 

              0         1        2     3 

Мұнда әрбір тұрақты рет нөмірі/сәйкес 0,1,2,3/ бойынша анықталады, 

оларға салыстыру: <,>=, >, >=, <>, = амалдарын және ОRD(x), 

жәнеPRED(х), SUCC(х) стандартты функциаларын  пайдалануға болады. 

52 - мысал. Аңдардың аттарының тізімі берілген деп барыстың және 

еліктен кейінгі аңның рет нөмірін табуға программа құрайық. 

PROGRAM  AN (INPUT, 0UTPUT); 

TYPE AA=(түлкі, қасқыр, қоян, сиыр, барыс, қарсақ, аю, елік, қой, 

ешкі); 

VAR 

P1, P2, AA; 
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BEGIN 

       P1: = ’Барыс’; 

       Р2: = SUCC(Елік); 

          N1: = ОRD(P1)+1; 

       N2: = ORD(Р2)+1; 

       WRITELN (’барыстың рет нөмірі =’,N1:2); 

       WRITELN (’еліктен кейінгі аңның рет нөмірі =’,N2:2) 

End. 

Берілгендердің шектелген типтері.  Егер қандайда айнымалы өзінің 

тілінде көрсетілген барлық мәндерді қабылдамай, оның белгілі бір 

аралықтағы  ғана мәндерін қабылдайтын болса, онда оны шектелген 

типтегі айнымалы деп атайды. 

Жалпы түрде шектелген типтің жазылуы: 

TYPE тип аты=тұрақты 

'..'бірінші тұрақтыда соңғы тұрақтыға дейін дегенді білдіреді. 

Бұл жағдайда төменгі заңдылықтар орындалуы қажет: 

1. Шекті екі тұрақтының типі бірдей болуы керек. 

2. Негізгі типі үшін нақты REAL типтен өзге кез келген 

қарапайым типтерді пайдалануға болады. 

3. Шектелген типтің тұрақтысының алғашқы мәні соңғы 

мәнінен көп болмауы қажет. 

4. Шектелген типтің айнымалылары, айнымалылар бөлігінде 

бейнелеуі қажет.  Мысалы, 

....... 

VAR 

CHAR1, CHAR2,: LETTER; 

шахмат тақта алаңы: NDEX; 

Төмендегі тапсырмаларды орындап, өткен тақырыпты 

қайталауыңызға болады 

1. 

a) Type тип аты = (тұрақтылар тiзiмi); 

    Var ... аты: тип аты; 

b) Программадағы қателердi тап 

program A; 

var a,b :integer; 

Begin 

     Read(a,b,c); 

     Writeln((a+b+c)/3); 

End.  

 

 2. 

 a) Шектелген тип тұрақтылары бiр  ... жатады. 

 

 b) case  

тұрақты 1:оператор 1; 
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  2: тұрақты2 : оператор 2; 

      ... 

   тұрақты n: оператор n; 

      ... 

c) 

паскаль тiлiнде жаз. 

3. 

 a) Санақталған типтер объектiлерiне стандартты функциялар ..., ..., ... 

қолданылады.  

 b) Қайталау операторының құрылымы: цикл денесi  

  логикалық өрнектiң мәнi ... болғанда цикл тоқтайды. 

                                      

 в)программа құр          у=    е
х
,x>=0 

                         x, x<0 

   4. 

а) Type бөліміндегі қате сипаттамаларды көрсет: 

1. экзамен = (келген жоқ,  2, 3, 4); 

2. баға  = (2, 3, 4, 5):   3.  Вода  =  2 .. 5; 

3. карта  =  (6, 7, 9, 10,  туз); 

б)  Клавиатурадан  1,5  және  -0,8 сандары енгізілсе,  ROUND(x)    

 және TRUNC(x) функцияларын есептейтін программа жаз. 

    5. 

а)  Шектелген тип үшін базалық тип ретінде  ...   типті қолдануға 

болмайды. 

б) Цикл параметрі ретінде қолдануға болмайтын тип ... 

в)  программа құр: 

y = Sin
2
x + xx 4,03  ,  x>3 

    6. 

а)   Туре бөліміндегі сипаттамалардың дұрыс еместерін көрсет: 

1) карта = (6, 7, 8, 9, 10, валет, дама, король, тұз); 

2)  түбір  = (1.100, 1.41, 1.73, 2.00); 

3) аңдар  = (арыстан, піл, жираф); 

4) әріп    =  (’a’, ’в’, ’c’, ’d’). 

б)   Программа құрмы:                          ,1x    x ≤ 0 

                                                                 y =    x,  x > 0. 

   7. 

а)   шектелген типтің бастапқы мәні соңғы мәнінен ... болмауы тиіс. 

б)  цикл неше рет орындалатынын көрсет: 

      k: = z;  for    i: = k   to  z  do 

      k: = 2;   z: = 5;   for   i: = 0;  to   k*z do 

в)   оператор орындалғанда  S  айнымалысының мәнін тап:  

      S: = 0;   i: = 0;   while  i < 5  do  i:= i + 1;   S:= S + i. 
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   8. 

а)   К-ға 71, 16, 235 мәндері берілгенде  d  айнымалысының қабылдайтын 

мәнін көрсет: 

         P: = true;   d:= 1; 

        Case  k mod 10  of 

        3, 2, 7, 5 :  d: = k; 

                    1:; 

        4, 8:  begin  p:= false;  d:= 2 end; 

        9, 6:  begin  p:= false;  d:=3  end;   End. 

б)   Шектеулі типтің бастапқы мәні соңғы мәнінен  ...  болмауы тиіс. 

   9. 

а)   Санақты тип  ...  тізімінен тұрады. 

б)   Егер параметрлі циклде  (үшін)  цикл денесі бірнеше оператордан 

тұратын болса, оны  ...  оператор түрінде жазу керек. 

в)   for   i:= 5   ...   10   ...   S:= S+1; 

      for   i:= 5   ...   1     ...   S:= S+1. 

   10. 

а)  К-ға  17, 61, 104, 233 мәндері берілгенде d  айнымалысының 

қабылдайтын мәнін көрсет:    p:= true;   d:= 1; 

   Case  k mod  10  of 

   3, 2, 7, 5:   d:= k; 

               1: ; 

   4, 8 :  begin  p:= false;  d:= 2  end; 

   9, 6 :  begin  p:= false;  d:= 3  end;  End. 

б)  Санақты тип  ...  тізімінен тұрады. 

   11. 

а)  Туре тип аты  = (тұрақтылар тізімі); 

     VAR  ...  аты :  тип аты 

б)  Қайталау операторының құрылымы: 

     While  < лө > ...  цикл денесі, мұндағы логикалық өрнектің мәні ... 

болғанша цикл денесі қайталанады. 

в)  ,12 2 xSin  ln (x-5)  паскаль тілінде жаз.   

   12. 

а)  Шектелген тип үшін базалық тип ретінде  ...  типті қолдануға 

болмайды. 

б)  10-нан үлкен  150-ден кіші және 5-ке бөлінетін бүтін сандардың 

қосындысын тап. 

в)  1,
1 2 




x

axx

a
  - паскаль тілінде жаз.   

   13. 

а)  Туре  бөліміндегі қате сипаттамаларды көрсет: 

     1)  San = ’0’ .. ’9’;            2)  lat = A ..  Z; 

     3)  k =  0 ..  100;               4)   период  = - pi ... pi; 

б)  Қателерін тап: 
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     if   1 < x < 2   then   x: = x + 1;   y: = 0; 

         else   x: = 0;   y: = y + 1. 

   14. 

а)  Туре  бөліміндегі қате сипаттамаларды көрсет: 

     1)  San = ’0’, .. ’9’;                 2)  lat =  a ..  z; 

     3)  k = 0.1, 2 ..  100;               4)  период =  - pi ..  pi 

б)  Сатып алынған азық-түліктерге жұмсалған қаржының бағасын 

есептейтін программа құр: 

         1 кг сары май  -  350 т. 

         1 кг сыр           -  300 т. 

         1 кг күріш       -    70 т. 

         1 кг балық       -  150 т. 

   15. 

а)  Туре  бөлісіндегі қате сипаттамаларды көрсет:   

1) lat = a .. z; 

2) апта  = (жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, 

сенбі). 

3) Демалыс  = сенбі ..  жексенбі; 

4) Период  =  - pi  ..  pi. 

б)  Қателерін тап: 

         if   1 < x  and  x < 2; 

          then  begin  x: = x + 1;  y: = 0  end; 

          else  begin  x:  = 0;        y: = y + 1   end. 

   16. 

а)  Туре  бөліміндегі сипаттамалардың дұрыс еместерін көрсет: 

         әріп = ( ’a’, ’в’,’c’, ’d’ );     2)  дауысты  = ( a, e, i, o, u); 

         3)  дауыссыз  = ( в .. d,  f, g);    4)  лог  = boolean. 

б)  Цикл неше рет орындалатынын көрсет: 

         for   k: = 19  DOWNTO  10  do 

      S: = 1;   i: = 1;   Repeat  S: = S + i;   i: = i – 1; 

tie  i < = -1. 

   17. 

а)  Санақталған типтер объектілеріне стандартты функциялар  ...,  ..., ...  

қолданылады. 

б)  Қайталау операторының құрылымы: 

         Repeat  цикл денесі  ...  логикалық өрнек,  мұндағы логикалық 

өрнектің мәні  ...  болғанда цикл тоқтайды. 

                                            e
x  

,   x ≤  0 

в)  программа құр:    y =    x,     x < 0  

   18. 

а)  Шектелген тип тұрақтылары бір  ...  жатады. 

б)  Case  өрнек   ... 

      тұрақты  1 :   оператор 1; 

      тұрақты  2 ;   оператор 2 ; 

      . . . . . . .   . . .     . . . . . 
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      тұрақты  n :   оператор n ; 

      . . . 

в)  3263   -  Паскаль тілінде жаз. 

   19. 

а)  Туре  тип аты  =  (тұрақтылар тізімі); VAR  ...  аты :   тип аты; 

б)  Программадағы қателерді тап: 

      ptogram  A; 

      VAR  a, в : integev; 

   Begin 

      READ (a, в, c); 

      WRITELN ((a + в + c)/3); 

      End.      

 

2.12 Тurbo Рascal  тілінде қолданатын  графика 

 

Графикалық режимдегі экран. Экран үлкен шамадағы 

нүктелерден тұратын тіктөртбұрышты аймақ. Графикалық режимде 

(текстік режимнен айырмашылығы) кез-келген нүктенің түсін өзгертуге 

мүмкіндігіміз бар. Әртүрлі түске  боялған нүктелер жолақтарды, 

мәтіндерді және өзге бейнелерді жасай алады. Түстер саны, ең кем 

дегенде екеу болады. Тәжірибелі программистер үшін айта кететін 

болсақ: дисплей мәтіндік режимде немесе графиктік режимде ғана бола 

алады. Дисплейлік адаптерлердің бірнеше түрлері бар. Олардың өзара 

айырмашылығы:  

- экранда орындалатын мүмкіншілігінде; 

- экранда түстердің максимальді саны бірдей уақытта көрсетілетіндігінде;     

   Aдаптерлердің бірнеше белгілі түрлері: 

-CGA (Color Graphic Adapter); 

-MCGA (Multi-Color Graphics Array); 

-EGA (Enhanced Graphics Adapter); 

-VGA (Vidеo Graphics Array); 

 Біздің компьютерімізде қандай адаптер орналасса да, біз бір Turbo-

Pascalдағы процедуралар мен функциялар жиынын пайдалана аламыз, 

себебі, белгіленген адаптерге олардың соңғы түрлендірулері 

(настройкалары) автоматты түрде орындалады. Бұл түрлендірулерді 

графиктік драйвер деп аталатын арнайы программалар орындайды. 

Драйверлер BGI (Borland Graphics Interface) кеңейтілуі бар файлдарда 

орналасады. Мысалы, EGA және VGA адаптерлерімен жұмыс істейтін 

драйверлер EGA VGA.BGI файлдарында, ал CGA және MCGA 

адаптерлерімен жұмыс істейтін драйверлер CGA.BGI файлдарында 

болады. 

 Graph модулінде әртүрлі драйверлерді көрсету үшін тұрақтылар 

анықталған: 

 Const 
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  Detect=0; {драйверді автоматты түрде анықтау} 

  CGA=1; 

  MCGA=2; 

  EGA=3; 

  EGA64=4; 

  EGAMono=5; 

  IBM8514=6; 

  HercMono=7; 

  ATT400=8; 

  VGA=9; 

  PC327=10; 

 Берілген типтегі адаптердің бірнеше графиктік режимдерді қамту 

мүмкіншілігі бар. Graph модулінде осы режимдерді көрсету үшін 

тұрақтылар анықталған (CGA, EGA және VGA адаптерлеріне арналған 

тұрақтылар тізімі берілген): 

 Const 

  CGAC0=0{320 х 200,4 түсті, 1 палитра} 

  CGAC1=1{320 х 200,4 түсті, 1 палитра} 

  CGAC2=2{320 х 200,4 түсті, 1 палитра} 

  CGAC3=3{320 х 200,4 түсті, 1 палитра} 

  CGAHi=4{640 х 200,4 түсті, 1 палитра} 

  EGALo=0{640 х 200,16 түсті, 4 беттер} 

  EGAHi=1{640 х 350,16 түсті, 2 беттер} 

  EGA64Lo=0{640 х 200,16 түсті, 1 беттер} 

  EGA64Hi=1{640 х 350,4 түсті, 4 беттер} 

  VGALo=0{640 х 200,16 түсті, 4 беттер} 

  VGAMed=1{640 х 350,16 түсті, 2 беттер} 

  VGAHi=2{640 х 480,16 түсті, 1 беттер} 

 Өкінішке орай, Тurbo Рascal  VGA адаптері үшін 320 х 200 нүктеден 

тұратын 256  түсті режимді қамтымайды, дегенмен, Borland " BGI 

TOOLKIT" фирмасының жеке программалық өнімінде VGA.BGI сәйкес 

драйвері орналасқан. 

    Экран үшін кәдімгі режим ретінде текстік режим алынады. 

Экранды графикалық режимге ауыстыру үшін Graph InitGraph модулінің 

процедурасы пайдаланылады: 

InitGraph (GD,GM,Path) - экранды графиктік режимге ауыстыру. 

GD - драйвер нөмірі, GM- режим нөмірі, Path- қажетті драйверді 

қамтитын файлға жету жолы. Егер, Path айнымалысы (Path=' ') жай ғана 

бос қатарды қамтитын болса, онда драйвер ағымды каталогтен ізделеді. 

Және GD  мен GM айнымалы - параметрлер болып табылады. Егер, 

InitGraph-ты қосқанда, GD 0-ге тең болса, онда қажетті драйвер және осы 

драйверге арналған тиімді графикалық режим автоматты түрде 

анықталады. Әдемілік үшін Graph модулінде 0-ге тең Detect тұрақтысы 

жасалынған. Мысал түрінде оның қалай пайдаланылатынына назар 

аударыңыз. 
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   InitGraph-қа кері процедура болып қайта жүктелінетін және өзге 

видеорежимді қалпына келтіретін CloseGraph процедурасы табылады.  

   Қандай да бір себеппен  InitGraph процедурасы өз жұмысын 

дұрыс атқара алмайтын жағдай болуы мүмкін. Бұл кезде, графикті 

инициализациялау әрекетінен кейін келесі мәндерді келетін GraphResult 

функиясын пайдалануға болады: 

 0-қате жоқ 

 -2-графикалық ақау табылмаған; 

 -3-драйвер файлы табылмайды; 

 -4-қате драйвер; 

 -5-графикті инициялизациялау үшін жады жетіспейді;   

 

53  - мысал. 

 Uses   Graph; 

 Var  Gdriver, Gmode, ErrCode:Integer; 

 Begin 

         Gdriver:= Detect; {драйверді автоматты түрде анықтау} 

         InitGraph (Gdriver, Gmode,''); {графикалық режимді 

инициализациялау} 

         ErrCode:=GraphResult; If ErrCode<>0 then {қате бар} 

          Writeln('номер графикасының инициялизациялау қателігі', 

ErrCode) 

          Else {қате жоқ} 

          CloseGraph; {графикалық режимді жабу} 

                 End. 

 

Нүктелер, сызықтар және түстер. Graph модулінде 80-ге жуық 

процедуралар мен функциялар бар. Олардың көмегімен нүктелер, 

сызықтар және түрлі кескіндер салуға және осы кескіндерді бояуға, 11-ші 

стандартты немесе бірнеше стандартты емес түрде сызықтармен 

бейнелеуге болады. 

Координаттар жүйесінен бастайық. Экранның әрбір нүктесінің өз 

координатасы бар. Сол жақ, жоғарғы бұрыштағы нүкте координатасы 

(0,0). Х координатасы солдан оңға, ал, у координатасы жоғарыдан төмен 

үлкейеді. Мысалы, VGAHi (640*280) режимінде оң жақ төменгі 

бұрыштың координатасы (639,479). Ал экран ортасының координатасы 

(320,240). Мысалы, егер сіздің экран ортасынан нүкте қойғыңыз келсе, 

онда PutPixcel процедурасын пайдалануымызға болады. 

PutPixel(x,y,Color) процедурасы (x,y) координаталық нүктесін 

Color параметрі анықталған түске боялады. Мысалы, 

PutPixcel(100,120,Red) процедурасын шақырайық, (100,120) 

координатасында орналасқан қызыл түсті нүкте пайда болады. 

Ал, GetPixel(X,Y) процедурасы (X,Y) координаталық нүктесін Color 

параметрі анықтаған түске бояйды. 
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Мысалы, PutPixel(100,120,red) процедурасын шақырсақ, (100,120) 

координатасында орналасқан қызыл түсті нүкте пайда болады. 

Ал, GetPixel(X,Y) функциясы (X,Y) координаталық нүктесіне 

түстің мәнін береді. Мысалы, Col:=GetPixel (50, 80);- операторынан кейін 

Col (50,80) нүктесінде түске ие бола алады. 

Line(X1,Y1,X2,Y2) - процедурасын (X1,Y1) нүктесінен (X2,Y2) 

нүктесіне дейінгі кесіндіні сызады. 

Circle(X,Y,Radius) - процедурасы  (X1,Y1) нүктесі центрі және 

радиусы Radius болатын шеңберді сызады. 

Rectangle(X1,Y1,X2,Y2) - процедурасы  (X1,Y1) нүктесі сол жақ 

жоғарғы бұрышы және (X2,Y2) нүктесі оң жақ төменгі бұрышы болатын 

тік төртбұрышты  сызады. 

SetColor (Color) - процедурасы сурет салуда ағымды түсті береді, 

бұл процедурада түс анықталып берілмесе, онда ағымды түс болып ақ түс 

орын алады. 

Графикалық режимде түстерді анықтау үшін, текстік режимдегі 

тұрақтыларды пайдалануға болады: 

 Const 

                  Black=0;{қара} 

                  Blue=1;{көк} 

                  Green=2;{жасыл} 

                  Cyan=3;{ашық көк}                                                                                                                                                                                      

                       Red=4;{қызыл} 

                       Magenta=5;{малина түсті} 

                       Brown=6;{қоңыр} 

                       LightGray=7;{ақшыл сұр} 

                       DarkGray=8;{қоңыр сұр} 

                       LightBlue=9;{көгілдір} 

                       LightGreen=10;{ақшыл жасыл} 

                       LightCyan=11;{ярко-бирюзовый} 

                       LightRed=12;{ашық қызыл} 

                       LightMagenta=13;{ярко-малиновый} 

                       Yellow=14;{сары} 

                       White=15;{ақ} 

 Біз GetMaxX және GetMaxY екі ыңғайлы функцияны жиі 

қолданатын боламыз. Бұлар сәйкес тігінен және көлденеңінен қайта 

оралтатын мүмкіншілікке ие және де бұларды өздері жұмыс істейтін 

режимнен байланыссыз программа жазу үшін пайдалану ыңғайлы. 

   Келесі программа кезкелген режим бойынша да толық экран бетінде 

рамка сызады: 

 Uses Graph; 

 Var i,j: integer; gd,gm: integer; 

 begin 

  gd:=detect; {драйверді автоматты түрде анықтау} 
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  initgraph (gd,gm, ''''); {графикалық режимді 

инициялизациялау} 

  Rectangle (0,0,GetMaxX, GetMaxY); 

  Readln; 

  CloseGraph; {графикалық режимді өшіру} 

 End. 

Фигуралар Line, Circle, Rectangle процедуралары тек қана 

сызықтар сызады. Тurbo Рascal  тілінің түстерге толтырылған 

фигураларды салу мүмкіншілігі бар. 

SetFillStyle (Style, Color) – Color-мен боялған ағымды түсті және 

ағымды сызықтарды орнатады. Әртүрлі толтыру стилін көрсету үшін 

келесі тұрақтыларды пайдалануға болады: 

Const 

 EmptyFill=0;{облысты фон түсімен толтырады} 

 SolidFill=1;{берілген түспен облысты үзіліссіз толтыру} 

 LineFill=2;{жуан көлденең түстермен толтыру - -} 

 LtSlashFill=3;{жіңішке қисық сызықтармен толтыру- //} 

 SlashFill=4;{қалың қисық сызықтармен толтыру //} 

 BkSlashFill=5;{қалың қисық сызықтармен толтыру \\} 

 LtBkSlashFill=6;{қисық жолақтармен толтыру \\\} 

 HatchFill=7;{тормен толтыру} 

 XhatchFill=8;{қисық тормен толтыру} 

 InterLeaveFill=9;{өте жиі қисық штрихтармен толтыру} 

 WideDotFill=10;{сирек нүктелермен толтыру} 

 CloseDotFill=11;{жиі нүктелермен толтыру} 

 UserFill=12;{пайдаланушы анықтайтын сызықтар, кесінділер} 

Bar (x1, y1, x2, y2) процедурасы ағымды түс және ағымды сызықты 

пайдаланып тіктөртбұрыш сызады. Тіктөртбұрыштың сол жақ жоғарғы 

бұрышы- (х1, у1) нүктесі, ал оң жақ төменгі бұрышы (х2, у2) нүктесі. 

Bar 3D (x1, y1, x2, y2, Depth, Top) процедурасы ағымды түс және 

ағымды сызықты пайдаланып, паралелепипед сызады. Depth айнымалысы 

паралелепипедтің тереңдігін анықтаса, логикалық Тор айнымалысы 

жоғарғы шекараны сызу керек пе, жоқ па, содан хабар береді. Егер, Тор 

айнымалысының мәні True болса, онда жоғарғы жақ шекара сызылады, 

мәні False - ке тең болса, онда жоғарғы жақ шекара сызылмайды.  

FillEllipse (X, Y, X radius, Y radius) процедурасы ағымды түс және 

ағымды сызықты пайдаланып түске боялған эллипс сызады. Эллипс 

осьтері координата осіне параллель орналасады. X radius - эллипстің ені,   

ал Y radius - эллипстің ұзындығы. Мысалы: 

  Uses Graph;     

   Var Gd, Gm: integer; 

  Begin 

   Gd:=Detect; 

   InitGraph (gd, gm, 'd:\tp'); {графиктік инициализациялау} 

   SetFill Style (7, Blue); 
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   Bar (0,0, Get MaxX, GetMaxY); 

   SetColor (Cyan); 

   Set FillStyle (11, Light Red); 

   FillEllipse (GetMaxX div 2, GetMaxY div 2, 90, 100); 

   Readln; 

   CloseGraph; 

  End. 

 

Графикалық режимде мәтін жазу.  Графикалық режимде 

векторлық және матрицалық кәріптерді (шрифтерді) пайдалануға болады. 

Матрицалық кәріп (шрифт) символ құрайтын нүктелер матрицасымен, ал, 

векторлық векторлар қатарымен беріледі.  

      Кәріптер файлы .CHR - кеңейтілуіне ие. Кәріпті жүктеуде сәйкес 

файл не .BGI графикалық драйвері орналасқан каталогта, не ағымды 

каталогта болуы керек. 

     Масштабтау және кәріпті таңдау SetTextStyle процедурасының 

көмегімен іске асады. 

     SetTextStyle(Font, Direction,Size) - символдар өлшемін және 

мәтінді шығару бағытындағы  ағымды шрифті орнатады.  

    Font - кәріпті  анықтайды,  Direction - тексті шығару бағытын, 

    Size - символ өлшемін анықтайды. Матрицалық кәріп үшін кәдімгі 

размер Size=1, ал векторлық кәріп үшін кәдімгі размер Size=4  

орындалады. 

     54 - мысал. Әртүрлі кәріптерді көрсету үшін  және текстерді 

шығару бағытын анықтау үшін келесі тұрақтылар анықталған: 

       Const 

          {Кәріптер} 

          DefaultFont=0 {8x8 стандартты матрицалық кәріп} TriplexFont=1 

{векторлық кәріп} 

SmallFont=2 {векторлық кәріп } 

SansSerifFont=3 { векторлық кәріп } 

GothicFont=4      { векторлық кәріп } 

{текст бағдары} 

HorizDir=0{солдан оңға} 

VerDir=1 {төменнен жоғары} 

OutTextXY(X,Y,TextString) процедурасы (X,Y)  нүктесінен бастап 

TextString қатарын береді. Қатар символ өлшемімен және ағымды 

бағытпен бірге ағымды кәріппен енгізіледі. 

SetTextJustify(Horiz,vert) процедурасы OutTextXY және OutText 

процедуралары пайдаланатын мәтінді автоматты түрде реттеуді іске 

асырады. Horiz-көлденеңінен, ал vert-тігінен реттеу. Мысалы: Келесі 

тұрақтылар реттеуді көрсету үшін анықталған: 

  Const 

     {көлденеңінен реттеу үшін пайдалануы мүмкін:} 

      LeftText=0 {сол жақтан реттеу} 
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     CenterText =1 {ортасынан реттеу} 

     RightText  =2 {оң жақтан реттеу} 

     {тігінен реттеу үшін пайдаланылуы мүмкін :} 

     BottomText=0 {төменнен реттеу} 

     CenterText =1 {ортасынан реттеу} 

     TopText=2 {жоғарыдан ерттеу} 

Экран облысы 

    GetImage, PutImage процедураларын және ImageSize функциясын 

пайдалана отырып, біз бейнені сақтап және оны экранға шығара алатын 

мүмкіндікке ие боламыз. 

    ImageSize(x1,y1,x2,y2)  функциясы экранның берілген 

тіктөртбұрышты фрагментін сақтау үшін қажетті жады көлемін байт 

бойынша береді. (х1,у1)-фрагменттің сол жақ жоғарғы бұрышы, ал 

(х2,у2)-оң жақ төменгі бұрышы. 

     GetImage(x1,x2,y1,y2, Area) процедурасы Area жадысында 

бейненің тікбұрышты фрагментін сақтайды. Бұл жердегі (х1,у1)-

фрагменттің сол жақ жоғарғы бұрышы, ал (х2,у2)-оң жақ төменгі 

бұрышы. 

   PutImage(х,у,Area,Mode) процедурасы берілген орнына бейне 

фрагментін орналастырады. Area жады облысынан алынған бейненің 

экранға көшірілетін облысының (х,у) –сол жақ жоғарғы бұрышы. 

      55 - мысал. Mode-бейнені экранға щығару режимі. Әртүрлі 

шығару режимін жазу үшін келесі тұрақтылар пайдаланылады: 

    Const  

         {Put Image процедураларынын турактылары} 

          NormalPut=0;{бейненi ауыстыру} 

          XorPut=1; {өзгерiс немесе  ( XOR)} 

          OrPut=2;{логикалык немесе (OR)} 

          AndPut=3;{логикалык жане (AND)} 

          NotPut=4;{логикалык айтпесе (NOT)} 

Normal Put режимiнде экранга шыгатын бейненiн әрбiр нүктесi өзi 

орналасатын нүктені жабады. Өзге режимдерде орналасатын нүктенің 

әрбір түсінің екілік көрінісі логикалық заң бойынша сәйкес түсетін нүкте 

түсінің жұптық битіне өзара байланысады. Нәтижесінде, екі нүкте түсінен 

де өзгеше түс болуы мүмкін. Осындай эффектілермен жақсы танысу 

мақсатында, біз мына  программаны ұсынамыз: 

Uses   Сrt, Graph: 

   Var     GraphDriver, graphmode :Integer; 

    P; Pointer; 

    I, size: Integer; 

Begin Т 

  Graphdriver:=Detect; 

  InitGraph(GraphDriver, GraphMode,d:\tp\bgi); 

  SetFillТStyle(1,14); 

  Bar(0,0,GetMaxX,GetMaxY); 
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  {тіктөртбұрышта кейбір сурет жасалынады (0,0, 40, 40)} 

   setcolor(1); 

   for i:=0 to 10 do 

                rectangle(20-2*i,20-2*i,20+2*i,20+2*i) 

OutTextXY(80,20,’This is the image’); 

 {(0,0,40,40) фрагментін еске сақтауға қажетті жады размері 

анықталады} 

size:=ImageSize(0,0,40,40); 

{жадының қажетті облысы белгіленеді, және Р көрсеткіші 

адрестеледі} 

GetMem(P,size); 

{P көрсеткен облысқа (0,0,40,40,) фрагменті сақталады} 

GetImage(0,0,40,40,P^); 

{NormaiPut режимінде шығару} 

for i:=0 to 10 do 

             PutImage(i*20,60,P^, NormalPut); 

OutTextXY(250,80, NormalPut); 

{XorPut режимінде шығару} 

for i:=0 to 10 do 

PutImage(i*20,100,P^,XorPut); 

OutTextXY(250,120,XorPut); 

{OrPut режимінде шығару} 

for i:=0 to 10do 

             PutImage(i*20,140,P^OrPut); 

OutTextXY(250,160, OrPut); 

{AndPut режимінде шығару} 

for i:=0 to 10 do 

             PutImage(i*20,180,P^,AndPut); 

OutTextXY(250,200, AndPut); 

Readin  

 CloseGraph; 

End 

Палитра - экранда шын түрде түстер мен түстер арасындағы 

сәйкестік. Біз палитрамен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін үш 

процедураны қарастырамыз. 

 SetPalette(Col1,Col2) процедурасы Col1-дегі түстің палитрасын 

Col2-ге орнатады. Мысал келтірейік:             

Uses       Graph; 

Var       Driver,Mode:Integer; 

Begin 

       Driver:=Detect; 

       InitGraph(Driver, Mode, d:\tp\bgi); 

        SetPalette(Black,Red); 

        Readln; 

       CloseGraph; 
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Еnd. 

SetAllPalette(Palette) палитраның барлық түстерін бірдей уақытта 

орнатады. Palette адресінде палитраны көрсететін облыс болуы керек. 

Бірінші байтта палитра ұзындығы, сосын түсі орналасады. Palette 

айнымалысын PaletteType алдын-ала анықталған типке ұқсас көрсету 

ыңғайлы. Мысал келтірейік:             

  Type 

  PaletteType=record 

   Size:Byte; 

  Colors:Array[0..MaxColors] of Shortint; 

End; 

Бұл жердегі, MaxColors 15-ке тең алдын-ала анықталған 

тұрақты. 

56 - мысал.  Келесі программа SetAllPalette көмегімен түстер 

бірінен соң бірі циклдік түрде өткізіледі, яғни, циклдік қозғалыстың 

имитациясы үшін пайдаланылады. 

Uses CRT, Graph; 

          Var 

           Gd,Gm,I:integer; 

               P:PaletteType; 

      Begin 

          InitGraph(Gm, d:\tp\bgi); 

         {экранды ақ түспен бояу} 

         Bar(0,0,GetMaxX,GetMaxY); 

      {палитра үшін түсті бекіту} 

  for I:=0 to MaxColors do P.Colors[I]:=I; 

P.Size:=MaxColors-1 do 

Begin 

          SetFillStyle(1,1); 

         Bar(50+I*10,0,50+(I+1)*10,GetMaxY); 

End; 

{түстерді циклді түрде өзгерту} 

repeat 

for i:=0 MaxColors-1 do 

P.Colors[I]:=(P.Colors[I]+I) mod MaxColors; 

SetAllPalette(P); 

Until keypressed; 

Readln; 

CloseGraph; 

End. 

Кезкелген түс қызыл, жасыл және көктің құрамды комбинациясы 

болып көрінуі мүмкін. SetRGBPalette процедурасы әрбір түстің құрамын 

өзгертуге мүмкіндік береді: 

  SetRGBPalette(Col,R,G,B) - Col номерлі түсті R,G,B қызыл, 

жасыл, көк құрамдарына өзгертеді. Тек R,G,B алты сандар биті 
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есептелетіндіктен 0-ден 63-ке дейінгі құрамды түстердің мәнін көрсетуге 

болады. SetRGBPalette процедурасы VGA және IBM8514 адаптерлерінде 

жұмыс істейді.                             

Қателерді өңдеу. Біз графикалық режимді инициализациялау 

кезінде инициализациялау қателері GraphResult функциясымен 

реттеледі. Дегенмен, GraphResult мағынасы кең. Бұл функция басқа да 

көптеген графикалық операцияларда қатені көрсетеді. Келесі тұрақтылар 

GraphResult қатені көрсету функциясына сәйкес келеді: 

Const 

{GraphResult функциясының қайтарылу жолы} 

grOk=0; {қате жоқ} 

grNoInitGraph=-1;(BGI) графика орнатылмаған  

              (InitGraph процедурасын пайдаланыңыз. 

GrNotDetected=-2 {графиктің аппараттық табылмаған} 

GrFileNotFound=-3{құрылғының драйверлік файлы 

табылмаған} 

GrInvalidDriver=-4 {құрылғының драйверлік файлы дұрыс 

емес} 

GrNoLoadMem=-5{драйверді жүктеуге жады жетіспейді} 

GrNoScanMem=-6;{облысты сканирлеуде жады шекарасынан 

Шығып кету} 

GrNoFloodMem=-7;{боялатын облысты толтыру кезінде 

шекарадан шығып кету} 

GrFondNotFound=-8; {шрифтің файлы табылмаған } 

GrNoFondMem=-9; {шрифтті жүктеуде жадының жетіспеуі} 

GrInvalidMode=-10; {таңдалынған драйверге графикалық 

режимнің сәйкес келмеуі} 

 Графикалық режимде  геометриялық  кескіндер салу. 

Графикалық режимге өтуді, графикалық режимдегі дисплей 

адаптерлерінің түстері мен сызықтарды және нүктелерді сала білуді 

үйрену мақсатында  төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. 

Бір нұсқаның орындалу үлгісі: 

57 - мысал. Графикалық режимді инициализациялайтын  (қосатын) 

және сол мезетте оны жабатын программаны жазу: 

Uses  Graph; 

Var Gdriver, Gmode: integer; 

Begin 

Gdriver:=Detect; {Detect 0 - ге тең болғандықтан, драйвер автоматты  

түрде анықталады} 

InitGraph (Gdriver, Gmode, ' d:\tp'); {графикалық режимді  

инициялизациялайды}     

Readln; {"Enter" пернесін басуды күту} 

CloseGraph; {CloseGraph процедурасы жадыдан графикалық  

  драйверді жүктейді және алдыңғы видеорежимді  

  қайта қалпына келтіреді} 
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end. 

 

58 – мысал. Графикалық режимде шеңберді сыза отырып, әдемі 

әшекей салу  салу программасын құру. 

Uses   Graph; 

Var  i, j:integer; 

 Gd, Gm: integer; 

Begin   Gd:=Detect; {драйверді автоматты түрде анықтау} 

InitGrаph (Gd, Gm,""); {графикалық режимді инициализациялау}     

For i=0 to 20 do 

For j=0 to 20 do 

Circle(i*40, j*30,64);   

Readln;  

CloseGraph; {графикалық режимді өшіру} 

 end. 

 

Тurbo Рascal  ортасында графикалық программалар құру 

тапсырмалар: 

1. Гистограмманың түрі – табандары бірдей, биіктіктері әр түрлі 

төртбұрыштар (25 - сурет). Берілген элементтері натурал сан болып 

келген массивтің элементтерінің мәндері төртбұрыштың 

биіктіктеріне сәйкес болатын, гистрограмма тұрғызып, ол 

төртбұрыштардың әрқайсысын әртүрлі түстермен боя. 

   

 

   

 

 

                                          

 

25 – сурет - Гисстограмма түрі 

      2.  26-ші суреттегі бейнені салу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 – сурет - Тапсырмаға берілген бейне 

 

3.  27 – суреттегідей бір жыл ішіндегі 8 жел бағытына (солтүстік, 

солтүстік шығыс, шығыс оңтүстік шығыс, оңтүстік, оңтүстік батыс, 

батыс, солтүстік батыс) сәйкес мәндер бойынша схема сал. 
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                                              с         

                                                  

 

 

 

                Б                                                        ш 

 

 

 

                                                 

                                             

                                                о 

27 – сурет - Солтүстік, солтүстік шығыс, шығыс оңтүстік шығыс, 

оңтүстік, оңтүстік батыс, батыс, солтүстік батыс сәйкес мәндер бойынша 

схема 

 

4. Суреттегі бейнеленген фигураны сал (28 - сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 – сурет -  Шеңберде үш төртбұрыш бейнеленген фигура 

 

 

5. Суреттегі бейнеленген фигураны тұрғызу программасын құру (29 -

сурет). 
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29 – сурет - Шеңбер ортасында ромбта төтбұрыш бейнеленген фигура 

 

Графикалық режимде  мәтін жазу.  Графикалық режимде мәтінді 

шығара білу ол экран облысын, палитра аймағын анықтай білу және 

қателіктерді өңдеу. 

Мысалы экран ортасынан “Game Over” мәтінін  шығару 

программасын құру. 

Программаның жазылуы: 

    Program Game Over; 

Uses 

    Graph; 

Var 

   GD, GM:Integer; 

Begin 

  Gd:=Detect; 

  InitGraph(GD, d:\tp\bgi); {графикті инициялизациялау} 

SetTextJustify(CenterText,CenterText);{түзетуді анықтау} 

SetTextStyle(TriplexFont,HorizDir,8); {шрифті, бағытты және 

размерді анықтау} 

{түрлі-түспен және түстер қоспасымен сол бір жазу шығады} 

SetColor(White); 

OutTextXY(GetMaxX div2, GetMaxY div2, ‘Game Over ‘); 

SetColor(LightBlue); 

OutTextXY(GetMaxX div2+2, GetMax Y div2, ‘Game Over’); 

SetColor(LightRed); 

OutTextXY(GetMaxX div2+3, GetMex Y div2, ‘Game Over’ ) 

SetColor(LightRed); 

OutTextXY(GetMax X div2+4, GetMax Y div2, ‘Game Over’ ); 

SetColor(Whire); 

Readln; 

CioseGraph; 

End. 

Келесі мысалда SetRGBPalette процедурасын пайдалану арқылы 

ақшыл-қызғыш, көкшіл-сия түсті палитраларды көрсету программасын 

жазуды көрсетеміз: 

Программаның жазылуы: 

Uses CRT, Graph; 

Var 

       Gd, Gm,I:integer; 

    Begin 

        Gd:=Detect; 

       InitGraph(Gd,Gm, d:\tp\ bgi ); 

{қара экран} 

Readln; 

{ қызыл құрамы сәл-сәл басым} 
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SetRGBPalette(Bleck,55,45,45); 

Readln; 

{сия түсті түсті көк және қызыл құрамдар бірігеді} 

SetRGBPalette(Black,30,5,30); 

Readin; 

CloseGraph; 

End. 

Графикалық режимде  мәтін жазуға  арналған төмендегі берілген 

тапсырмалар арқылы өткен тақырыпты пысықтауға болады : 

1. Мәндері 7 түрлі сандық мәндер болып келген секторлы 

диаграмманы салып, әрбір секторды оларды түрлі түске бояу керек. 

2. Экранның оң және сол жағында 2 ақ түсті дөңгелек салыну керек.  

Enter пернесін басқан соң тағы оң және сол жақтан, әрі бұл процесс 

центрге жақындауы дөңгелектер шығуы тиіс. Осылайша екі 

дөңгелек біріккенше қайталанып, жасыл түске боялуы керек. 

3. Бүтін  6  сан берілген.  Оларды үшбұрыштың төбелерінің 

координаталары деп алып,  экранда үшбұрышты сыз,  экранның 

ортасынан жүргізілген түзу сызықпен салыстырғандағы 

симметриясын салу керек. 

4. Экранның сол жағында қызыл түсті төртбұрыш салынып,  Enter 

клавишасын басқан сайын оңға қарай жылжи отырып экранның 

ортасында төртбұрыш орнына дөңгелек шығып,  оның жартысы 

басқа түске боялуы керек. 

5. Ақ түсті кеңістікте  3  түсті светофор бейнесін алу керек.    Enter 

клавишасын басқанда қызыл лампа жану керек.  Enter-ді екінші 

басқанда сары,  үшіншісінде  жасыл түске боялуы керек.  Бір лампа 

жанғанда,  қалғандары сөніп тұруы керек. 

6. Экранның төрт бұрыштарында квадрат пайда болып,  Enter-ді қайта 

басқанда жалпы бейнелер жойылуы керек. 

7. Экранның жоғарғы жағынан пайда болған дөңгелек төмен қарай 

түсіп экранның төмен жағындағы төртбұрышқа құлайтын программа 

жаз. 

 Графикалық режимде сурет, тригонометриялық  өрнектер салу. 

Тurbo Рascal  программалау ортасында графикалық мүмкіншіліктерді  

толық меңгеру үшін, түрлі суреттерді сала білу, меню құру, графикалық 

және тригонометриялық  өрнектер  программасын құрып үйренуге 

болады.      

Мысалы графикалық режимдегі мәзір құру бағдарламасын құру 

жолын үйренейік.  Графикалық режимде жұмыс істейтін вариантын 

көрсетеміз. Экранға шығару DrawMenu және NewMenu 

процедураларында келтірілсе, онда программаларды өзгерту үшін тек осы 

екі процедураны өзгертуге тура келеді. Оның үстіне бірнеше 

өзгешеліктер енгізу үшін “Enter”  пернесін басқанда DoSelect 

процедурасынаң мазмұнын өзгертеміз.  
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    Тұрақтылар   nmenu мәзіріндегі қатарлар санын білдіреді : ДО, РЕ, MИ, 

ФA, СOЛЬ, ЛЯ, СИ – бірінші октаваның ноталар жиынтығы. 

Программада глобальды айнымалылар пайдаланылады; 

- Ch - соңғы басылған перненің кодын қамтитын символдық 

айнымалы.  

- Functionkey - логикалық айнымалы, егер, арнайы перне басылған 

болса, онда оның мані True болады, кері болғанда, мәні False  

болады.  

- Strmenu - меню пунктіне сәйкес тексті қамтитын  0-ден-1-ге nmenu  

массив қатары. Басқа айнымалылар  бүтін сан ретінде жазылады. 

- Textcolor - менюдің түсі білінбеген жерлеріндегі текст түсі. 

- Backcolor - менюдің түсі білінген  жерлеріндегі фон түсі.                                                                               

Selecttext - менюдің түсі білінген  жерлеріндегі текст түсі.  

- Selectbackcolor - менюдің түсі білінген жерлеріндегі фон түсі .  

- Screen backcolor - экран түсі.  

- Select framecolor - менюдің түсі білінген жеглеріндегі контур түсі.  

- Framecolor- менюдің түсі білінбеген жерлеріндегі контур түсі.  

- Width - меню ені.    

- Height - меню қатарының  биіктігі. 

- Depth - меню қатарының тереңдігі. 

- Wx - меню бұрышының сол жақ жоғарғы бағаны. 

- Wy - меню бұрышының сол жақ жоғарғы қатары.  

- Dy - катарлар арасындағы аралық. 

- Crm - берілген уақытта білінетін жердің нөмірі.  

Процедуралар: 

Программада құрылған процедуралар жайлы қысқаша түсінік. 

- Init процедуралар меню ені мен орнына, қатарлар арасында 

аралыққа және т.б мән  беретін түсті орнатады.  

- Draw Menu процедурасы мәзір салады.  

- New Menu [old:integer] түстер қозғалысындағы бейнені жаңартады.  

- Up процедурасы «бағыттағыш жоғары» пернесінің басылуын 

орындайды.  

- Down процедурасы «бағыттағыш  төмен» пернесінің басылуын 

орындайды. 

- DoSelect ‘’Enter’’ пернесінің  басылуын орындайды.  

- DoCommand процедурасы пернені басқан кезде Up, Down немесе 

DoSelect процедураларын  кезекпе-кезек басқаратын диспетчерлік 

функцияларды орындайды.                                                                                                

59 – мысал. Меню программасын Тurbo Рascal  ортасында 

құрастырып орындау жолын қарастырайық. 

  Program Menu; 

    Uses Grt, Graph;  

      const   

            nmenu=7; 

          DO=262;  
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            RE=264; 

            MI=330;  

            FA=349;  

            SOL=392;  

            LIA=440;  

            S=494;    

           var  

           ch:char ; 

           functionkey:boolean;  

           GD,GM:Integer;  

           width, height, depth, text color, back color, select text        

           color, select frame color, frame color, select back color,   

           screen back color, wx, wy, dy,i,crm:integer; 

           strenu:array [o..nmenu-1] of string [40];  

           (айнымалылар мәндері инициализацияланады) 

                                       

   Procedure Init; 

   Begin  

            GD:Detect;  

            InitGraph(GD,GM,d:\tp\bgi);   

           {түстер орнатылады} 

           text color:=Black; 

           back color:=LighitBlue;  

           select text color:= White;  

           select frame color:=Yellow;  

           frame color;=White;  

           select back color:LightRed;  

           scren back color:=LughtGray;  

           dy:=20; {қатарлар арасындағы ара-қашықтықтар} 

           wx:=15;{сол жақ жоғарғы бұрыштағы х            

                           координатасы}   

            wy:=35;{сол жақ жоғарғы бұрыштағы y 

                          координатасы}  

            width:=250; {меню ені}  

            height:=18;{меню бөлігінің биіктігі}  

                       depth:=10; {меню бөлігінің тереңдігі}  

                        crm:=0; {меню қатарының нөмірі} 

           strmenu[0]:=ДО; 

           strmtnu[1]:=РЕ; 

           strmenu[2]:=МИ;  

           strmenu[3]:=ФА;  

           strmenu[4]:=СОЛЬ;  

            strmebu[5]:=ЛЯ; 

             strmenu[6]:=СИ; 

    end;  
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   {процедура алдымен экранға меню шығарады} 

             Procedure Draw Menu;  

    var i,j,y:ineger;  

    begin 

    SetFillSty (1,screen back color); 

     Bar(0,0,GetMaxX,GetMaxY); 

  SetTextJustyle(CenterText,CenterText) 

    for i:=0 to nmenu-7-1do  

                Ifz i <>crm then 

                begin 

                y:=wy+*(height+dy); 

                SetColor(frame color); 

                Bar3D(wy, y, wx+width,y+height, depth, TopOn); 

               SetColor(select text color);  

     OutTextXY((wx+width) div2,y+(height div 2)stumenu[i];  

              end; 

     end; 

 {old-ағымды қатардың ескі нөмірінің мәніне сәйкес және sel-ағымды 

қатардың жаңа нөмірінің мәніне   сәйкес меню бейнесін  жаңартады}    

     Procedure NewMenu(old,sel:integer); 

    var                                                                                                        

              y:Integer; 

    begin 

              y:=wy+old*(height+dy); 

              SetColor(frame color);  

              SetFillStyle(1,back color); 

              Bar3D(wx,y,wx+width,y+height.depth,TopOn);  

              SetColor(text color);          

              OutTextXY(wx+width)div2,                   

y+(heigdiv2),strmenu[old]);  

              y:=wy+sel*(height+dy); 

              SetColor(select frame color); 

              Bar3d(wx,y,wx+width,y+height,depth,TopOn); 

              SetColor(select text color); 

              OutTextXY(wx+width)div2, y=(heightdiv2), 

                                               strmenu[sel]; 

    end;                                                                     

                              

    {бағыттың жоғарыдағы пернесіне реакция}  

    Procedure Up; 

    var old:integer; 

    begin  

              old:=crm-1; 

              crm:=crm-1; 

              if crm<0 then crm:=nmenu-1;  
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              New Menu(old,crm); 

    end;  

    {бағыттың  төменгі пернесіне реакция} 

    Procedure Down; 

    var old:ineger;    

    begin       

              old:=crm; 

              crm:=crm+1 

              if crm>=nmenu fhen crm:=0; 

              New Menu(old,crm); 

    end; 

    {процедура Enter пернесіне  басқанда басқарылу алады} 

    procedure Do Select(crm:-Integer); 

    begin  

              if crm=0 then 

                begin Sound(DO); Delay(300); Nosound; end;   

              if crm=1 then   

                begin Sound(RE); Delay(300);Nosoynd; end; 

              if crm=2 then  

                begin Sound(MI); Delay(300);Nosoynd; end;  

              if crm=3 then 

                begib Sound(FA); Delay(300); Nosound; end; 

              if crm=4 then  

                begin Sound(SOI); Delay(300); Nosound; end;  

              if cr m=5 then                                                             

                  begib Sound(LIA); Delay(300); Nosound; end; 

              if crm=6 then  

                beginSound(S); Delay(300); Nosound; end;  

    end; 

                  

{бұл процедура басылған перне кодын талдайды  және соған орай, Up 

және Down процедураларына басқаруды береді} 

Procedure DoCommand(Key:char; functionrey:booitan);      

Begin  

           {‘Enter’ пернесі басылған болса}   

                 if (not functionkey) AND (upcase(key)=#13) then 

    Do Select(crm); 

              If functionkey then{егер арнайы перне болса} 

                 case upcse (key)of     

          #72:Up{“ бағдары жоғарыға” пернесі басылған болса} 

         #80:Down;{“бағдары төменге” пернесі басылған болса}   

   end; end; 

begin 

      Init      Draw Menu; 

repeat  



119 

 

   ch:=readkey; 

  if ch=#() then 

 begin 

     functionkey:=True; 

 ch:=readkey; 

end;  

        else functioney:=False; 

       DoCommand(ch,functionkey); 

    Until(upcase(ch)=#27); 

  end. 

      Осы тараудағы жұмыстардың қортындысы ретінде графикалық 

режимді, оның ішінде сурет салуға, бояуға арналған модульдер, 

функциялар және процедураларды қайталау ретінде және берілетін 

тапсырманы шығаруға үлгі ретінде студенттерді мейлінше қызықтыра 

түсетін мына  бағдарламаны ұсынамыз. 

         Бірінші сурет асыл тастардан жасалған жарқылдаған алқаны 

салады. S, SS ,N, RR тұрақтылармен тәжірибе жасаңыз.  OutTextXY 

процедурасында О-ға алмастырамыз. Сіздер тым өзге сурет салатын 

эффект аласыз. 

   Program MagicRing; 

   uses       Crt, Graph; 

  const        S=35; {S және SS қисық форманы анықтайды} 

          SS=25;           N=70;{тастар саны} 

          RR=150; 

 vаr 

          Drivert, Mode, I, DX,DY:Integer; 

begin  

       Driver:=Detect;  

      InitGraph(Driver, Mode, ‘ ’); 

       repeat 

           {сурет салуға кездейсоқ түсті орнату } 

           SetColor(Random(16)); 

{тастар жабық тригонометриалық қисықа                                                   

орнатылады} 

           for I:=0 N do 

           begin 

        DX:=Round((RR+Random(10))*Cos(2*(i)*Pi/SS));  

DY:=Round((RR+Random(10))*Sin(2*(I)*Pi/S)); 

{түстік дақ ретінде готикалық шрифт нүктесі пайдаланады. 

OutTextXY(GetMaxX div2+DX,GetMaxYdiv2+DY`` 

end; 

     until keypressed; 

      Readin; 

      Close Graph; 

end. 
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Тригонометриялық өрнектер  программасының алгоритмі екі нүкте 

синхронды түрде бірнеше жабық қисықтарды жүріп өтеді және қозғалыс 

процесінде үнемі бір-бірімен кесінділер арқылы жалғасады. 

  Uses     Crt, Graph; 

var        GD,GM: integer; 

              {процедура кездейсоқ өрнектер салады } 

procedyre Picture; 

var 

              a4,a3,b4,c1,bx,by:Integer; 

              x1,x2,y1,y1,d,t:Read; 

              pay:Boolean; 

begin                      

              if Random(5)=0 then play:=True else play:=false; 

              setfillstyle(1,white); 

              bar(0,0getmaxy); 

              setclolr(0); 

              a4:=random(5);a3:=random(5);b4:=random(5);b3:=random(5); 

              c1:=random(5*2); 

    t:=0;                                                                                                

setcolor(random(14)); 

              repeat                                                                                                                                

                 if play and (random(5)=1) then setcolor(random(14)) 

                 d:=t+c1; 

                 x1:=1,5*cos(a4*t)+1.5*cos(a3*82*t); 

                 x2:=1.5*cos(a4*d)+1,5*cos(a3*2*d); 

                 y1:=1.5*sin(b4*t)+1,5*sin(b3*2*t); 

                 y2:1.5*sin(b4*d)+1.5*sin(b3*2*d); 

                 x1:=50*x1;x2;y1:=50*x2;y1;y2:=50*y2; 

                 dx;=GetMaxX div 2;  

                  dy;=GetMaxY div2; 

             Line(round(y1)+dc,round/9x1)+dy,round(x20+dx,round(y2)+y); 

                 t:=y+0.010; 

               until (t>=6.3); 

               setcolor(15); 

               delay(500); 

  end 

{программа денесі} 

begin 

               GD:=Detect; 

               InitGraph(gd,gm,’d:\tp’);{графикті инициализациялау} 

               repeat 

                 Picture;{өрнек салу} 

              until keypressed; {кез-келген клавиша басылғанға  дейін}                       

             Сlosegraph; 

 end.                
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Графикалық режимде сурет, тригонометриялық  өрнектер салу  

жолдарын пысықтауға арналған тапсырмалар:   

1. Графикалық  режимде бірінің ішіне бірі салынған 10 шеңбер және 

параллелипед салатын программа жазыңыздар. 

2. Экран бетінде көк төртбұрышты, ортасында қызыл дөңгелек, оның 

ішінде бұрышы 290
0
 болатын сары дөңгелек секторын салыңыз. 

3. Экранға готикалық шрифтпен  BEGIN  END,  PRESS ENTER сөзін 

жазатын программа құру. 

4. «Нөсер» программасын жаз:  Экранның жоғары бөлігінде 

радиустары әртүрлі қиылысқан үш дөңгелек бұлт бейнесінде солдан 

оңға жылжып бара жатқанда  «жаңбыр жаусын»,  яғни кішкене 

дөңгелек, нүктелер төмен түсу керек. 

5. Екі парақ не одан да көп парақтармен жұмыс жасай алатын адаптер 

мен режим орталығында, 0 және 1 парақтарын қолданып вертикаль 

сызықтан ауытқуы 0.5 радианмен шектелген маятник тербелісін 

көрсететін программа жазу керек. 

6. Экранға мәзір шығарып  (шеңбер, квадрат, үшбрыш)  олардың бірін                  

таңдағанда суретін шығаратын және осы фигура туралы анықтама  

(ұзындығы, ені, ауданы, рад, биіктігі т.б.) алатын программа жазу керек. 

7. Экранның төрт бұрышындағы квадрат боялып шығып, Enter-

клавишасы      басылған соң квадрат өшіп кетеді де,  экранның 

ортасынан төрт квадраттың көлеміне тең квадрат боялып шығатын 

программа құр. 

8. Ақ түсті фонда үйдің суреті салынған.  Enter-ді басқанда терезе түсі 

қарадан сары түске боялу керек.  Enter-ді қайта басқанда керісінше 

сарыдан қараға боялу керек. 

9. Берілген үш сан шеңбердің параметрлері:  радиусы мен центрі 

координаталары болып табылады.  Егер шеңбер экранның ортасы 

аорқылы жүргізілген горизонталь түзумен қиылыспайтын болса,  онда 

түзуге қарағанда симметриялы қиылысатын болса,  онда берілген 

шеңбердің өзін бояп экранға шығар. 

10. Экранда шахмат тақтасын алу керек.  Enter-клавишасын басқанда 3  

ақ  5  қара шашкаларды қарама-қарсы түске боялған квадратқа 

орналастыр. 

11. Экранға пайдалданушы енгізген уақытты көрсететін электронды 

сағат бейнесін шығару керек.  Цифрлар шаблоны кәдімгі жеті сегментті 

шаблонға сәйкес болу керек.  Enter-ді басқанда сағат 1-ге арту керек.  

Қайта басқанда сағат жойылуы керек. 

12. Қазақстан жалауын экран парақтарын ауыстыру арқылы 

желбірететін программа құр. 

Түзулер жиынының қиылысуынан пайда болған өрнек (паркет)  

салуға  арналған     бағдарлама құрастыру жолы.  

         Шешуі:    К1,  К2 – сол және оң жақтағы кесінді үзындығы 

                        Һ – түзулер жиынын жоғары, төмен түсіру  қадамы 

         Түзулер жиынын құру этаптары: 
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1. Көлденең түзу салу процедурасы: 

                LINE  (O,  K,  640,  K); 

2. N түзу жиынтығын салу: 

                FORT: = 1  to N DO 

                LINE  (o,  I * k,  640,  I*k); 

3. Түзулер жиынын бұру үшін  у координатасына  һ қадам қосу 

керек. 

               FORT :=1  to  N  do 

               LINE  (o,  I*k,  640,  I*k+h); 

4. Жинақталатын немесе шашырайтын түзулер  К1,  К2  мәндеріне 

байланысты болады. 

               FOR  I:=1  to  n  do 

               LINE  (o,  I*k1,  640,  I*K2+h). 

5. Түзулер жиынын симметриялы түрде бейнелеу. 

               FOR  I :=1  to  N  do 

               LINE  (o,  I*K2+h,  640,  I*K1); 

Тurbo Рascal  тілінде түзулер жиынының қиылысуынан пайда 

болған өрнек арқылы құрылған     программалар түрлері: 

60 – мысал. Программа «Жұлдыз» 

uses crt,graph; 

const p=5; 

 var gd,gm,i:integer; 

 r,r2,a1,a2,a3,t:real; 

 procedure ugol(x1,y1,x2,y2,x3,y3:real;n:integer); 

 var k:integer; 

 a,hx1,hx2,hy1,hy2:real; 

  begin 

  hx1:=(x2-1)/n;hx2:=(x3-x2)/n; 

  hy1:=(y2-y1)/n;hy2:=(y3-y2)/n; 

  for  k:=0  to  n do 

 line(round(x1+k*hx1),round(y1+k*hy1),round(x2+k*hx2),round(y2+k*hy2)); 

  end; 

  begin 

  gd:=Detect; 

  initgraph(gd,gm,''); 

  r:=180;r2:=60;t:=200;setcolor(green); 

  for  i:=0 to p-1 do 

  begin 

  a1:=2*pi*i/p;a2:=a1+pi/p;a3:=a1-pi/p; 

  ugol(t,t,t+r*sin(a1),t+r*cos(a1),t+r2*sin(a2),t+r2*cos(a2),25); 

  ugol(t,t,t+r*sin(a1),t+r*cos(a1),t+r2*sin(a3),t+r2*cos(a3),25); 

  end; 

  repeat until keypressed; 

  closeGraph; 

  end. 
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61 – мысал. Программа «Өрнек» 

uses crt,graph; 

var gd,gm,i,k1,k2,h:integer; 

   begin 

   k1:=8; 

   k2:=3; 

   h:=110;gd:=detect; 

   initgraph(gd,gm,'');setcolor(green); 

   for i:=1 to (480 div k1) do 

   begin 

   line(0,i*k1,640,i*k2+h); 

  line(0,i*k2+h,640,i*k1); 

  end; 

  repeat until keypressed; 

  closeGraph; 

  end. 

62 – мысал. Функцияның  графигін салу программасы. 

uses crt,graph; 

Var gd,gm,n:integer; 

a,b:real; 

Function f(x:real):real; 

begin 

if x<>0 then f:=x*x*sin(1/x); 

end; 

Procedure grafun(x0,x1,y0,y1,n:word; a,b:real); 

Var h,m,x,t1,t2:real; 

i,u,v,xv,yv:word; 

Begin 

h:=(b-a)/n; 

m:=abs(f(a)); 

for  i:=1 to n do 

if  m<abs(f(a+i*h)) then m:=abs(f(a+i*h)); 

t1:=(x1-x0)/(b-a);t2:=(y1-y0)/(2*m); 

{координата остерi} 

setfillstyle(1,15);bar(x0-5,y0-5,x1+5,y1+5); 

xv:=round(x0-a*t1);yv:=round((y0+y1)/2); 

setcolor(1);line(xv,y0,xv,y1); 

line(x0,yv,x1,yv); 

Moveto(x0,yv-round(f(a)*t2)); 

setcolor(3); 

for i:=1 to n do 

Begin 

x:=a+i*h;u:=x0+round((x-a)*t1); 

v:=yv-round(f(x)*t2);lineto(u,v); 
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end; 

end;{процедура соны} 

Begin 

clrscr;write(' a,b,n'); 

readln(a,b,n); 

gd:=Detect; 

InitGraph(gd,gm,''); 

grafun(100,500,50,300,n,a,b); 

grafun(550,620,10,100,200,-0.1,0.1); 

repeat until keypressed; 

CloseGraph; 

end. 

 

Түзулер жиынының қиылысуынан пайда болған өрнек салуға  

арналған     программалар құрып үйренуге арналған  тапсырмалар: 

1. Тік үшбұрыштардан құралған паркет жасау. 

2. Дұрыс үшбұрыштардан құралған паркет жасау. 

3. Сүйір үшбұрыштардан паркет жасау. 

4. Параллелограммдардан құралған паркет жасау. 

5. Ромбылардан құралған паркет. 

6. Трапециялардан құралған паркет. 

7. Көпбұрыштардан құралған паркет. 

8. Параболалар жиынынан өрнек құру. 

 

2.13 Файлдық типтер. Типтік, типтелмеген, текстік мәтіндік 

айнымалылар 

 

    Файлдармен жұмыс істеу үшін файлдық айнымалылар 

пайдаланылады. Файлдық айнымалылар үш типке бөлінеді: типтік, 

типтелмеген және мәтіндік. 

    Типтік айнымалылар файлды бір ғана типтің тізбегінен тұратын 

компонент ретінде көрген ыңғайлы. Типтік файлдық айнымалылар 

жазу үшін ‘file o’ деп жазу керек және файл компонентінің типін 

көрсету керек.  

   Мысалдар         

               X:file of string [80] ;  

               Y:file of char;  

               Z, T:file of real;   

  Типтелмеген файлдар файлды көру  берілгендердің барлығын 

бірге көру керек  болғанда ыңғайлы. Типтелмеген файлдық 

айнымалыларды жазуда file қызметші сөзі жазылады. Мысалдар:  

               Data:file;  

               Filel, File2:file;  

   Текстік айнымалылар текстік файлдармен жұмыс істеуде, яғни, 

анықталмаған ұзындықтағы қатардан тұратын файлдарды жазуда 
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ыңғайлы. Осы айнымалыларды жазуда text қызметші сөзін пайдалануға 

болады.  

   Мысалдар:  

                Chapter:text;  

               Txtl, Txt2:text;  

  Файлдық айнымалыларды пайдалану алдында оны Assign 

процедурасын параметрлер ретінде шақыру керек болғанда айнымалы 

атауы және файл  аты толығымен көрсетіледі.  

  Мысалы:   Assing (Data, ‘с:/peter/mydata.bin’);  

           Assign (Txt 1,’d:/tp/ readme’);    

           Assign (Chapter, ‘e:/ book/2-12.pas);  

Файлдық айнымалы Assign процедурасының нақты файлымен 

байланысса, онда файл Reset немесе Rewrite процедураларымен 

көмегімен ашылуы керек;  

                Reset (Data);  

                Rewrite (Txt l );  

                Reset (Chapter);  

  Reset процедурасы бұрыннан бар файлды ашады. Rewrite 

процедурасы Assign процедурасын шақырғанда берілетін атпен жаңа 

файл құрады.  

  Егер,  аты мынадай файл бұрыннан бар болса, онда ол жойылады 

және оның орнына жаңа бос файл құрылады. Егер, бүрыннан ашық 

файл программада бұдан кейін пайдаланылмайтын болса, онда файл 

Rewrite процедураларының  көмегімен  ашылу керек.  

                Reset(Data);  

                Rewrite (Txt l);  

                Reset (Chapter)  

   Reset процедурасы бұрыннан бар  файлды ашады. 

   Rewrite процедурасы Assign процедурасын шақырғанда берілетін 

атпен жаңа файл құрады. Егер, бұндай аты бар файл бұрыннан бар 

болса, онда ол жойылады және оның орына жаңа бос файл құрылады. 

Егер, бұрыннан ашық файл программада бұдан кейін 

пайдаланылмайтын болса, онда ‘жақсы мінез ережесі’ ол  файлды  

жабу керек. 

             Closе (Data);  

             Closе (Txt 1);     

             Closе (Chapter);  

Файлдармен жұмыс істеуде келесі фундаментальді операцияларды 

орындай білу қажет. 

Берілгендер  блогын бұрыннан берілген файл орнынан оперативті 

жадыға оқиды.  

Берілген блогын бұрыннан берілген файл орнынан оперативті 

жадыға жазады.  

Бұл жерде оқу мен жазу үшін BlockRead жөне BlockWrite 

процедуралары пайдаланылады. Блок оқылғаннан кейін және 
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жазылғаннан кейін файлдың ағымды позициясы өзгереді. Жаңа ағымды 

позицияға бару Seek процедурасының көмегімен іске асады. Ағымды 

позицияны түсіну FilePos  функциясының көмегімен орындалады. 

Типтік файлдар жағдайында блоктар рөлін файлдан құралатын  

компоненттер орындайды. Типтелмеген файлдарға арналған 

процедуралар мен функциялар типтік файлдармен жұмыс істеу аздап 

қана өзгереді. Оқу мен жазу Read және Write процедураларының 

көмегімен іске асырылады. Оқу мен жазу типтелмеген файлдарға өте 

ұқсас. Жаңа файл құруда Seek, ал білу FilePos процедураларымен 

орындалады.  

          Текстік файл, бұл – бір-бірімен арнайы символ – бөлгіштермен 

ажыратылмаған әртүрлі ұзындықтағы қатарлар тізбегі. Мәтіндік файлдан 

оқу үшін Readln процедурасы, ал одан жазу үшін Writeln процедурасы 

пайдаланылады. Файлдың ағымды позициясы соңғы оқылған не жазылған 

қатардың соңында көрсетіліп тұрады. Мәтіндік файл ұзындығы алдын-ала 

белгілі емес, қажетті қатар орынын тек тізбектелген жинақпен анықтау 

керек. Осы себеппен мәтіндік файлдармен жұмыс істеуде Тurbo Рascal 

қызметшілерінде FilePos функциясы және Seek процедурасы 

қарастырылмайды. 

Құрылғылармен жұмыс. Операциалық жүйенің (операционная 

система)  арқасында біз компьютердің бірнеше құрылғылармен 

қарапайым файлдармен жұмыс істегендей мүмкіндікке иеміз. Осымен 

бірге, бұл құрылғыларды көрсету үшін ('нағыз' файлдар иемдене 

алмайтын) қарапайым арнайы аттар пайдаланылады: 

 - PRN - принтер; 

 - CON - бұл құрылғымен ақпаратты енгізгенде экран, ал ақпарат  

шығарғанда клавиатура болады.  

 LPT1, LPT2, LPT3 – дәл қазіргі уақытта 1, 2, 3 паралельді 

порттарға жалғанған құрылғылар (көбінесе, LPT1-ге принтер 

жалғанады);  

 - COM1, COM2, COM3 -    қазіргі уақытта 1,2,3 тізбектелген 

порттарға жалғанған құрылғылар:  

 - AUX - асинхронды портқа жалғанған құрылғы;  

 - NUL - ‘бос’ құрылғы;  

 Олармен жұмыс істеудің қарапайым мысалы:  

Copy myfile. dat prn   (COPY жүйелік файлы myfile. dat файлын 

ағымды каталогпен принтерге шығарады және оның мазмүнын қағазға 

да басып шығарады)  

63 – мысал. Келесі программа принтерге текст қатарын шығарады:  

 Var P: text;  

 begin  

    {Принтерді шығару үшін стандартты аты пайдаланылады}  

 Assign (P, ‘prn’);  

 Rewrite (P);  

 Writeln (P, ‘Сәлем, мен мәтіндік қатармын’);  
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 Close (P);  

     End  

Типтелмеген файлдар. Жазбалар. Жазбалар - типтік емес 

файлдармен ақпаратты алмасу порциялары ақпаратты оқу және жазу 

бірдей өлшемдік  порциялармен жүзеге асырылады. Порциялар 

жазбалар деп аталады. Оларды Rewrite көмегімен ашқанда жазба 

өлшемін көрсетуге болады. Егер жазба өлшемі берілмесе, онда ол 128 

байтқа тең деп қабылданады. Қалай болған жағдайда да, файл 

ашылғаннан кейін жазба өлшемі нақты мәнге ие болады, және соған 

сәйкес BlockRead, BlockWrite, Seek процедуралары жөне FilePos 

функциясы меншіктеледі.   

Типтік және типтелмеген  файлдар айнымалыларды дискіден 

оқып, дискіге жазуға арналған программаларды пайдалану үшін 

қолданатындықтан, күрделі  программаларды құру мақсатында осы 

айнымалыларды толық үйренуге көмектеседі. Үш типке бәлінетін 

файлдық айнымалылардың,  жазбалардың да информация қорын еркін 

қолдану үшін  маңызы зор. 

      64 – мысал.    Seek процедурасын пайдалана отырып, Test. F 

файлы құрылатын жөне ‘+’ символдарымен толтырылатын,  содан кейін 

файл көрсеткіші 5-ші элементе позицияланатын жөне сол элемент қайта 

жазылатын программаны қарастырайық.  

Программа : 

   var  

 f:file of Char;  

 C:Char;  

 L:Integer;  

   (процедура файыл мазмұнын көрсетеді)  

   procedure Show_ File;  

 var Ch:Char;  

   begin  

 Reset (f);  

 For I:=1 to FileSize (f) do   

 begin  

     Read (f, Ch); Write (Ch,’,’);  

 End; 

End;  

Begin  

  Assign (f,’test.f’); Rewrite (f);  

   C:=’+’;  

   For I:=1 to 10 do Write (f,C);  

   Show File; Writeln; Writeln (‘Жаңа файл’); Writeln;  

   Close (f); 

   C:=’_’;  

   {файлға тікелей жол пайда болады} 

   Reset (f);  
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   Seek (f,4);{көрсеткіш 4-ші элементтен кейін позицияланады} 

   Write (f,C); 

   Close (f); 

   Readln; 

end.  

 

 

 

2.14 Типтелмеген файлдармен жұмыс істейтін процедуралар 

мен функциялар 

 

  BlockRead процедурасы – файлдан жазбаның берілген шамасын 

оперативті жадының көрсетілген орнында оқиды.  

Жазылуы: BlockRead (var F: file; var V, N Word);    мұндағы , F – 

файлдық айнымалы, V - оқылған информация жазылатын жерде 

басталған жады адресін көрсетеді, N – оқылуы керек жазба саны. Жазба 

ұзындығы файлды ашқанда анықталады.  

Мысалы:  

{Үлкен емес файлдарды көшіру (60 K дейін)}  

 var  

  Buf:array [1..60000] of byte;  

  Fin, Fut:file; 

 Begin   

  Assign (Fin, ParamStr (1));  

  Assign (Fout, ParamStr (2));  

{Жазбаның ұзындығын 1 енгізілетін файл үшін ашу (яғни, біз 

көшіретін файлға)}  

Reset (Fin, 1); {Жазбаның ұзындығын 1 шығарылатын файл үшін 

ашу (яғни, біз көшірейін деген файлға)}  

  Rewrite (Fout, I); 

                    {Buf массивіне енгізілетін файл мазмұнын оқу} 

   BlockRead (Fln, Buf, FileSize (Fln)); 

  {Buf массивіне шығарылатын файл мазмұнын жазу} 

  BlockWrite (Fout, Buf, FileSize (Fin)); 

  Writeln (‘Файл’, ParamStr(1).’файлға көшіру ’, ParamStr (2)); 

  Close (Fin); 

  Close (Fout); 

 End. 

    Block Write процедурасы – жазбаның берілген шамасын файлдың 

оперативті жадысының көрсетілген орнына жазады. Жазылуы: 

BlockWrite (var F: file; var V,N: Word); 

    Бұндағы , F - файлдық айнымалы, V – ақпарат  орналасқаннан 

басталған жадыдағы адрес, N – файл жазылуға тиісті жазбалар саны.  

Жазба ұзындығы файлды ашуда анықталады.  
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FilePoc функциясы – жазбалардағы  файлдың ағымды позициясы 

береді. Жазылуы : FilePos(var F: file):Longlnt; 

 FileSize функцияны – жазбалардағы файл өлшемін келтіреді. 

 Жазылуы: FileSize (var F: file): Longlnt; Жазба ұзындығы файлды 

ашуда анықталады.  

 {программа файл размерін 1,128,2000 байттарда хабарлайды}  

  var  

  F: file;  

 Begin  

  Assign (F, ParamStr (1));  

  Reset (F,I);  

  Writeln (‘Файл размері’, ParamStr (1), ‘байт 

бойынша’,FileSize(F));  

  Reset (F);  

Writeln (‘Файл размері’, ParamStr (1),’128 байтқа жазба бойынша’, 

FileSize (F));  

  Reset (F, 2000);  

Writeln ('Файл размері',ParamStr (1),2000 байттық жазба бойынша ‘, 

FileSize (F));  

  Close (F);  

 End.  

 Reset процедурасы бұрыннан дискіде бар файлды ашады. Ағымды 

позиция файл басына орнатылады.  

Жазылуы: Reset (var F: file [; Size: Word]); F - файлдық айнымалы, 

Size – файл ашылатын жазба ұзындығы. Егер, жазба ұзындығы 

көрсетілмесе, ол 128 - ге тең байт қабылдайды.  

Rewrite процедурасы-файлды ашады жөне құрады. Егер, файл 

бұрыннан бар болса, онда ол жойылады және қайта құрылады.  

Жазылуы: Rewrite (var F[; Size:Word]); Мұндағы, F – файлдық 

айнымалы, Size-файл ашылатын жазба ұзындығы. Егер, жазба 

ұзындығы көрсетілмесе, онда ол 128 байтқа тең болады.  

Seek процедурасы файлдағы көрсеткішті берілген жазбаға 

позициялайды. Жазылуы Seek (var F; L; Longlnt);  

Мұндағы, F-файлдық айнымалы, L-көрсеткіш позицияланатын 

жазба нөмері.   

65 - мысал. Программа берілген файлды соңынан басына дейін 

көшіреді немесе оны керісінше оқиды.  

var  

 Fіn, Fout: file;  

 I: Longіnt;  

B: Byte;   

begin   

 Assign (Fіn, ParamStr(1));  

 Assign (Fout, ParamStr (2));  

 Reset (Fіn, 1);  
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 Rewrite (Fout, 1);  

 Seek (Fln, FileSize (Fіn)-1);  

for I:=1 to FileSize (Fіn)-1;  

begin   

BloсkRead (Fіn, B,1);  

BloсkWrite (Fout, B1);  

Seek (Fіn,Pos (Fіn)-2);  

End;  

Writeln (‘Файл ', ParamStr (1), ‘файлға керісінше көшірілген’, 

ParamStr (2));  

Closе (Fіn);  

Closе (Fоut);  

End.  

Файлға көшіруге арналған программа.BloskRead процедурасын 

пайдаланудың  мысалы ретінде біз үлкен емес файылдарды көшіруді 

қарастырдық. Келесі программа файлдарды кез-келген өлшемде  

көшіруге мүмкіндік береді.  

66 – мысал 

Program Fcopy;  

{файлдарды жылдам көшіру} 

{шақыру: FCOPY. EXE < көшірілетін файл аты >< жаңадан 

көшіріліп қойылатын файл аты>}  

   сonst  

 Lbuf=20000; {буфердің байт шамасы}  

 L,C,N:Longint;  

 Buf: Arrey [1..20000]of Byte; {буфер}  

{функция кем дегенде екі аргумент береді}  

function Min (x,y: Longln):Longlnt;  

begin   

 if x<=y then  

  Min:=x  

 Else  

  Min:=y;  

End;  

Begin  

 Assign (Fіn, ParamStr (1));  

 Reset (Fin,1);  

 L:FileSize (Fln); {L көшірілетін файл өлшеміне тең (байт.)}  

 Assign (Fout, ParamStr (2));  

 Rewrite (Fout, 1);  

 N:0; {N-көшірілген байттар саны} 

 {қайталау…} 

 repeat  

    C:Min (L-N, LBuf); {C-оқу/ жазудың келесі порциясы  

     қалдықтың минимумы мен буфер шамасына тең}  
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     BloсkRead (Fln, Buf, c); {келесі порцияны санау}  

     BloсkWrite (Fout, Buf,c );{оны жазу}  

     N:N+C;  

 Until N>=L; {..барлық файл көшірілгенше}  

end. 

 

Типтік файлдармен жұмыс істеуге арналған процедуралар мен 

функциялар. Read процедурасы - файлдағы көрсетілген 

айнымалылардың мәнін оқиды. Жазылуы:  Read (F;X1[X2[,Х3[..XN]]]);   

Мұндағы:  

F-типтелген файлдық айнымалы; 

Х1, ХN-файл компонентімен типтес айнымалы.  

 {Файлдарды көшіру}  

  var  

   Fln, Fout:file of byte;  

   Size, l:Longlnt;  

   B:Byte;  

 begin  

   Assign (Fln, ParamStr (1));  

   Assign (Fln, ParamStr (1));  

   Reset (Fln);  

   Rewrite (Fout );  

   For i=1 to FileSize (Fln) do  

   Begin  

  Read (Fin, B);  

  Write () Fout, B);  

   End;  

 Writeln (‘Файл’, ParamStr  (1),’файлға көшірілетін’,ParamStr (2));  

 Closе (Fln);  

    End.  

 Write процедурасы файлда көрсетілген айнымалылар мәндерін 

жазу үшін пайдаланылады. Жазылуы: Write (F,X1[,X2[,X3[..XN]]]);  

Мұндағы:   

 F-типтік файлдық айнымалы, 

 X1..XN-файл компонентіні типіндегі айнымалылар. 

 Read процедурасы көрсетілген мысалды қарастырыңыз.  

 FilePos функциясы - файлдың ағымды компонентінің реттік 

нөмірін көрсетеді. Жазылуы: FilePos(F):Longlnt;  

 FileSize функциясы - файлдағы компоненттер санын береді. 

Жазылуы: FileSize (F):Longlnt;  

 Reset процедурасы файлды құрады және ашады. Егер файл 

бұрыннан бар болса, онда ол жойылады және қайта құралады. Жазылуы: 

Rewrite (F); бұндағы, F-файлдық айнымалы.  
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 Seek процедурасы файлдағы көрсеткішті берілген файл 

компонентасына позициялайды (позиционирует). Жазылуы: Seek (var 

F;L; Longlnt);  

Мұндағы:   

 F – файлдық айнымалы,  

 L – көрсеткіш позицияланатын компонента нөмірі. 

Мәтіндік  файлдармен жұмыс істеуге арналған процедуралар мен 

функцияларға қысқаша қортынды сипатама берейік. 

Read процедурасы файлдан көрсетілген айнымалылардың мәнін 

оқиды. Жазылуы: Read(var F:text;x1[,x2[,x3[,..xn]]]); мұндағы F – 

типтелген файлдық айнымалы, x1,x2,..xn – файл компонентімен типтес 

айнымалы. 

Readln процедурасы – көрсетілген айнымалылардың мәнін файлға 

оқиды. Жазылуы: Readln(var F:text;x1[,x2[,x3[,..xn]]]); мұндағы F –

типтелген файлдық айнымалы, x1,x2,..xn – файл компонентімен типтес 

айнымалы. 

Write процедурасы – файлдан көрсетілген айнымалылардың мәнін 

жазады. Жазылуы: : Write(var F:text;x1[,x2[,x3[,..xn]]]); мұндағы F –

типтелген файлдық айнымалы, x1,x2,..xn - файл компонентімен типтес 

айнымалы. 

Мысалы: 

{жіңішке баспаға шығару режимін орнату (Epson-сәйкес 

принтерлер)} 

    Var f:text; 

       Begin 

          Assign(f,’prn’); 

          Rewrite(f); 

          Writeln(f,#27#15); 

       End. 

Writeln  процедурасы – көрсетілген айнымалылардың мәнін файлға 

жазады. Жазылуы: Writeln(var F:text;x1[,x2[,x3[,..xn]]]); мұндағы F –

типтелген файлдық айнымалы, x1,x2,..xn – файл компонентімен типтес 

айнымалы. 

 Reset процедурасы бұрыннан дискіде бар  файлды ашады. Ағымды 

позиция файл басында орнатылады. Жазылуы: Reset (var f:text); F-

файлдық айнымалы.  

Rewrite  процедурасы файл құрады және оны ашады. Егер, файл 

бұрыннан бар болса, онда ол жойылады және қайта құрылады. Жазылуы: 

Rewrite(var f:text); F-файлдық айнымалы. 

Енгізу-шығару қатесін дұрыстау.  Программалар енгізу-шығару 

қателерін тексермейді. Мысалы, бұған дейін келтірілген көшіру 

программаларында егер, бастапқы файлдың орнына жоқ файлды жазатын 

болсақ, онда бірден жұмысын тоқтатады. Осыған сәйкес Copy жүйелік 

программасы бұл жағдайда, “Invalid path or file name” (жол немесе файл 

аты дұрыс емес көрсетілген) деп хабарлап, жұмысын тоқтатады. Ал біздің 
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программа мына хабарды береді. Runtime error 002 at 0000:0086 (егер 

программа  интегралданған жүйеде жұмыс істесе, онда “Error 2: File not 

found”). Әрине, тәжірибелі программист  мұндай салғырттық жібермесе 

керек. 

   Енгізу-шығару қатесін өңдеу үшін, екі жұмысты істей білу керек:-

мұндай қате шыққанда да программаны жұмыс істете білу; 1–ші қатенің 

нақты типін анықтау; Бірінші есеп {$1} компилятор директивасын 

пайдалану арқылы  шешіледі. Бұл компилятордың жай ғана арнайы 

командасы. 

    Мысалы, орындау уақытында қатенің кодына сәйкес берілетін 

хабар  және код нөлдік емес болса, онда программа тоқтатылады. 

      Procedure IoRes(code:integer); 

      Begin 

      If code<>0 then {егер, код нөлдік емес, яғни, егер қате туса }        

        Begin 

          Case Code of 

              2: writeln(‘Файл табылмаған’); 

              3: Writeln(‘Жол табылмаған’); 

              100: Writeln(‘Файл соңында оқуға тырысу’); 

              101: Writeln(‘Диск толып кеткен’); 

              150: Writeln(‘Жабық дискіге жазуға тырысу’); 

              152: Writeln(‘Диск жұмысқа дайын емес’); 

         else 

            Writeln(‘Коды қате берілген’,Code); 

        end; 

        Halt;{программаны орындауды тоқтату} 

        End; 

        End. 

Файлдармен жұмыс істеуге  арналған процедуралар мен 

функцияларды тағы да қарастырайық. 

Chdir – процедурасы - ағымдағы катологты ауыстырады. Жазылуы: 

chdir(NewDir:string); бұл жерде, NewDir – ағымды болуы керек католог 

аты. 

  {Катологты берілгенге ауыстыру} 

   {$1-} 

  var  

    DirName:string; 

    If IOResult <>0 then 

Writeln(‘Көрсетілген католог жоқ’); 

 GetDir(0,dirName);{(ағымды дискжетекте) ағымды катологты 

анықтау} 

 Writeln(‘Енді ағымды католог’,DirName); 

  End. 

Eof  функциясы - файл соңына жеткен жағдайда, True, ал файл 

соңына жетпесе False мәнін иеленеді. Жазылуы: Eof(var f):boolean; 
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{Файлдарды көшіргенде енгізілетін файлдың соңы Eof  функциясының  

көмегімен реттеледі} 

Var  

   Fin,Fout:file of byte; 

   B:byte; 

Begin 

  Assign(Fin,ParamStr(1)); 

  Reset(Fin); 

Assign(Fout,ParamStr(2)); 

  Rewrite(Fout); 

{Fin файлының соңына жеткенше қайталанады} 

 Repeat 

   Read(Fin,b); 

   Write(Fout,b); 

 Until Eof(Fin); 

  End. 

DiskSize  функциясы берілген дискі өлшемін байт бойынша береді. 

Жазылуы:  DiskSize(D:byte):LongInt; 

Егер  d=0  болса, онда ағымды диск қарастырылады, егер D=1 

болса, онда А дискісі, егер D=2 болса, онда В дискісі, ал, егер D=3 болса, 

онда С дискісі және т.б. Егер, көрсетілген дискі жоқ болса, онда 

DiskSize=1- ге тең. 

   Uses Dos; 

   Var 

   Drive:Integer; 

   Begin 

   Writeln(‘Ағымды диск размері’,DiskSize(0),’байт’); 

   {C: ден бастап} 

   Drive:=3; 

   {Бұрыннан бар дискілердің размерін көрсету } 

   While DiskSize(Drive)<>-1 do 

       Begin 

       {Chr(Ord(‘A’)+drive-1)-Drive  нөмірлі дискіжетекке сәйкес әріп} 

    Writeln(‘Дискінің өлшемі’,chr(Ord(‘A’)+Drive-1),’:’, 

DiskSize(drive),’байт’);Drive:=Drive+1; 

End; 

Readln; 

End.    

DiskFree   функциясы берілген дискідегі бос кеңістіктің размерін 

байт бойынша береді. Жазылуы: DiskFree(D:byte):LongInt; 

Егер D=0 болса, онда ағымды диск қарастырылады, егер, D=1 

болса, онда А дискісі, егер D=2 болса, онда В дискісі, ал егер, D=3 болса, 

онда С дискісі және т.б. Егер, көрсетілген дискі жоқ болса, онда DiskSize-

1-ге тең.  

     Бір варианттың орындалу үлгісі: 
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67 – мысал. DiskSize,DiskFree функциясын пайдалана отырып, 

дискіде бос орын қалдыратын программа жазыңыз. 

Uses Dos; 

Var 

Drive:integer; 

Begin 

Writeln(‘Ағымды дискіде бос орын’,DiskSize(0),’байт’); 

{C:дан бастап} 

Drive:=3; 

{Сәйкес дискідегі бос кеңістіктің размерін көрсетуші} 

while DiskFree(Drive)<>-1 do 

begin 

{Chr(Ord(‘A’)+Drive-1) өрнегі-Drive нөмірлі дискжетекке сәйкес әріп} 

Writeln(‘дискіде’,Chr(Ord(‘A’)+Drive-1),’бос’), 

DiskFree(Drive),’байт’);Drive:=Drive+1; 

End; 

Readln; 

End.    

 

  Бақылау  сұрақтары 

1. Трансляция дегеніміз не? 

2. Программаны өңдеу этаптарын атаңыз? 

3. Program операторының қызметі. 

4. Тұрақты және айнымалылар қалай сипатталады? 

5. REAL  типті мәндердің форматтары қалай жазылады? 

6. Меншіктеу операторы және оның жазылу форматы? 

7. Өрнектің қандай түрлерін білесіз? 

8. Өрнек қандай элементтерден құралады? 

9. Өрнектің орындалу ережесі қандай? 

10.  Арифметикалық амалдарды кему ретімен атаңыз? 

11.  WRITE  операторының құрылымы және атқаратын қызметі 

қандай? 

12.  WRITE операторының элементіне нелер жатады? 

13.  Паскаль ортасында программаның текстін қалай баспадан 

шығарады? 

14.  Программа нәтижесін баспадан қалай алуға болады? 
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3 БӨЛІМ ТURBO РASCAL ТІЛІНДЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

ПРОЦЕСТЕРДІ БАҒДАРЛАМАЛАУ 

 

3.1  Эйлер әдісі 

     Қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін берілген Коши 

есебін сан әдісімен шешудің ең қарапайым жолы Эйлер әдісі болып 

табылады.  

        

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басы 

x=x0,  y=y0 

 

x,y - шығарылады 

z=y 

y=x+h*f(x,z) 

x=x+h 

х,у-шығарылады 

x0,y0,xn,h - енгізеді 
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          30 - сурет -  y
/ 
=f (x,y) диференциялдық теңдеуін Эйлер әдісі бойынша  

шығарудың   блок-схемасы 

 Бұл әдісте (бұл әдіс ізделініп отырған у(х) функциясының x=xi, i=0,n  

нүктелерінің маңайында Тейлор  қатарына жіктелуіне негізделген  және 

қатардың мүшелері ретінде  функцияның  бірінші ретті туындысы   ғана 

қалдырылған, ал одан жоғары ретті туындылар  ескерілмейді) yi шамалары   

yi-1=yi+h*f(xi,yi),   i=0,1,2,…    рекурентті формуласы     бойынша 

есептелінеді. 

 Эйлер әдісі бір қадамдық әдістер тобына жатады. Бұл әдіс бойынша  

функцияның xi+1 нүктесіндегі yi+1 мәні мұның    алдындағы хі нүктесіндегі 

уі мәні арқылы есептелінеді. Әдістің кемшілігі оның дәлдігінің 

төмендігінде (1-ші ретті дәлдік О(һ)) және қатенің біртіндеп жинақталып 

көбеюінде. 1-ші және 2-ші Коши есебін Эйлер әдісімен шешудің блок – 

схемасы 30-суретте көрсетілген. 

 68 - мысал.  y
/ 
 = y –  2x

 
, y (0)=1         

                                                  y
 

           Коши есебін һ=0,2 қадамымен [0,1] аралығында Эйлер әдісімен 

шешіңіз. 
 Шешуі. Эйлер формуласын қолданып, yi+1= yi+h∙(yi- 2xi), 

(i=0,1,2,3,4,5). 

      x0=0, y0=1 үшін 

x1=0,2; y1= y0+h∙ (y0- 2x0) = 1+0,2∙ (1- 2∙ 0) = 1.2; 

                 
y
 0

                                        1 

x2=0,4; y2= y1+h∙ (y1- 2x1) = 1,2+ 0,2∙ (1,2 - 2∙ 0,2) = 1.3733; 

                 
y
 1

                                                     1,2 

x3=0,6; y3= y2+h∙ (y2- 2x2) = 1,3733+ 0,2∙ (1,3733 - 2∙ 0,4) = 1.5315; 

         
y
 2

                                                                    1,3733 

x4=0,8; y4= y3+h∙ (y3- 2x3) = 1,5315+ 0,2∙ (1,5315 - 2∙ 0,6) = 1.6811; 

                 
y
 3

                                                                   1,5315 

x5=1,0; y5= y4+h∙ (y4- 2x4) = 1,6811+ 0,2∙ (1,6811 - 2∙ 0,8) = 1.8370; 

                
y
 4

                                                                    1,6811 

табамыз. 

x<xn 

Соңы 
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3.2  Рунге-Кутта  әдісі. Эйлер әдістері мен  Рунге-Кутта әдістерін 

салыстыру 

 

    Жай дифференциалдық теңдеулердің Коши есебін сандық әдіспен 

шешуде жиі қолданылатын әдіс – Рунге - Кутта әдісі. Бұл әдіс жуық 

шешулерді жоғарғы дәлдікпен табуға мүмкіндік береді. 

     y
/
 = f(x, y) (1) теңдеуінің  y

/
(x0) = y0 (2) шартын қанағаттандыратын 

шешуін табу есебін қарастырамыз. 

     Геометриялық тұрғыдан бұл әдіс те Эйлер әдістеріндегідей 

кішкентай  [x; x+h] кесіндісінде (1) теңдеудің шешуі болатын  y = y(x) 

интегралдық қисығын  (х; у(х)) нүктесі арқылы өтетін жанама кесіндісіне 

ауыстырылады. 

    Дегенмен бұл әдісте түзу кесіндісінің бағытын табудың күрделі 

түрі қарастырылған. 

    Мк+1  [x0, x0+1] кесіндісі  х0, х1, … , хп                                            

нүктелерімен бірдей n бөлікке  бөлініп, х0, х1, х2, … , хк   нүктелеріндегі 

у0, у1, у2, … , ук    жуық мәндері табылған болсын. [хк, хк+1] кесіндісін  

қарастырамыз. 

Мк(хк, ук) нұктесінен өтетін интегралдық қисықтың жанамасының 

бағытын анықтаймыз, оны  α1к = f(xr, yk) деп белгілейміз.  Жанаманың 

теңдеуі 

y = yk + α1k (x - xk) . 

    Бұл жанаманың  x = xk+1/2,  xk+1/2 = xk+h/2 түзуімен қиылысу 

нүктесінің координаталарын табамыз. 

         .
2

;
2

1
',

2
112/1 










h
yxNсонда

h
уу kkkkккк     

     N’k нүктесінен өтетін жанаманың бағытын анықтаймыз. 

.
2

,
2

12 








h

y
h

xf kkkk   

     Мк (хк; ук) нүктесінен  α2к  бағытымен түзу жүргіземіз, оның  

теңдеуі: 

y = yk + α2k (x - xk), 

     бұл түзудің  х = хк +һ/2 түзуімен қиылысу нүктесінің 

координаталарын табамыз. 

         .
2

;,
2

2/1 22/1

"

2 
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     N
»
k нүктесінен өтетін жанаманың бағытын анықтаймыз. 
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  Мк (хк; ук)  нүктесінен  α3к бағытымен түзу жүргіземіз, оның теңдеуі 
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y = yk + α3k (x-xk)  

бұл теңдеудің  х = xk + h  түзуімен қиылысу нүктесінің координаталарын 

табамыз. 

 .;',' 31131 hyxMсондаhyy kkkkkkk     

М’k+1 нүктесінен өтетін жанаманың бағытын анықтаймыз 

α4к  = f(xk+1;  yk + α3k * h) . 

Қажетті кесінді бағытын келесі формуламен табамыз : 

 .22
6

1
4321 ккккк    

Мк нүктесінен  αк  бағытымен түзу жүргізіп, оның  x = xk+1 түзуімен 

қиылысу нүктесінің ординатасын ізделінді шешудің мәні деп есептейміз. 

hуу ккк  1  

Рунге-Кутта  әдісінің алгоритмі: y
/
 = f(x, y) теңдеуі  у(x0) = y0 шарты,  

[x0; x0 + a]  кесіндісі  беріледі. 

1. [x0; x0 + a]  кесіндісін  һ =а/п қадамымен  п бөлікке бөлеміз,  п – 

белгілі. 

х0,  у0  белгілі деп есептеп, 2-ші амалға көшеміз.  

2. хк,  ук табылған болсын. 
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  Егер  хk+1 = x0 + a  (k+1 = n) болса, онда есептеу тоқтатылады. у0, у1, 

у2, … , уn сандары ізделінді функцияның   х0, х1,  … , хп  нүктелеріндегі 

жуық мәндері деп есептеледі. 

   Егер  xk+1 < x0 + a  (k+1 < n) болса, онда  xk+1,  ук+1 берілгендер деп 

есептеп 2-ші амал қайталанады. Барлық есептеу нәтижелері кестеге 

жазылады. 

   Эйлер әдістеріне қарағанда Рунге-Кутта әдісі күрделі, соған 

байланысты дәлдікте жоғары. Интегралдау қадамы һ-қа тең болған 

жағдайда өсімше 

  5Chyxy kk   
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   Бір қадамдағы өсімше реті 5-ке тең, ал n қадам жасағанда оның реті 

4-ке тең болады, яғни  x = x0 + a нүктесіндегі  уп мәнінің өсімшесінің реті 

һ
4
-ке тең. 

   Бұдан n-ді 2-есеге арттырсақ өсімше 16 есе кемитіні көрініп тұр. 

Сондықтан уп жуық мәнінің қателігін бағалау үшін есептеуді екі рет 

орындап, (һ және 2һ қадамымен) абсолюттік қателік табу керек. 

    ,
15

1
nnn yyy      мұндағы  

ny   2һ қадамымен табылған жуық шешу. 

Рунге – Куттаның әдісінің бірнеше нұсқасы бар, келтірілген әдіс ЭЕМ-де  

шығаруға ыңғайлы. 

 Эйлер әдістері мен Рунге-Кутта әдістерін салыстыру.  xyy
2

1
'     

теңдеуінің  y(0)=1 шартын қанағаттандыратын шешуін  [0; 1] кесіндісінің  

n = 5 нүктедегі мәнін Эйлер, жетілдірілген Эйлер, Рунге-Кутта 

әдістерімен табайық (6 - кесте). Алдымен бұл теңдеудің дәл шешуін 

табайық: 












cxy

xdx
y

dy

xdx
y

dy

xydxdy

ln
4

1
ln
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2

1

,
2

1

,
2

1

2

 

  Cy

x

 4

2

 ,  с-ның мәнін  y(0) = 1 шартын пайдаланып табамыз,  c = 1. 

4

2х

у   

 

 Әрбір әдістегі нәтижелерді 6 кестеде көруге болады. 

 

  6 – кесте - Эйлер мен Рунге-Кутта әдістерін салыстыру нәтижелері  
№ Хк Эйлер әдісі Рунге-Кутта 

әдісі 

Дәл  шешу 

Ук
(1) 

Ук
(3) 

Ук  

1 0,2 1, 0000000 1, 0100502 1, 0100502 

2 0,4 1, 0200000 1, 0408108 1, 0408108 

3 0,6 1, 0608000 1, 0941743  1, 0941743 

4 0,8 1, 1244480 1, 1735109 1, 1735109 

5 1 1,2144038 1, 2840254 1, 2840254 

 

   6 – кестеден  ук
(3)

 -тің мәндері барлық нүктелерде дәл шешумен 

бірдей екені көрініп тұр, яғни Рунге-Кутта әдісімен табылған  )5,1( кук
 

таңбаларының бәрі секілді Эйлер әдістерінің өсімшелерін  у5 арқылы 

есептейік. 
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   Эйлер әдісі:   069216,028400254,12144038,1)1(
)1(

5  уу  

  %4,5,07,0
)1(

5

)1(

5  уу   

Эйлер әдісі үшін қадам өте кішкентай болу керек. Салыстырмалы 

қателік үлкен. 

   Эйлердің  жетілдірілген әдісі: 

 

    %16,0,02,0

,0017491,02840254,12822763,11

)2(

5

)2(

5

)2(

5





уу

уу


 

   Бұл әдіс Эйлер әдісіне қарағанда жақсы нәтиже беретіні көрініп тұр. 

   ЭВМ қолданғанда  n-ді  мейлінше үлкен етіп алуға болады, 

сондықтан бұл әдістердің бәрін де  ЭВМ-де қолданып, жай 

дифференциалдық теңдеудің Коши есебін шешуге болады, n үлкен 

болғанда қателік азаяды. 

 

7-кесте – Рунге-Кутта формулалары 

№ Формула Көмекші айнымалылар Қатені

ң реті 

 

 

1 

 

yi+1= y4+ 1 (k1+ 4k2+ k3)
  

                        6 

           K1=h∙f (xi , yi); 

 

k2= h∙ f (xi+ h , yi+ k1) , 
2 2 

k3 = h∙ f (xi+ h , yi+ 2k2-k1) 

 

 O(h
4
) 

              K1=h∙f (xi , yi);   O(h
4
) 

  211 3
4

1
kkyy ii 

 k2=h*f(xi+
3

h
, yi+

3

1k ), 

k3=h*f(xi+2h/3, yi+2k1/3),  

 

  

yi+1=yi+
6

1
(k1+2k2+2k3+k4) 

k1=h*f(xi, yi) 

k2= h*f(xi+
2

h
, yi+

2

1k ), 

 k3= h*f(xi+
2

h
, yi+

2

2k ), 

k4= h*f(xi+h, yi+2k3) 

О(h
5
) 

 

Мысалдағы Коши есебін Рунге-Кутта әдісімен h=0,2 қадам 

бойынша есептегенде шыққан нәтиже төмендегідей болады. 

   

8 – кесте - Нәтижелер 

xi yi 

0 1.0 

0.2 1.1833 

0.4 1.3417 

0.6 1.4833 

0.8 1.6125 

1.0 1.7321 
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Эйлер әдісі бір қадамдық әдістер тобына жатады. Бұл әдіс бойынша 

функцияның хі+1 нүктесіндегі уі+1 мәні мұның алдындағы хі нүктесіндегі уі 

мәні арқылы есептелінеді. Әдістің кемшілігі оның дәлдігінің төмендігінде 

(1-ші ретті дәлдік О(h)) және қатенің біртіндеп жинақталып көбеюінде. 

 Рунге-Кутта әдісі көп есептеуді қажет етеді, бірақ оның дәлдігі 

жоғары, сондықтан да есептеу қадамын үлкен қылып алу мүмкіндігі 

туады. Басқаша айтқанда, дәлдігі бірдей нәтижені алу үшін Эйлер 

әдісіндегі қадамды Рунге-Кутта әдісіндегі қадамға қарағанда әлдеқайда 

кіші қылып алу қажет. Бұл әдістің бұдан да басқа бір артықшылығы 

(мысалы, Адамс әдістеріне қарағанда) оның  «айнымалы қадамды» 

қолдану мүмкіндігінің барлығында. 

 Қарапайым дифференциалдық теңдеулер және теңдеулер жүйесі  

үшін берілген Коши есебін Эйлер және Рунге-Кутта әдістерімен шешуге 

арналған  әдістемелік нұсқау. 

Бірінші ретті қарапайым дифференциалдық y1=f (x,y)  (2) теңдеуі 

үшін берілген Коши есебі деп осы теңдеуді және x=x0,   y(x0)=y0  (3)  

бастапқы шартты қанағаттандыратын y=y(x) функциясын табуды айтады, 

мұндағы х0,у0 берілген сандар. 

 Коши есебін сан әдісімен жуықтап шешу деп х1,х2,…,хn 

нүктелеріндегі теңдеудің шешуі  у(х)-тің жуық мәндері у1,у2,…уn-дердің 

кестесін құруды айтады.  

 Әдетте, xi=x0+h, i=1,n. Xi нүктелерін тор буындары деп, ал h 

шамасын қадам (h>0) деп  атайды. 

          

    dy1/dx=f1 (x,y1,y2,…,ym ) 

 

  dy2/dx=f2 (x,y1,y2,…,ym )                         (2) 

    ………………………... 

   dym/dx=fm (x,y1,y2,…, ym ) 

 

 Теңдеулер системасы үшін берілген Коши есебі деп осы жүйені 

және x=x0 болғанда       y1(x0)=y10, y2(x0)=y20,…,ym (x0)=ym0    (4)  болатын 

бастапқы шартты у1,у2,…,уm, функцияларын табуды айтады. Мұндағы 

х0,у10,у20,…уm0  берілген сандар.  n-ші ретті (n>1) дифференциалдық y
(n)

=f 

(x,y0,y1,…y
n-1

)    (5) теңдеуі үшін берілген Коши есебі деп осы теңдеуді 

және x=x0 болғанда  x=x0,  y(x0)=y0,  y
’
(x0)=y0

’
, …, y

(n-1)
(x0)=y0

(n-1)
     (6)   

болатын бастапқы    шартты қанағаттандыратын y=y(x) функциясын 

табуды айтады. Мұндағы  x0,y0,y0
’
,y0

(n-1)
 берілген сандар. 

Сызықтық теңдеулер жүйесін итерация  әдісімен шешу. Есеп: 

                     a11x1 + a12x2 + … + a1nxn = b1  

                    a21x1 + a22x2 + … + a2nxn = b2 

АХ + В =       ………………...................                        ( 3)                                                                                                                      

                     an1x1 + an2x2 + … + annxn = bn  
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n белгісізі  бар  n  теңдеулер  жүйесі  берілген. Осы  теңдеулер  

жүйесін  итерация  тәсілін  қолданып, шешу  үшін  мынадай  түрге  

келтіру  керек: 

    

                        X =  А1Х + В1                                                                     (4)                           

 

 Әрбір  i- ші   қадамда   табылған  Хі  шешуін  қайтадан  (2)  

теңдеуге  қойсақ,  онда   Хі+1 – ші    жуықтауын   аламыз.  Егер    А < 1   

шарты  орындалса,  онда   кез    келген    алғашқы    Х0    жуықтауы   үшін   

(2)   итерациялық процесс  (1)  теңдеулер  жүйесінің  шешуіне  

жинақталады. 

Бастапқы   жуықтау  үшін    көбінесе   Х0 = B   алынады. Ал   А < 1   

шарты    орындалу   үшін    (1)    теңдеулер    жүйесінде   диагональдік  

элементтер аіі модулі  жағынан басқа аіj элементтерден  біршама  үлкен 

болу керек  ( і = 1,2, … , n ).  

 

        Шешуі   

                        12x1  -     x2  + 2х3    + 3x4 =  5  

                         2x1  + 15x2 -   х3    -   x4  = 12 

АХ + В =         3х1   -   2 x2  - 16х3   +  x4  =  5            (5)                                                                         

                          x1   +  3x2   -     х3 +14x4 =  9  

 

Әр   теңдеуді  диагональдік  аіі    элементіне   бөліп, сәйкес  белгісізге   

қатысты  шешіп, 

                                      X =  А1Х + В1                                (6)                           

 

түрінде  жазамыз. Итерация  тәсілін  

                                      Xі+1 =  А1Хі + В1                          (7)                         

 

Х0 = B   бастапқы    жуықтау    үшін    Xі+1  - Хі  <  ε   болғанға  дейін   

жүргізе  береміз, мұндағы   ε -  алдын – ала  берілген  жуықтау дәлдігі. 

Берілген  есепті  итерация  тәсілін  қолданып, ε = 0,001-ге дейінгі 

дәлдікпен    есептеп  шығаратын  Тurbo Рascal  ортасында  программа 

жазайық:  

 

   PROGRAM ITER; 

   LABEL 2,22; 

   CONST N=4 

   VAR I,J: INTEGER; 

   C,A:ARRAY[1..N,1..N] OF REAL; 

   Y,X,B:ARRAY[1..N] OF REAL; 

    P,EPS:REAL; 

     BEGIN  

     EPS =0.001 
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  WRITELN('   Жүйе коэфф. енгіз');    WRITELN; 

   FOR I:=1 TO N DO BEGIN 

   FOR J:=1 TO N DO 

    READ(A[I,J]);READ(B[I]) END; 

   FOR I:=1 TO N DO 

   BEGIN 

         FOR J:=1 TO N DO  

   BEGIN 

       IF I=J   THEN C[I,J]:=0 

    ELSE   

     C[I,J]:=-A[I,J]/A[I,I] 

  END; 

     B[I]:=B[I]/A[I,I]          

 END; 

      FOR I:=1 TO N DO  

BEGIN 

Y[I]:=B[I];X[I]:=Y[I]  

END; 

2: FOR I:=1 TO N DO BEGIN P:=0; 

FOR J:=1 TO N DO 

P:=P+C[I,J]*X[J];P:=P+B[I];X[I]:=P END; 

P:=0;FOR I:=1 TO N DO 

WRITE (' ',X[I]:10:3);WRITELN; 

      (* Дәлдікті тексеру *) 

FOR I:=1 TO N DO P:=P+ABS(X[I]-Y[I]); 

 IF P<EPS THEN GOTO 22; 

 FOR I:=1 TO N DO Y[I]:=X[I]; GOTO 2; 

 22: WRITELN (' Жүйенің шешімі'); 

 FOR I:=1 TO N DO 

 WRITELN (‘X[',I,']= ‘, x[i]:10:3)           

END. 

 

Менюдің  Run - Start  командасын  орындағаннан  кейін  экранға  

«Жүйе коэфф. Енгіз»     хабарламасы   шығады. (3)  жүйенің 

коэффициенттері    мен   бос   мүшелерді    жол    бойынша  енгіземіз  де,   

Enter пернесін   басамыз. Итерация   процесі  жинақты  болған  жағдайда    

Alt + F5   пернелерін    басқан  кезде  экранға  теңдеулер  жүйесінің  

шешуі  шығады: 

                  х1  =  0.416,    x2  =  0.785,    x3 =  - 0.2436 ,    x4 =  0.427. 

                                              

Сызықтық теңдеулер жүйесін итерация  әдісімен шешуге арналған 

тапсырмалар: 

                                               

10x1  -     x2  + 0.5х3    -3x4 =  4                   8x1  + 0,5x2   - 0,8х3   -   x4 =  -2  

2x1  - 12x2 -     х3    +  3x4  = -8                    x1  +  12x2   -     х3 + 0,5x4  = 2   
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1.       3х1  +    3x2  + 16х3     -   x4  =  6            2.     3х1   -    x2  +   14х3 -     x4  =  6                                                                                  

 x1    -    x2   -    3х3   -12x4 =  -4 .                  2x1   +   x2   -    2 х3 - 16x4 =  -4 

. 

  

4x1    -  0,2x2   + 0,4х3 – 0,8x4 =  3                6x1   + 0,4x2  - 0,5х3 +   x4 =  -6 

x1  +    8x2   –  0,5х3  + 0,6 x4  = -5              2x1  -   16x2   +     х3 – 0,5x4 =  8 

 3.    3х1   -    2x2  -    10х3   +  0,4х4  =  6        4.   3x1   +   x2   + 20 х3 +     x4 =  12                                                                 

4x1   +    x2    -     2х3   +  18x4 =  8.               x1    -   2x2   - 0,5х3 -  16x4 =  9 . 

 

 

4 БӨЛІМ С++ ОРТАСЫНДА БАҒДАРЛАМАНЫ ҚҰРУ 

 

4.1 С ++ программалау тілімен танысу 

 

С++ тілін Деннис Ритчи (Dennis Ritchie) Unix операциялық жүйесінде 

DEC PDP-11 компьютері үшін ойлап тауып, іске қосқан. Өз уақытында бұл 

тіл Мартинтн Ричардспен (Martin Richards) құрылған BCPL тілінің негізінде 

жасалынды. BCPL тілі Кен Томпсонмен (Ken Thompson) әзірленген B тіліне 

әсер етті. Өз кезегінде В тілі 1970 жылы С++ тілінің құрылуына әкелді. 

Көптеген жылдар бойы С++ тілінің стандарты болып Unix операциялық 

жүйесімен бірге берілетін версиясы саналды. Бұл версия алғаш рет Брайан 

Керниганмен (Brain Kernighan) және Деннис Ритчимен The C Programming 

Language (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1978) кітабында суреттелген. 

1983 жылдың жазында С++ тілі үшін ANSI (American National Standards 

Institute – АҚШ ұлттық стандарттау институты) стандартын құру 

бойынша комитет құрылды. Стандарттау процесі алты жылға 

созылғандығын атап өткен жөн. 

ANSI стандарты біржолата 1983 жылдың желтоқсанында қабылданып, 

алғаш рет 1990 жылдың басында жарияланды. Бұл стандарт ISO 

(International Standards Organization – Стандарттау бойынша халықаралық 

ұйым) ұйымымен де қабылданған, сондықтан ол С++ тілінің ANSI/ ISO 

стандарты деп аталады. 1995 жылы С++ стандартына 1-ші түзету 

қабылданды, оған сәйкес тағы бірнеше кітапханалық функциялар қосылған. 

1989 жылы С++ стандарты 1-ші түзетумен бірге С++ стандартының базалық 

құжаты болды. 1989 жылдың стандартымен анықталған С версиясын әдетте 

С89 деп атайды.  

90 жылдардың бойына программистердің назары негізінен С++ 

стандартының дамуына шоғырланды. Ол кезде С++ тілінің жасалуы 

жалғастырылып жатты, 1999 жылы С99 деп аталған С++ стандарты пайда 

болды. Жалпы С99-да С89-дың барлық негізгі белгілері сақталды. С99-ды 

стандарттау бойынша комитет негізгі жұмысын екі бағытта бөлді: бірнеше 

сандық кітапханаларды қосу және айнымалы ұзындық массиві мен restrict 

көрсеткішінің модификаторы сияқты жаңа тар салалық құралдардың дамуы. 

Осы жаңа енгізулердің арқасында С++ тілі қайтадан программалау 

тілдерінің алдыңғы орындарына шықты. 1989 жылғы стандарт версиясы 
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қазіргі күні ең көп тараған версия болып табылады, ол барлық С++ 

компиляторларымен қолданылады, бастысы – ол С++ үшін негіз болып 

табылады. 

С++ – орта деңгейлі тілдер қатарына жатады. С++ тілін орташа 

деңгейлі программалау тілі деп жиі атайды. Бірақ бұл С++-тің Basic не 

Turbo Pascal секілді  жоғары деңгейлі тілдерге қарағанда, кем қуатты, кем 

дамыған не қолдануда қиынырақ дегенді бідірмейді. Сондай-ақ, бұл С 

тілінің Ассемблер сияқты үлкен, қолайсыз не ыңғайсыз деген сөз емес. Оны 

орташа деңгейлі тіл деп атау себебі: ол өзінде жоғары деңгейлі тілдердің 

жақсы қасиеттерін Ассемблер мүмкіндіктерімен біріктіретіндігі. 

Орташа деңгейлі тіл ретінде С++ биттермен, байттармен және 

адрестермен, яғни компьютер жұмыс істейтін деректердің базалық 

элементтерімен манипуляция жасауға мүмкіндік береді. Бұған қарамастан 

С++ тілінде жазылған программа жоғары тасымалданулыққа ие. 

Тасымалданулық – бұл бір компьютер типі не операциялық жүйе үшін 

құрылған программалық қамтамасыз етудің оны басқа тип үшін оңай қайта 

жасауға, яғни басқа есептеу ортасына көшіруге мүмкіндік беретін қасиеті. 

Мысалы, егер DOS басқаруымен жұмыс істейтін программаны Windows 

2000 басқаруында жұмыс істейтіндей қайта жасауға оңай болса, ондай 

программа тасымалданулы программа деп аталады.  

Барлық жоғары деңгейлі тілдер деректер типтері концепциясын 

ұстанады. Деректер типі – айнымалыларда сақталатын мәндер жиыны, 

сондай-ақ, осы мәндермен орындауға болатын операциялар жиыны. 

Әдеттегі деректер типтері – бұл бүтін сандар, символдар және жылжымалы 

нүктесі бар сандар. С++ тілінің бірнеше құрамдас деректер типтері бар, 

алайда ол Pascal не Ada секілді қатты типтелген тіл емес. С++ тілінде 

типтердің барлық дерлік  түрлендірулері мүмкін. Мысалы, өрнектерде 

символ типті және бүтін типті айнымалыларды еркін орналастыруға 

болады. 

Жоғары деңгейлі тілдердің көпшілігінен гөрі, С++ тілінде программаны 

орындау процесінде қателіктерді бақылау мүлдем жоқ дерлік. Мысалы, 

массивтер шекараларының бұзылуы бақыланбайды. Мұндай қателіктерге 

жауапкершілік толығымен программистке артылады.  

Осыған үйлес, С++ тілі функциялардың параметрлері мен 

аргументтерінің қатаң үйлесімділігін талап етпейді. Жоғары деңгейлі 

программалау тілдерінде әдетте аргумент типі параметр типіне азды-көпті 

сәйкес келуі қажет. С++ үшін бұл тән емес, мұнда аргументті параметр 

типіне орынды түрлендіруге мүмкін болса, аргумент кез келген типті болуы 

мүмкін. Сондай-ақ, С++ компиляторы автоматты түрде барлық қажетті 

түрлендірулер түрлерін жүзеге асырады. 

С++ тілінің ерекшелігі – тікелей биттермен, байттармен, сөздермен 

және көрсеткіштермен манипуляциялау мүмкіндігі. Сондықтан да С++ тілі 

жүйелік программалау үшін жақсы бейімделген. 

Тағы бір маңызды ерекшелігі – тілдің командаларын құрайтын түйінді 

сөздердің саны аз. С89-да 32 түйінді сөздер анықталынған, С99-ға тек 5 сөз 
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қосылған. Жоғары деңгейлі тілдерде әдетте түйінді сөздер саны бұдан 

әлдеқайда көп болып келеді, мысалы, Basic тілінің көптеген версияларында 

олардың саны жүзден асады. 

С++ тілі жақсы құрылымдалған программалау тілдерінің қатарына 

кіреді. Әдетте С тілін құрылымдалған тіл деп атайды, өйткені бұл қатынаста 

ол басқа, ALGOL, Pascal мен Modula-2 сияқты құрылымдалған тілдерге өте 

ұқсас.  

Құрылымдалған тілдің ерекшелігі – программа кодтары мен 

деректердің түрлі бөліктерінің жеке орналасуы. Мұндай жолмен 

программист арнайы есепті орындау үшін пайдаланылатын ақпараттың бір 

бөлігін бұл ақпарат қажет емес программа бөліктерінен «жасыра» алады. 

Бұған қол жеткізудің бір тәсілі – локальді айнымалылары бар ішкі 

программаларды пайдалану. Мұндай жағдайда программа ішіндегі кез 

келген әрекеттер оның басқа бөліктеріндегі өзгерістерді туғызбайды. Дәл 

сондықтан С++ тілінде жазылған программаларда кодтың дайын бөліктерін 

бірге пайдалануға болады. Бөлек сақталынатын функцияны (орындаушыны) 

пайдалану үшін ол функцияның не істейтінін ғана білу қажет, оның қалай 

істейтінін білу міндетті емес.  

Құрылымдалған тіл программистке алуан түрлі мүмкіндіктерді береді. 

Мысалы, құрылымдалған тілдерде әдетте цикл операторларының бірнеше 

типтері, while, dowhile және for секілді типтері бар. Құрылымдалған 

тілдерде goto операторын пайдалануға не тыйым салынған, не мүлдем 

ұсынылмайды, бұл тілдер үшін ол оператор процесті басқарудың жарамды 

құралы болып табылмайды. Құрылымдалған тілде операторды белгілі бір 

өріске байламай, жолдың кез келген жеріне орналастыруға болады.  

Құрылымдалған тілдер жақында пайда болған. Тілдің бұрыннан 

құрылғандығының белгісі болып оның құрылымдылық еместігі білдіреді. 

Қазіргі күні құрылымдалмаған тілде программа жазуға ешқандай 

программист көнбейді. 

С++ тілінде құрылымдық программалаудың басты конструкциясы – 

бұл жерде ішкі программаның (атқарушының) жалғыз түрі болып 

табылатын функция. С++ функциясы – программаның барлық әрекеттері 

жүзеге асырылатын құрылыс кірпіші ретінде. Функциялар программамен 

шешілетін түрлі міндеттерді анықтауға және бөлек-бөлек кодтауға 

мүмкіндік береді, мұның арқасында бұл программа модульді болады. 

Функцияны дұрыс жазып, оның түрлі ситуацияларда сенімді жұмыс 

істейтініне толық сенуге болады. 

С++ тілінде жазылған программаны құрылымдаудың басқа тәсілі – 

программалық блоктарды қолдану. Программалық блок – жеке 

программалық бірлік ретінде қарастыруға болатын, программа 

операторларының логикалық байланысқан тобы. С++ тілінде блок 

фигуралық жақшаларда тұратын программа операторларының тізбегі 

түрінде болады. Программалық блоктарды пайдалану программаны 

түсінікті, әдемі, әрі тиімді жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
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программалық блоктар міндетті жақсырақ формалауға және де оның 

шешімінің алгоритмін нақтырақ программалауға көмектеседі. 

С++ тілі программистер үшін құрылған программалау тілі деп те 

саналады. Таң қаларлық болса да, программалау тілдерінің барлығы да 

программистер үшін құрылмаған. Программист еместер үшін арналған 

классикалық үлгілері – COBOL мен Basic. COBOL программистердің 

қызметін жеңілдету үшін не программалық өнімнің сенімділігін жоғарлату 

үшін емес, программист еместер бұл тілде жазылған программаларда оқи 

алып, түсіне алуға арналған. Ал Basic тілін құрғандағы мақсат – 

программист емес үшін компьютерде жай есептердің шешуін қолайлы ету. 

Осыған қарама-қарсы С++ тілі белсенді жұмыс істеуші 

программистермен құрылып, қабылданған. Нәтижесінде С++ одан 

программист күтетінді қамтамасыз етеді: аз шектеулер, блокты құрылым, 

автономды функциялар мен түйінді сөздердің аз саны. С++ тілінде 

жазылған программалар Ассемблер тілінде жазылған программалардың 

тиімділігіне және Pascal не Modula-2 тілдерінде құрылған программаларға 

тән құрылымдылыққа ие. Сондықтан да, С++ тілі бүкіл әлемде 

программалаудың әмбебап тілі болып саналады.  

С++ тілі табысының шешуші факторы – көптеген жағдайларда бұл 

Ассемблер орнына пайдалануы мүмкін. Ассемблер тікелей компьютермен 

орындалатын бинарлы кодтың символдық көрсетіміне негізделген. 

Ассемблердің әрбір операциясы компьютер үшін бір элементарлы есепті 

береді. Ассемблер тілінде программаны жазатын программист 

программаны барынша икемді және тиімді жасай алады, алайда 

Ассемблердің программасымен жұмыс және оны жөндеу өте күрделі 

процесс. Және де, құрылымдық программалау құралдарының жоқтығынан 

соңғы программа, программистердің атауынша, «спагетти» - 

функциялардың өтулерінің, индекстерінің және шақыруларының тәртіпсіз 

(хаостық) жиынтығы түрінде болады. Өзінің құрылымдылық еместігінен 

Ассемблер тілінде жазылған программаны кеңейтуге, өзгертуге, тіпті 

түсінуге өте қиынға соғады. Сонымен қатар, Ассемблер тілінде жазылған 

процедуралар процессорлары өзге компьютерлерге тасымалданулық 

қасиетіне ие емес. 

Алғашында С++ жүйелік программалаудың міндеттерін шешу үшін 

пайдаланылған. Жүйелік программа – компьютердің операциялық 

жүйесінің не утилитінің бір бөлігі, мысалы, редактор, транслятор, 

компоновщик, т.с.с. С++ тілінің даңқы өскен сайын, көптеген 

программистер С++ тілін оның тасымалданулық пен тиімділігінің 

арқасында басқа міндеттерді шешу үшін қолдана бастады. Шынында да, бұл 

тіл программалау тілдерінің облысындағы көптен күткен, әрі әсерлі 

жетістік! 

С++ тілі пайда болғанымен, С++ тілі программалаудың жеке тілі 

ретінде дами берді. Қазіргі таңда бүкіл әлемде С++ тілінде жазылған өте 

көп программалар жұмыс істейді. Құрушылар бұл программаларды күннен 

күнге өзгертуде. С99 жаңа стандартының жасалуы С++ тілінің дамуы мен 
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жетілдірілуі жалғасуда дегенді білдіреді. С++ тілі программалаудың ең 

үздік тілдерінің бірі болып табылады. 

 

4.2  С++ программалау тілінің және С++ тіліндегі программаның 

құрылымы 

 

С++ тілінде жазылған программада мағыналары С++ тілімен 

белгіленген сөздер, яғни түйінді сөздер кездесуі мүмкін. 

Түйінді сөздер 

С89 стандартында келесідей 32 түйінді сөздер анықталған: 

 auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum,  

extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, 

struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while.  

Осы сөздер С++ тілінің негізгі түйінді сөздері болып табылады. Ал С99 

стандартымен қосылған түйінді сөздер мынадай: _Bool, _Complex, 

_Imaginary, inline, restrict. 

Стандартты түйінді сөздермен қатар, көптеген компиляторлар 

программалау ортасында жақсырақ жұмыс істеу үшін бірнеше стандартты 

емес түйінді сөздерді қосымша пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, жад 

модельдерінде орындалатын код құруға арналған бірнеше компиляторлар 

әртүрлі тілдерде жазылған программалардың өзара әрекеттесуін қолдау 

мақсатында, сондай-ақ, үзулерге қатынауды қамтамасыз ету үшін қосымша 

келесідей түйінді сөздерді енгізеді: _cs, _ds, _es, _ss, asm, cdecl, far, huge, 

interrupt, near, pascal.  

С++ тілінде жоғарғы және төменгі символ регистрлерін ажыратады: 

else - түйінді сөз, ELSE – жоқ (емес). Программада түйінді сөз тек түйінді 

сөз ретінде пайдаланылуы мүмкін, яғни оны ешқашан айнымалы ретінде не 

функция атауы ретінде пайдалануға жол берілмейді.  

С++ тіліндегі кез келген программа бір не бірнеше функциялардан 

тұрады. С тіліндегі функциялар жеке атқарушылардың жүзеге орындалуы 

үшін қызмет етеді. Міндетті түрде жалғыз басты функция main() анықталуы 

тиіс, әрқашанда программаны орындау содан басталады. Басқаша айтқанда, 

дәл осы атқарушы барлық жұмысты орындайды (қажет болған жағдайда 

басқа атқарушыларды, яғни функцияларды шақырады). Жақсы бастапқы 

мәтінде басты функцияда әрқашанда шешілетін есептің мәнін бейнелейтін 

операторлар, көбінесе функциялардың шақырулары болады.    

С++ тілінідегі негізгі айнымалылар түрлері (типтері). С++ тілінде 

айналымдарды идентификаторлар арқылы жариялаған кезде оның түрін 

көрсету қажет. Негізгі айналымдар түрлері:  

nt – бүтін түрі, 

doudle –  негізгі екі есе аңықталған түрі, 

float - негізгі бір есе аңықталған түрі, 

char - символдық, 

С++ тілінде айналымдарды идентификаторлар арқылы жариялау жолы: 

<түрі> <идентификатор>; 
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мұнда 

<түрі> - берілгендер түрін аңықтайтын түйінді сөз, 

<идентификатор> - айналымдар түрлері. 

Массивті жариялау кезде С++ тілінде массив атауынан кейін квадраттық 

жақша ішінде элемент саны көрсетіледі:  

Мысалы: 

int i, j; // бүтін айнымалылар түрлері 

char h; // символдық айнымалылар түрлері 

float mas[20]; // 20  элементтен құралған   float түрі 

// бірінші элементің индексі 0. 

  Программаның құрылымы. С++ тіліндегі программа бір не бірнеше 

функциялардан тұрады, олардың біреуі міндетті түрде main() деп аталуы 

тиіс. Функцияның сипаттамасы тақырып пен денеден тұрады.  

Функцияның ерекшелік белгісі болып оның атынан кейінгі дөңгелек 

жақшалар саналады. 

Функция денесі әдетте фигуралық жақшаларға алынып, әрбірі нүктелі 

үтір (;) символымен аяқталатын операторлар жиыны болып табылады.  

С++ тілінің операторларының арасынан сипаттау операторларын атап 

өтейік, мысалы, int num;  операторы num–ді бүтін типтің (integer) 

айнымалысы ретінде сипаттайды. 

С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланылғанынша дейін 

сипатталуы тиіс. Әдетте барлық айнымалылар функцияның басында бірінші 

орындалатын оператор алдында сипатталады.   

Мағынасы бар аттар программаны оқуды және түсінуді жеңілдетеді; 

комментарийлер де бұл мақсатта қызмет етеді.  

Комментарий – программа мағынасын түсінуге көмектесетін 

ескертулер. /* мен */ арасындағы кез келген символдар комментарий болып 

табылады. Олар оқырман үшін арналған және де компилятормен 

ескерілмейді. 

Комментарийлерді жазғанда оларды олар түсіндіретін операциялармен 

бір жолға орналастыру мүмкіндігі үлкен қолайылылық болып табылады. 

Ұзын комментарийлер бірнеше жолдарда орналасуы мүмкін. 

С++ тілінде программаны жазғанда бірнеше операторларды бір жолға 

орналастыруға не бір операторды бірнеше жолға таратуға болады.  

Компиляторға оператор соңын «нүктелі үтір» символы көрсетеді, бірақ 

адамға әрбір оператор жеке жолда орналасса, қолайлырақ болады. 

Сонымен қатар, программаның бір бөлігін басқасынан бөлу үшін бос 

жолдарды пайдалануға болады.  

Сонымен, оқылатын программаны құру үшін келесідей ережелерді 

ұстанған жөн: 

- бір операторды бір жолға орналастыру; 

- программаның бір логикалық бөлігін өзге бөліктерінен «бөлу» 

үшін бос жолдарды дұрыс пайдалану; 

- комментарийлерді бабымен қолдану; 

- мағынасы бар аттарды таңдау. 
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Кез келген программаның құрылымы main() түйінді сөз болып 

табылмаса да, оны айнымалы аты ретінде қолданбаған жөн, өйткені бұл 

транслятор жұмысын бұзуы мүмкін. 

Сонымен, С++ тіліндегі программа келесі түрде болады: 

 

Глобальді айнымалыларды жариялау 

int main(параметрлер тізімі) 

{ 

 операторлардың тізбегі 

} 

 

қайтарылатын_мән_типі f1 (параметрлер тізімі) 

{ 

 операторлардың тізбегі 

} 

 

қайтарылатын_мән_типі f2 (параметрлер тізімі) 

{ 

операторлардың тізбегі 

} 

. 

. 

. 

қайтарылатын_мән_типі fN (параметрлер тізімі) 

{ 

операторлардың тізбегі 

} 

 

Мұнда f1()–fN() программиспен жазылған функцияларды білдіреді. 

 

С++ тіліндегі алғашқы программа. С++ тілінде программалауды 

үйрене бастаған кезде қарастырылатын ең алғашқы программа: 

 

/* Менің С тіліндегі алғашқы программам */ 

 

# include stdio.h 

 

int main (int argc, char* argv[]) 

{ 

 printf (Hello World!\n); 

return 0; 

}  

 

Енді осы программаны түсіндірсек. Біріншіден, әрбір жолдың 

мағынасын түсіндіреміз, екіншіден, бөлшектерін нақтылаймыз.  
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Бұл жерде программаның бірінші жолы комментарий болып табылады. 

Комментарийлер программа мағынасын түсінуге көмектеседі.  

# include stdio.h  жолы компиляторға  stdio.h  файлындағы ақпаратты 

қосу керектігін көрсетеді.  

С++ тіліндегі кез келген программа бір не бірнеше функциялардан 

тұрады дедік. Біздің программамыз бір main() функциясынан тұрады, 

дөңгелек жақшалар main() - функция аты екендігіне тура көрсетеді. 

Ашылатын фигуралық жақша функция денесін құрайтын операторлар 

тізбегінің басын белгілейді.  

printf () – баспаға шығару функциясы. Бұл оператордың көмегімен 

тырнақшаға алынған фраза не сөйлем баспаға шығарылады.  

!\n символдар комбинациясы мәтінді шығарғаннан кейін жолдың 

шығару құрылғысында ауыстырылатындығын білдіреді. Жабылатын 

фигуралық жақша функция денесін құрайтын операторлар тізбегінің соңын 

белгілейді. Бұл жақшада функцияны және программаны орындау 

аяқталады. 

Ал енді біздің программамызды нақтырақ қарастырсақ. 

Комментарилерді пайдалану кез келген программистің сіздің 

программаңызды түсінуді жеңілдетеді. Комментарий басы мен соңы 

символдарының арасында орналасқанның бәрі компилятормен 

ескерілмейді. Сөйтіп, біздің программамыздың ең басында оның арналуын 

көрсететін комментарий берілген.  

stdio.h атты файл С++ тілінің кез келген компиляторында бар және 

енгізу мен шығару жайлы ақпараты болатын дестенің бір бөлігі болып 

табылады. Бұл жол С++ тілінің операторы болып та табылмайды. # символы 

жолдың С++ тілінің препроцессорымен өңделу керектігін көрсетеді. 

Препроцессор компиляциялаудың алдында программа мәтінін алдын-ала 

өңдеуді жүзеге асырады.  

  main аты біздің функциямыздың атауы ретінде екендігі түсінікті, оны 

өзгеше атауға болмайды, өйткені берілген программада бұл жалғыз 

функция! 

С++ тілінде жазылған программа әрқашанда ағылшынша басты – 

main() деп аталатын функцияны орындаудан басталады.  

Дөңгелек жақшалар main() – функция аты екендігін көрсетеді. 

Дөңгелек жақшаларда функцияға берілетін ақпарат болады. Біздің жай 

мысалымызда ақпаратты беру жоқ, демек жақшаларда ештеңе болмайды.  

Фигуралық жақшалар функция денесінің басы мен соңын белгілейді. 

Олар, сондай-ақ, бірнеше программа операторларын құрамды операторға не 

блокқа біріктіру үшін де қолданылады. Экранға шығару үшін  printf; 

функциясы пайдаланылады, жақшалар функциямен жұмыс істейтіндігімізді 

көрсетеді. Жақшалардағы символдар жолы функцияға біздің басты main () 

функциямыздан берілетін ақпарат болып табылады. Функцияға берілетін 

ақпарат аргумент деп аталады.  
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Берілген программада біз С++ тіліндегі функция шақыруының не оған 

қатынасудың үлгісін көреміз. Ол үшін функция атын көрсетіп, қажетті 

аргументтерді жақшаларға алу талап етіледі.  

Компьютер функция шақыруы бар жолды орындаған кезде, компьютер 

онда көрсетілген функцияны (берілген жағдайда printf()) орындай бастайды. 

Функцияны орындау аяқталған кезде басқару қайтадан бастапқы 

программаға қайтады. Жол соңында бар болуына назар аударыңыздар, 

нүктелі үтір С++ тілінің операторының соңын көрсетеді. 

 

    

4.3 С++ тіліндегі базалық деректер типтері, операциялар және 

өрнектер 

 

Программаны орындау процесінде атқарушы программаны орындай 

отыра, кейбір объектілерді пайдаланады және өзгертеді. Бұл объектілер 

деректер деп те аталады, программа деректерді өңдейді дейді. Деректерді 

өңдеу процесінде өрнектердің мәндері есептелінеді. Өзге программалау 

тілдерімен салыстарғанда, С++ тілінің өрнектері икемдірек, әрі қуаттырақ. 

Өрнектер деректер мен операциялар белгілерінен тұрады, оларды 

операторлар деп жиі атайды. («Оператор» термині программалау тілдерінің 

контекстінде басқа мағынаға да ие: оператор деп тұтас аяқталған әрекетті 

өрнектейтін программа мәтінінің элементін атайды). Деректер 

айнымалылармен, константалармен не функциялармен қайтарылатын 

мәндермен берілуі мүмкін. С++ тілінде деректердің әртүрлі типтері және 

операциялар белгілерінің үлкен саны бар. 

Деректердің базалық типтері. С89 стандарты деректердің бес 

фундаментальді типтерін анықтайды: char – символдық деректер, int – бүтін 

деректер, float – жылжымалы нүктесі бар деректер, double – екіеселі дәлдік 

деректері, void – мәнсіз. Осы типтердің негізінде деректердің басқа типтері 

қалыптасады. Бұл типтердің мәндерінің мөлшері (алатын жад көлемі) мен 

диапазоны түрлі процессорлар мен компиляторлар үшін әртүрлі болуы 

мүмкін. Алайда char типті объекті әрқашанда 1 байтты алады. int объектінің 

мөлшері әдетте сөздің нақты программалау ортасындағы мөлшерімен 

сәйкес келеді. Көп жағдайда 16-разрядты ортада (мысалы, DOS) int 16 битті 

алады, ал 32-разрядты ортада (Windows 95/98/NT/2000) – 32 бит. Алайда 

бұған толығымен сенуге болмайды, әсіресе программаны басқа ортаға 

ауыстырған кезде. С++ стандарты әрбір дерек типінің байттардағы 

мөлшерін емес, тек мәндерінің минимальді дипазонын шарттайтындығын 

есте сақтау қажет. 

Жылжымалы нүктесі бар санның нақты форматы оның транслятордағы 

жүзге асуына тәуелді болады. char типті айнымалылар әдетте ASCII 

стандартының символдар жиынын белгілеу үшін пайдаланылады. Бұл 

жиынға кірмейтін символдар түрлі компилятормен түрліше өңделеді. 

float және double типті мәндердің диапазоны жылжымалы нүктесі бар 

сандардың көрсетімдерінің форматына тәуелді болады. С++ стандарты 
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жылжымалы нүктесі бар сандар үшін мәндердің минимальді диапазонын 

1Е-37-ден 1Е+37-ге дейін анықтайды. 

void типі мәнді қайтармайтын функцияны жариялау үшін не әмбебап 

көрсеткішті құру үшін қызмет етеді. 

Базалық типтерді модификациялау. Программа мәтінінде базалық 

деректер типтерінің (void-тан басқа) алдында түрлі спецификаторлар болуы 

мүмкін. Оларды сипаттауыштар, модификаторлар және 

квалификаторлар деп те атайды. Тип спецификаторы базалық тип мәнін 

программадағы өзінің арналуына дәл сәйкес келетіндей етіп өзгертеді. Тип 

спецификаторларының толық тізімі мынадай: 

 signed 

 unsigned 

long 

 short 

int базалық типі осы спецификаторлардың әрқайсысымен өзгертіле 

алады. char типі unsigned пен signed көмегімен өзгертіледі, double – long 

көмегімен.  

Тұтас айнымалыларды көрсеткенде signed спецификаторын 

пайдалануға болады, бірақ та signed спецификаторын көбінесе char типі 

үшін пайдаланылады.  

Егер тип спецификаторын өз бетінше, яғни одан кейінгі базалық типсіз 

жазса, спецификатор int типін өзгертеді деген сөз, алайда int типін анық 

көрсету керек. 

Айнымалылар. Айнымалы – программамен өзгертіле алатын мәнді 

сақтайтын жадтың атаулы бөлігі (учаскесі). С++ тілінде барлық 

айнымалылар пайдалану алдында жариялануы тиіс. Жариялаудың 

(сипаттауыш не декларация деп те атайды) жалпы формасы мынадай түрде:   

 

тип айнымалылар_тізімі; 

 

Мұнда тип базалық не программистпен жарияланған типтердің біреуін 

білдіреді, ал айнымалылар_тізімі бір не бірнеше идентификаторлардан 

тұрады. Төменде жариялауға мысалдар келтірілген: 

 

int i, j, k, l; 

double balance, profit, loss; 

 

Айнымалылардың жариялаулары үш жерде орналасуы мүмкін: 

функция ішінде, функция параметрлерінің анықтамасында және барлық 

функциялардан тыс. Функция ішінде локальді айнымалылар, 

функциялардың формальді параметрлері - функция параметрлерінің 

анықтамасында, ал глобальді айнымалылар – барлық функциялардан тыс 

жарияланады. 

Тип квалификаторлары. С++ тілінде тип квалификаторлары 

анықталады, оларды классификаторлар, сипаттауыштар, 
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спецификаторлар деп те атайды. Квалификаторлар айнымалының 

қолайлылығы мен өзгерту мүмкіндігін көрсетеді. С89 стандарты екі 

квалификаторды анықтайды: const және volatile. С99-да үшінші 

квалификатор қосылған: restrict. Тип квалификаторы ол 

квалификациялайтын (нақтылайтын) тип атынан бұрын тұрады. 

Сonst квалификаторы. Егер жариялауда (декларацияда) айнымалыға 

const квалификаторы қолданылса, айнымалы мәнін өзгерте алмайды. 

Көптеген тілдерде мұндай айнымалыларды константалар деп атайды. 

const квалификаторы объектінің функциямен өзгертілуінің алдын алу 

үшін жиі пайдаланылады. 

Volatile квалификаторы. Айнымалы мәні программадан тәуелсіз 

өзгере алатындығын көрсету үшін volatile квалификаторы пайдаланылады. 

Мысалы, кейбір компиляторлар өрнектердегі есептеулер тәртібін өзгертеді; 

егер өрнекте программадан тыс есептелінетін айнымалы бар болса, бұл 

қателікке әкелуі мүмкін. volatile квалификаторы программаның мұндай 

өзгерістерінің алдын алады. 

Жад класы спецификаторлары. С++ тілінде төрт жад класы 

спецификаторлары қарастырылған: extern, static, register және auto. 

Бұл спецификаторлар жадта айнымалылар қай жерде орналасуы 

керектігін көрсетеді. Мұндай жағдайда жариялаудың жалпы формасы 

мынадай: 

жад_классы_спецификаторы тип айнымалы_аты 

 

Жад классы спецификаторы жариялауда әрдайым бірінші болуы тиіс. 

 

Extern спецификаторы. Объекті сыртқы компоновкаға қатысуы үшін 

extern спецификаторын көрсету керек. Сондықтан extern спецификаторы 

қолданылған айнымалыларға барлық программаларда қатынау мүмкін 

болады. Extern спецификаторы айнымалыны сипаттамай, жариялауға 

мүмкіндік береді. Бірақ extern спецификаторы бар жариялауда айнымалыны 

инициализацияламаса, онда жариялау сипаттама ретінде де болады. Мұнда 

объектінің бірнеше жариялаулары, бірақ бір ғана сипаттамасы болуы 

мүмкін екендігін ескеру қажет. 

Static спецификаторы. Жариялауында static спецификаторы 

қолданылған айнымалылар әрдайым өз функциясының не файлының ішінде 

сақталады. Глобальді айнымалыларға қарағанда, олар өз функциясының не 

файлының шегінен көрінбейтін болады, бірақ шақырулар арасында өз мәнін 

сақтайды. static спецификаторын қолдану нәтижесі айнымалы локальді не 

глобальді деп жариялануына тәуелді болады.  

Локальді айнымалылардың аттары олар жарияланған блок ішінде 

көрініп тұрады; ал глобальді айнымалылар аттары олар жарияланған файл 

ішінде көрінеді.  

Сондықтан да үлкен, әрі күрделі программаларда айнымалыларды 

жасыру үшін static спецификаторын қолдануға болады. 
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 Register спецификаторы. Алғашында register жад класы 

спецификаторы тек int, char типті айнымалыларға және көрсеткіштер үшін 

қолданылған. Алайда С++ стандарты register спецификаторын пайдалануды 

кеңейтті, енді оны кез келген типті айнымалыларға қолдануға болады.  

Register спецификаторын тек локальді айнымалыларға және 

функциялардың формальді параметрлеріне ғана қолдануға болады. 

Глобальді айнымалылардың жариялауында register спецификаторын 

қолдануға тыйым салынады. 

Константалар. Константа – программамен өзгертіле алмайтын, 

бекітілген мән. Константа кез келген базалық типке қатысты болады. 

Константаны көрсету тәсілі оның типімен анықталады. Константаларды 

литералдар деп те атайды. 

Символдық константалар дара тырнақшаларға алынады. С++ тілінде 

көпбайтты (бір не одан көп байттардан тұратын) және кең (әдетте 16 биттен 

тұратын) символдар анықталған. Көпбайтты символ дара тырнақшада 

жазылады, ал кең символдар – алдында L символымен жазылады.  

Жолдық константалар. С++ тілінде тағы бір константа типі бар – 

жолдық константалар. Жол – бұл екіеселі тырнақшаға алынған символдар 

тізбегі. «Жолдық константалар» терминінде «жолдық» деген сөз жолдық 

белгілі бір деректер типі дегенді білдірмейді; ондай С++ тілінде жоқ, мұнда 

бұл тек қана сын есім. Іс жүзінде С++ тілінде жол символдар жиымы 

(массиві) болып келеді, мұндай жиындағы жолдың соңғы символынан кейін 

нөлдік элемент жазылуы тиіс. 

Арнайы символдық константалар. Көптеген символдық 

константаларды көрсету үшін сәйкес символды дара тырнақшаларға алу 

жеткілікті. Бірақ кейбір символдар, мысалы, күймешені қайтару символы 

арнайы көрсетімді талап етеді. С++ тілінде арнайы символдық 

константалар анықталған. Кейде оларды ESC-тізбектер, басқарушы 

тізбектер және кері слэші бар символдар деп атайды. 

Мысалы:  

\b – Алдыңғы символды жою; 

\n – Жаңа жол; 

\t – Көлденең табуляция; 

\r – Күймешені қайтару; т.б.  

Операциялар. С++ тілінде құрамдас операциялардың үлкен саны 

қарастырылған. Олардың С++ тіліндегі рөлінің маңызы елеулі. 

Операциялардың төрт негізгі класы бар: арифметикалық, логикалық, 

разрядты және салыстыру операциялары. Осылармен қатар, кейбір арнайы 

операциялар бар.  

Арифметикалық операциялар. С++ тілінде қарастырылған 

арифметикалық операциялар, яғни қосу, алу, көбейту және бөлу 

операциялары басқа программалау тілдеріндегі сияқты орындалады. 

Оларды барлық дерлік құрамдас деректер типтеріне қолдануға болады. 

Оператор    Операциясы 

 -    Алу, сондай-ақ унарлы минус 
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 +    Қосу 

 *    Көбейту  

 /    Бөлу 

 %    Бөлуден қалдық 

 --    Декремент, декрементациялау, немесе азайту 

 ++    Инкремент, инкрементациялау, немесе үлкейту 

 

 

Логикалық пен салыстыру операциялары. Екі айнымалылар 

мәндері салыстырылатын операциялар салыстыру операциялары деп 

аталады. Логикалық операциялар АҚИҚАТ (true) пен ЖАЛҒАН (false) 

бульдік мәндермен орындалады. Салыстыру операцияларының нәтижелері 

жиі логикалық операциялардың операндтары болып табылады. 

Логикалық пен салыстыру операцияларында операндтар мен 

операциялар нәтижелері ретінде АҚИҚАТ (true) пен ЖАЛҒАН (false) 

мәндері пайдаланылады. С++ тілінде АҚИҚАТ (true) мәні нөлден өзге кез 

келген санмен беріледі. ЖАЛҒАН (false) мәні нөлмен беріледі. Логикалық 

пен салыстыру операциясының нәтижесі АҚИҚАТ (true,1) не ЖАЛҒАН 

(false,0) болып табылады. 

Разрядты операциялар. С++ тілі жүйелік программалау үшін 

арналғандықтан, ол көптеген қолданбаларда Ассемблерді ауыстыру үшін 

құрылған. Сондықтан, басқа программалау тілдерінен өзгеше, С++ тілінде 

разрядты операциялардың толық жиыны анықталған. Разрядты 

операциялар – бұл деректердің жеке биттерін тестілеу (тексеру), ығыстыру 

не оларға мәндерді меншіктеу. Бұл операциялар char не int типті деректері 

бар жад ұяшықтарымен жасалады. float, double, long double, void типті не 

өзге де күрделірек деректер разрядты операцияларда қатыса алмайды. 

Операция белгісі    Операция 

 &    ЖӘНЕ     

|    НЕМЕСЕ 

-    ЕМЕС 

>>    ОҢҒА ЫҒЫСУ 

<<    СОЛҒА ЫҒЫСУ 

 

 

? операциясы 

if – then – else операторының орнына ? тернорлық операторын қолдану 

қолайлырақ. Оның жалпы түрі келесідей: 

 

Өрнек1 ? Өрнек2 : Өрнек3; 

 

? операциясы келесі түрде жұмыс істейді: алдымен Өрнек1 есептеледі; 

егер ол ақиқат болса, Өрнек2 есептеледі де, оның мәні барлық өрнекке 

меншіктеледі; егер Өрнек1 жалған болса, онда Өрнек3 есептеледі де, барлық 

өрнекке оның мәні меншіктеледі. 
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Өрнектер. С++ тілінде операциялар, константалар, функциялар мен 

айнымалылар белгілерінің кез келген дұрыс тізбегі өрнек болып табылады. 

С++ тіліндегі өрнектердің көпшілігі формасы бойынша алгебралық 

өрнектерге өте ұқсас болып келеді, оларды жиі алгебралық ережелерге 

сәйкес жазады. Алайда С++ тілінің өрнектерінің спецификасын ескеру 

қажет. 

Есептелу тәртібі. С++ тілінің өрнектеріндегі ішкі өрнектерді есептеу 

тәртібі анықталмаған. Компилятор оптимальді объектілік кодты құру 

мақсатында өрнекті өз бетінше қайта құруы мүмкін. Сондықтан өрнектерді 

есептеудің белгілі бір тізбегіне сенуге болмайды.  

Басқарушы кострукциялар. Программалау тілдерінде әрекетті 

шақыру әдетте ішкі программаның (не функцияның) оған қажетті 

параметрлерді берумен бірге шақыру ретінде жүзеге асырылады. Бұл 

конструкцияның елеулі маңыздылығына қарамастан, программаны құру 

кезінде осы бір конструкция жеткіліксіз. 

Шешімдер қабылдап, басқару үшін арнайы конструкциялар, әдетте 

басқарушы деп аталатын конструкциялар қажет. 

Негізгі басқарушы конструкцияларға келесілері жатады: таңдау, цикл, 

мақұлдау мен бас тарту. 

Таңдау конструкциялары. Мұндай конструкциялар төртеу: егер – 

онда – егер соңы,  егер – онда - әйтпесе – егер соңы,  таңдау – таңдау 

соңы,  таңдау – әйтпесе - таңдау соңы.   

 

егер – онда – егер соңы конструкциясы  

 

егер  <шарт> 

- онда 

- <әрекеттер> 

егер соңы 

 

С++ тілінде <шарт> шартты өрнек түрінде беріледі, ал <әрекеттер> - 

оператор түрінде беріледі. Конструкцияның өзі  if  операторы көмегімен 

жүзеге асырылады: 

 

if (шартты_өрнек) оператор;   

 

Цикл конструкциялары. Егер программада цикл конструкциялары 

жоқ болса, онда мұндай программа «жоғарыдан төменге» орындалады, 

кейбір әрекеттер орындалмауы мүмкін. Сондықтан компьютердің негізгі 

артықшылығы болып оның циклдарды орындай алуы табылады.  

 

циклды орындау – цикл соңы конструкциясы   

 

цикл 

- орындау 
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- <әрекеттер>  

цикл соңы  

 

Бұл цикл денесін, яғни орындау мен цикл соңы сөздері арасында 

жазылған әрекеттерді қайталауға мүмкіндік беретін ең қарапайым 

конструкция. 

Мақұлдау мен бас тарту конструкциялары.  

 

мақұлдау:  <шарт>   

 

Мақұлдау конструкциясы онда жазылған шартты тексеруге әкеледі. 

Егер шарт орындалса, онда программаны орындау әдеттегі жолмен 

жалғастырылады. Егер шарт орындалмаса, онда атқарушы «бас тарту» 

ситуациясы туындады деп есептеп, программаны орындауды доғарады. 

Егер атқарушыға программада бас тарту конструкциясы кездессе, онда 

атқарушы программаны орындауды доғарады. Егер бұл конструкцияны 

орындауға тура келсе, бірдеңесі дұрыс емес деген сөз.        

Цикл операторлары. Цикл конструкцияларын жүзеге асыру үшін С++ 

тілінде бірнеше операторлар қарастырылған. Бір конструкцияны түрліше 

іске асыруға болады. Цикл конструкцияларын жүзеге асыру үшін 

пайдаланылатын негізгі операторлар: for, while және do-while. 

for циклі  

Программалау тілдерінің барлығында for циклдері өте ұқсас. Алайда 

С++ тілінде бұл цикл ерекше иілімді және қуатты. for операторы – 

шарталды бар цикл: цикл денесін келесі рет орындау не орындамау шешімі 

оның орындалуына дейін қабылданады. Сондықтан цикл денесі бір рет те 

орындалмауы мүмкін.  

for операторының жалпы формасы келесі түрде: 

 

for (инициализация; шарт; өсімше) оператор; 

 

for циклінің вариациялары көп. Жалпы түрде оның жұмыс істеу 

принципі келесідей. Инициализация – цикл параметрі деп аталатын 

айнымалыға бастапқы мәнді меншіктеу. Шарт цикл операторын (цикл 

денесін) келесі рет орындау керектігін анықтайтын шартты өрнек. Өсімше 

операторы цикл параметрін әрбір итерация сайын өзгертеді. Осы үш 

операторды for операторының секциялары деп атайды. 

 

while циклі  

Шарталды бар цикл ретінде while операторы да қызмет етеді. while 

циклінің жалпы формасы келесі түрде: 

 

while (шарт) оператор; 
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Мұнда оператор (цикл денесі) бос оператор, жалғыз оператор не блок 

болуы мүмкін. Шарт (басқарушы өрнек) тілде мүмкін болатын кез келген 

өрнек болуы мүмкін. 

 

do-while циклі  

С++ тілінде шартарты бар цикл де бар - do-while. Бұл циклде шарт 

циклдің әрбір итерациясы орындалғаннан кейін тексеріледі. do-while 

операторы тексерілетін өрнек жалған (нөлге тең) болғанша дейін 

орындалатын әрекеттерді анықтайды.  

do-while циклінің for және while циклдерінен басты айырмашылығы - 

do-while циклі өз шартын итерациядан кейін тексереді. do-while циклінің 

жалпы формасы келесідей: 

 

do 

{ 

 оператор; 

} while (шарт); 

 

69 – мысал. Пифагор үштіктері. Тікбұрышты үшбұрыштың a мен b 

катеттері квадраттарының қосындысы c гипотенузасының квадратына тең: 

c
2
=a

2
+b

2
. 

Осы теңдікті қанағаттандыратын натурал сандардың үштігі 

пифагорлық үштік деп аталады. Мысалы, 3, 4 және 5 сандарының үштігі 

пифагорлық, өйткені 5
2 
= 3

2 
+ 4

2
. 

1  a  n, 1  b  n кезінде a, b мен c сандарының барлық пифагорлық 

үштіктерін анықтайтын программаны жазу керек. Егер сандарының 

тәртібімен ғана ерекшеленетін үштерді ажыратпаса, n=20 кезіндегі 

үштердің саны қанша? 

Шешімі 

Бұл есептің алгоритмі 1-ден n-ге дейінгі сандардың әрбір жұбының 

квадраттары қосындысының қандай да бір бүтін санға тең болуының 

тізбекті тексерулерінен тұрады:  

 

/* Пифагор үштіктері */ 

#include <stdio.h> 

 

int Pyfagores (int n) 

{ 
 long int a, b, c, cx, k = 0; 

 for (a = 1; a <= n; a++) 

  for (b = a; b <= n; b++) 

 { 

  cx = a * a + b * b; c = 1; 

  while (c * c <= cx) 

  { 
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   if (c * c == cx) 

   { 

/* пифагорлық сандар үштігі */ 

    k++; 

    printf (%6ld %6ld %6ld\n, a, b, c); 

    }; c++; 

   } 

  } 

  return k; 

} 

 

 

int main (void) 

{ 

 int n, k; 

 for (n = 10; n <= 2000; n *= 2) 

 { 

 printf (Пифагорлық сандар үштіктері (катеттер <= %d) \n, n); 

 k = Pyfagores (n); 

 printf (*** Барлық %d пифагорлық үштіктер катеттер үшін <= 

%d \n, k, n); 

  } 

 return 0; 

} 

 

Екінші циклде b айнымалының мәні a-дан n-ге дейін (1-ден n-ге дейін 

емес) өзгеретіндігін атап өту керек. Яғни a<=b шарты орындалады, бұл 

пифагорлық сандар үштіктері тізбегінен қайталанатын үштіктерді 

болдырмауға мүмкіндік береді. (Егер b мәні 1-ден n-ге дейін өзгерсе, онда 

тек катеттерінің тәртібімен ерекшеленетін екі үштіктерді де, мысалы, 3, 4, 5 

және 4, 3, 5, шығарады). 

while циклінде a мен b сандарының квадраттарының қосындысы бүтін 

санның квадратына тең болуына тексеріледі. Егер ондай сан табылса, онда 

үштік шығарылады.  

Осы программа бойынша нәтижелер міне (кесіп алынған бөліктері көп 

нүктемен белгіленген): 

 

Пифагорлық сандар үштіктері (катеттер <=10) 

 3 4 5 

 6 8 10 

... Барлығы <=10 катеттері үшін 2 пифагорлық үштік 

 

Пифагорлық сандар үштіктері (катеттер <=20)      

  3 4 5 
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 5 12 13 

 6 8 10 

 8 15 17  

 9 12 15 

 12 16 20  

 15 20 25 

... Барлығы <=20 катеттері үшін 7 пифагорлық үштік   

 

Пифагорлық сандар үштіктері (катеттер <=1280) 

... Барлығы <=1280 катеттері үшін 1385 пифагорлық үштік 

 

Әр түрлі берілгендерді өңдеп шығару программасы: 

#include <stdio.h> 

Main() 

{ 

/*  Әр түрлі берілгендерді өндеп шығару */ 

int Count=336; 

float Fp=1234.56; 

char Ch='H'; 

char *String="COMPUTER"; 

Printf("/%d/\n",234); 

Printf("/%2d/\n",Count); 

Printf("/%+d/\n",Count); 

Printf("/10d/\n",Count); 

Printf("/%-10d/\n",Count); 

Printf("/%f/\n",Fp); 

Printf("/%e/\n",Fp); 

Printf("/%4.2f/\n",Fp); 

Printf("/%3.1f/\n",Fp); 

Printf("/%10.3f/\n",Fp); 

Printf("%10c%5c\n",Ch,Ch); 

Printf("/%25s/\n", String); 

Printf("/%25.4s/\n",String); 

} 

 

Программаның экранда көрсететін нәтижесі: 

/234/ 

/336/ 

/+336/ 

/ 336/ 

/336 / 

/1234.560000/ 

/1.234560e+03/ 

/1234.56/ 

/1234.6/ 
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/ 1234.560/ 

H H 

/ COMPUTER/ 

/ COMP/ 

 

Мысалы, айнымалылар арасындағы өз ара алмасуды көрсететін 

программа құрастырайық: 

 #include <stdio.h> 

Main() 

{ 

int X=5,Y=10; 

Printf("Басы  X= %d и Y= %d\n",X,Y); 

Interchange(&X,&Y); /* функция адрістерін жіберу */ 

Printf("Жалғасы X= %d и Y= %d\n",X,Y); 

} 

Interchange(U,V) 

int *U,*V; /* U и V сілтемелер */ 

{ 

int Temp; 

Temp=*U; /* Temp функциясы U мағынысына бағыт көрсетеді */ 

*U=*V; 

*V=Temp; 

} 

 

  4.4   С тілінде қолданатың функциялар 

 

С++ тіліндегі математикалық функциялар:  

ABS(X) - INT типті  X модулің анықтайды; 

ACOS(X) - ARCCOS X анықтайды; 

ASIN(X) - ARCSIN X анықтайды; 

ATAN(X) -  ARCTG X анықтайды; 

CEIL(X) - X-тің бүтін мәнін анықтайды; 

COS(X) -  COS X анықтайды; 

EXP(X) - экспоненциалдық функцияны аңықтайды; 

FABS(X) - X –тің абсолюттік мәнің аңықтайды; 

FLOOR(X) - X –ке тең немесе аз бүтін санды анықтайды; 

FMOD(X,Y) - X / Y қалдығын анықтайды; 

LABS(X) - LONG типінің  модулін анықтайды; 

LOG(X) - натуралды X логарифмді аңықтайды; 

LOG10(X) - ондық Х логарифмді анықтайды; 

POW(X,Y) -  X -ті Y дәрежесінде анықтайды; 

POW10(X) – 10-ның  X дәрежесін анықтайды; 

SIN(X) - SIN X анықтайды; 

SQRT(X) – X ті квадраттық түбір астынан анықтайды; 

TAN(X) -  TG X анықтайды. 
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Математикалық функцияларға келтірілген мысалдар: 

 

70 - мысал 

#include < файлдың атты> 

Main() 

{ 

int X=-4,Y; 

Y=Abs(X); 

Printf("%d%d",X,Y); 

} 

Есеп шешімі: 

-4 4 

 

71 - мысал 

#include < файлдың атты > 

... 

Printf("%0.7f",Atan(1.0)); 

... 

 

72-мысал 

#include < файлдың атты > 

... 

Double Y; 

... 

Y=Ceil(1.05); /* Y=2.0 */ 

Y=Ceil(-1.05); /* Y=-1.0 */ 

... 

 

73 - мысал 

#include < файлдың атты > 

... 

Double X,Y; 

... 

Y=Cos(X); 

... 

 

74 - мысал 

#include < файлдың атты > 

... 

Double Y; 

... 

Y=Floor(2.8); /* Y=2.0 */ 

Y=Floor(-2.8); /* Y=-3.0 */ 

... 
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75 - мысал 

#include < файлдың атты > 

... 

Double X,Y,Z; 

... 

X=-10.0; 

Y=3.0; 

Z=Fmod(X,Y); /* Z=-1.0 */ 

... 

С++ тілінде қолданатын жол функциялары: 
GETS() – стандартты құрылғыдан жолды оқиды; 

SCANF() – стандарты еңгізу  құрылғыдан форматталған деректерді 

оқиды; 

PUTS() – жолды стандарты шығару құрылғы арқылы шығарады; 

PRINTF() – форматталған деректерді стандарты шығару құрылғы арқылы 

шығарады; 

STPCPY() – бір жолды келесі жолға көшіреді; 

STRCAT() – бір жолды келесі жолдың соңына жалғайды; 

STRCHR() – берілген символдың алғашқы еңгізілуін табады; 

TRCMP() – екі жолды салыстырады; 

STRCSPN() – берілген символдар тізімінен  алғашқы символдың 

еңгізілуін табады; 

STRLEN() – жол ұзындығын аңықтайды;  

STRLWR() – жол символдарын  төмен регистрдегі символдарға 

ауыстырады; 

STRNCAT() – жолға  N символ қосады; 

STRNCMP() – екі жолдағы N символдарды салыстырады; 

STRNCPY() – бір жолдан келесі жолға N символды көшіреді; 

STRNSET() – символ саны берілген жолды N символмен толтырады; 

STRPBRK() – бір жолдан келесі жолға енгізілген алғашқы символды 

аңықтайды; 

STRRCHR() - бір жолдан келесі жолға енгізілген соңғы символды 

аңықтайды; 

STRREV() – жол реверсиясын құрастырады (сан нөмірін кері жазады); 

STRUPR() - жол символдарын  жоғарғы регистрдегі символдарға 

ауыстырады; 

ATOI() – жолды  INT типіне өзгертеді; 

ATOF() – жолды  DOUBLE типіне өзгертеді; 

ITOA() - INT типін жол символдарына өзгертеді; 

GCVT() -  DOUBLE типін жол символдарына өзгертеді. 

 

С++ тілінде қолданатын жол функцияларына мысалдар түрі: 

76 - мысал 

#include <  файлдың атты > 

Main() 
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{ 

char Line[100]; 

char *Result, Gets(); 

Result=Gets(Line); 

/*  шығару құрылғы*/ 

Printf("%s %s\n",Line,Result); 

} 

 

77 - мысал 

#include < файлдың атты > 

Main() 

{ 

static char Str1[]="one two three"; 

static *Str2="жол сілтемесі"; 

Puts(Str1); 

Puts(Str2); 

Puts(&Str1[4]); 

Puts(Str2+4); 

} 

 

Программа орындаған нәтиже: 

one two three 

жолға сілтеме 

two three 

жолға сілтеме 

 

78 - мысал 

#include < файлдың атты > 

Main() 

#define Size 25 

{ 

static char Month[]="JANUARY,"; 

static char Day[]="SUNDAY"; 

If ((Strlen(Month)+Strlen(Day)+1 < Size) 

Strcat(Month,Day); 

Printf("%s\n",Month); 

} 

 

79 - мысал 

#include <файлдың атты> 

Main() 

{ /* Нәтижесі: */ 

Printf("%d\n",Strcmp("A","A")); /* 0 */ 

Printf("%d\n",Strcmp("A","B")); /* -1 */ 

Printf("%d\n",Strcmp("B","A")); /* 1 */ 
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Printf("%d\n",Strcmp("C","A")); /* 2 */ 

Printf("%d\n",Strcmp("APPLES","APPLE")); /* 115 */ 

} 

 

80 - мысал 

#include < файл аты > 

#define Words "WONDERFUL DAY" 

Main() 

{ 

static char *Ptr=Words; 

static char Copy[30]; 

Strcpy(Copy,Ptr); 

Printf("%s\n",Copy); 

} 

 

81 – мысал.  RETURN функциясының жазылуы:   RETURN(өрнек); 

#include <stdio.h> 

Main() /* шақыру  функция */ 

{ 

int C,A=5,B=3; 

C=Space(A,B); 

Printf("%d\n",C); 

} 

Space(X,Y) /* шақыру жолы */ 

int X,Y; 

{ 

int Z; 

Z=X-Y; 

Return(Z); 

} 

 

RETURN функциясына келесі тағы бір мысал келтірейік: 

#include <stdio.h> 

Main() 

{ 

float C,A,Space(); /* шақыру программасының сипаттамасы*/ 

int B; 

... 

C=Space(A,B); 

... 

} 

float Space(X,Y) /* функцияны анықтау сипаттамасы */ 

float X; 

int Y; 

{ 
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float Z; 

Z=X-Y; 

Return(Z); /*  float  типің кері шақырады*/ 

} 

Басқару әрекеті шақырылған функцияға  оператор RETURN 

соңында тұрмаса да беріледі. Мысалы: 

Space(X,Y) /* шақырылатын функция */ 

int X,Y; 

{ 

int Z; 

Z=X-Y; 

Return(Z); 

Printf("%d\n",Z); 

} 

PRINTF() баспаға шығару операторы орындалмайды. 

 

Рекурсия. С++ тілінде рекурсия қолдануға болады. Рекурсия 

дегеніміз кез келген функция өзіне тікелей не болмаса жанама қарым- 

қатынаста бола алады.  

 

83 - мысал 

#include <stdio.h> 

Main() 

{ 

char Ch; 

Printf"Кез келген символға сілтеме жасаңыз, Q – \n" жұмыс соңының 

белгісі); 

Ch=GetChar(); 

Printf("Сілтеген бағыт %c\n",Ch); 

If (Ch!='Q') 

Main(); 

} 
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