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АЛҒЫ СӨЗ   

 

Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus — Әл-Хорезмидің 

атынан шыққан) — бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын 

нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін 

белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, 

техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.) 

тәсілдерінің дәл сипаттамасы.  

Алгоритм — математика мен кибернетиканың негізгі ұғымдарының бірі. 

Алгоритмді орындау алгоритмдік процесс деп аталады. 

Жалпы алгоритм деп алдын ала не істеу керек екені дәл көрсетілген есептеу 

процесін айтады. Есептеу процесі қандай болса да алғашқы мәндерден бастап, сол 

арқылы толық анықталған қорытынды шыққанша жүргізіледі. Алгоритм 

ұғымының алғышартына алгоритмдік процеспен қатар мүмкін болатын алғашқы 

деректер жиынтығының нұсқауы және қорытынды алуға байланысты жүргізілген 

процестің аяқталғандығын көрсететін ереже енеді. Белгілі бір бастапқы 

деректердің жиынына қолданылған алгоритм тиянақты қорытындыға келмеуі 

немесе есептеу барысы аяқталмай тоқталуы мүмкін. Егер есептеу процесі белгілі 

бір қорытынды алумен аяқталса (не аяқталмай қалса), онда алгоритм мүмкін 

болатын бастапқы деректерге қолданылады (не қолдануға болмайды) деп 

ұйғарылады. 

Алгоритм — қазіргі математикада, оның ішінде электронды есептеуіш 

машинада қолданылатын негізгі ұғымдардың бірі. Белгілі бір теңдеу түбірінің 

жуық мәнін кез келген дәлдікпен табу алгоритммен есептеледі. Компьютердің кең 

қолданылуына байланысты алгоритм жаңа мағынаға ие болды. Берілген есепті 

шешу барысында орындаушыға біртіндеп қандай әрекеттер жасау керектігін 

түсінікті әрі дәл көрсететін нұсқау да алгоритм деп аталады. Алогритмді 

орындаушы — адам, ЭЕМ немесе робот.  
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АЛГОРИТМ ТҮСІНІГІ 

 

Алгоритм – информатика пәнінің негізгі ұғымдарының бірі. Компьютерді 

қоғам өмірінің қай саласында болмасын пайдалана білу үшін алгоритм ұғымын 

меңгеру керек.  

«Алгоритм»-сөзі мағынасы жағынан нұсқау, жарлық, рецепт, ереже, тәртіп, 

заң, жоба сөздеріне синоним болып келеді. Алгоритм сөзі Орта Азияның 

ортағасырлық ұлы ғалымы – Мұхамед ибн Мұса әл-Хорезмидің атымен 

байланысты шыққан. Осы жерде обсерваториялар, ғылыми орталықтар салынды. 

Араб мемлекетінің астанасы Бағдадта «Даналық үйі» құрылды. Сол кездегі 

оқымыстылардың бірі - Хорезми Мұхаммед ибн Мұса (787-850). Толық аты Абу 

Адделах Мұхаммед беи-Мұса аль-Хорезми. Араб тілінен аударғанда 

«Абдаллахтың әкесі Мұхамедтің ұлы Мұса, Хорезма жерінікі». Ол жылдар 

«Даналық үйінде» жұмыс істеген.  

Әл – Хорезми – Орта Азияның математигі, әрі астрономы (9 ғасыр). Ол 

Хиуада дүниеге келген. Өмірінің ұзақ уақытын Бағдадта өткізген.  

Әл-Хорезми өзінің ұрпаққа өлмес мұра етіп қалдырған төмендегідей 9 ірі 

көлемді шығармалардың авторы болып саналады: 

1. Үндістан арифметикасы туралы кітап - Көне Үндістан есептерінің және 

амалдарының талдануына арналған; 

2. Алгебра (Ал-джабр) және алмукабаланың есептеулері туралы қысқаша кітап 

- Алгебра ғылымының негізгі қағидалары мен амалдарын жинақтауға 

арналған; 

3. Астрономиялық таблицалар (зидж) – Жұлдызнамалық еңбек, яғни аспан 

денелерінің, ғаламшарлардың қозғалысын зерттеуге арналған ; 

4. Жер шары бейнесінің кітабы - Планетамыздың жағрапиясы, яғни Жер 

бедерін, елдер мен өзен, көлдерді, таулар мен шөлдердің орналасуын 

анықтап, картаға түсіруге бағытталған; 

5. Астролябияның көмегімен жасалатын зерттеу әдістері туралы кітап; 

6. Күн сағаттары туралы кітап; 

7. Еврейлер дәуірінің (пайғамбарлар дәуірі) сипаты және оның мейрамдары 

туралы трактат; 

8. Тарих кітабы – адамзат тарихына арналған туынды 

 

Сонымен қатар, оның «Жер түрлері» жайындағы кітап араб тілінде жазылған 

бірінші географиялық кітап болды. Бұл кітап 1878 жылдан белгілі. Хорезмидің 

астролябия күн сағаты туралы да еңбектер жазған, астрономиялық, 

тригонометриялық таблицалар жасаған. Хорезмидің еңбектері ХІІ ғасырдан 

бастап латын тіліне аударылып, Европаға кеңінен мәлім болды. Оның есіміне 

байланысты алгоритм термині қалыптасты.  

Ол өзінің «Арифметикалық трактат» деген еңбегінде арифметикалық 

амалдарды орындау тәртібін ұсынған. Сөйтіп, арифметикалық амалдарды орындау 
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ережесі, геометриялық фигураларды салу ережесі, сөздердің жазылуының 

грамматикалық ережесі т.с.с. алгоритм деп аталып кеткен. 

Анықтама. Алгоритм деп алдын ала анықталған мақсатқа жету үшін, 

есептің шешімін табу үшін орындаушыға (адамға, компьютерге және т.б.) берілген 

түсінікті нұсқаулардың тізбегін айтады. 

Алгоритмдер жазу үшін уақыт кетіріп ерекше тіл үйренудің қажеті неде? 

Алгоритмдерді  қазақ тілінде-ақ жаза берсек болмас па екен? – деген сұрақ тууы 

мүмкін. – Біздің ана тіліміз соншалықты бай, жан-жақты, тек алгоритмдер ғана 

емес, одан басқа да кез келген нәрселерді суреттеп бере алады. 

 Әрине тілдің жан-жақтылығы, бір нәрсені алуан түрлі сөзбен жеткізе 

алатындығы, керісінше, жалғыз ғана сөзбен неше түрлі сезім толқындарын 

тудыратындығы адамдардың өзара қатынасы, көркем әдебиет, мәдениет және т.б. 

үшін өте құнды. 

 Алайда, алгоритмдерге келгенде мәселе басқаша. Мәселе алгоритмдерді 

орындаушылардың басым көпшілігі автоматтар екендігінде болып тұр.  Дәлірек 

айтқанда, жаңа нұсқауларды автоматтың негізгі командаларына сүйеніп, қатаң 

ережелерді сақтай отырып құрастыруға болады.  

Литерлік шама деп мәндері сөздері немесе мәтін болып келген шаманы 

айтамыз. 

 Информатикада негізгі түсініктердің бірі – алгоритм. Информатикада өңдеу 

ережесін Алгоритм деп қарастырады. «Алгоритм» деген сөздің шығуы 

математикамен байланысты. Ол – көп разрядты бүтін сандар үшін 

арифметикалық (қосу, алу, көбейту, бөлу) амалдардың орындалу ережелерін 

алғаш құрастырған адам. Мысалы, көп разрядты екі бүтін санды қосу үшін 

мынадай ережені орындау керек: 

1. Екі көпзарядты бүтін сандарының мәндерін анықтау; 

2. Берілген екі санды бірінің астына бірін разрядтарын сәйкестендіріп жазу; 

3. Егер осы сандардың біреуінің үлкен разрядтары жетіспесе, оны нөлдермен 

толтыру; 

4. Ең кіші разрядта қосу амалын орындау және келесі разрядты қарастыруға 

көшу. Бұл жағдайда, келесі үлкен разрядқа өтетін бірлік пайда болса, онда 

еске сақтап қою керек. 

5. Барлық разрядтар біткенше оңнан солға жылжи қарастырып есте сақталған 

бірлікті ескеріп және пайда болған жаңа үлкен разрядқа өтетін бірлікті 

қайтадан еске сақтай отырып әрбір разрядқа қосу амалын орындау; 

6. Нәтиже ретінде барлық разрядтарда қосу амалы орындалғаннан кейін, 

шыққан санды аламыз және есте сақталған бірілік болса, онда оның 

нәтиженің ең үлкен разрядының мәні ретінде есептейміз. 

Бұл жазылған ережемен екі көпразрядты бүтін санды қосу үшін 

орындаушының қазақ тілін білуі (себебі, ереже қазақ тілінде жазылып тұр) және 

бір разрядты сандарды қосатын қабілеті болуы қажет. 

Екі көпразрядты бүтін сандарды қосу мысалы 1 – кестеде көрсетілген. 
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Кесте 1 Екі санның қосындысын ереже бойынша табу 

Орындалатын 

нұсқаудың 

нөмірі 

Орындалған 

нұсқаудың 

іздері 

Түсініктеме 

1 997  76 Екі санның мәндері анықталады 

2 997 

76 

Бірінің астына бірі жазылады 

3 997 

076 

Жетіспеген үлкен разряд нөлмен 

толықтырылады. 

4 +997 

076 

13 

Ең кіші разрядты қосу кезінде 

келесі үлкен разрядқа өтетін 

бірлік пайда болады. 

5 +997 

076 

73 

Келесі разрядты қосқан кезде 

тағы да үлкен разрядқа өтетін 

бірлік пайда болады. 

6 +997 

076 

073 

Соңғы разрядты қосқан кезде 

тағы да үлкен разрядқа өтетін 

бірлік пайда болады. 

7 1073 Ең үлкен разрядқа өтетін бірлік 

есептеліп нәтиже алынады.  

  

Енді бізге керек орындаушының ондық сан деген ұғымды білетін, екі көп 

разрядты бүтін санды көбейте алатын және қазақ тілін түсінетін қабілеті бар деп 

алып, кез-келгшен екі ондық санды көбейтуге болатын ережені құрастырайық: 

1. Екі ондық санның мәндерін анықтау; 

2. Осы сандардағы ондық белгісін көрсететін үтірді ескермей, оларды бірінің 

астына бірін бүтін көбейткіштер ретінде жазу; 

3. Көбейткіштерді көбейтіп көбейтіндіні табу; 

4. Берілген екі ондық сандардағы үтірдің оң жағындағы таңбалардың санын 

қосу; 

5. Нәтиже ретінде үтірден кейінгі таңбалардың саны 4 қадамнан шыққан санға 

тең болатындай етіп жазылған 3-қадамнан шыққан көбейтіндіні аламыз. Мұнда 

көбейтіндідегі барлық таңбалардың саны 4-қадамнан шыққан санна кем болса, 

онда үтірдің сол жағына бір нөл қойылады да, үтірдің оң жағына алдымен 

жетіспеген таңбалардың орнына нөлдер, соңынан көбейтіндінің мәні жазылады. 
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1-сұлба.  ЭЕМ-де есептің шығарылу этаптары 

 

Алгоритм – ережелер, нұсқаулар жүйесі. Алгоритм – алғашқы 

мәліметтерден ізделінетін нәтижелерге бағытталған үрдістерді анықтайтын іс-

әрекеттердің нақты тәртібі, және төмендегідей қасиеттері бар: 

▪ Нақтылық т.с.с. жалпы түсініктілік; 

▪ Бұқаралық, т.с.с. бірдей типті есептерді шешуде, әртүрлі мәліметтерді 

қолдану мүмкіндіктері; 

▪ Нәтижелік, т.с.с. ізделінді нәтижені алуға бағыттылық; 

▪ Дискреттік, орындауға іс-әректтің немесе қадамның соңғы тізбегіне 

бөлінеді; 

▪ Шектік, т.с.с. соңғы уақытта орындалу керек. Алгоритмдерді 

таныстыру үшін бірнеше тәсілдер қолданылады; 

▪ Сөздік (табиғи тілде); 

▪ Графиктік (блок схема тілінде); 

▪ Псевдокод-бағдарлама жобалау арнайы тілдердегі символдардың 

көмегімен; 

▪ HIPO – диаграммасын қолданумен; 

▪ Кесте қолдану арқылы;  

▪ Бағдарламалаудың бір алгоритмдік тілінің көмегімен; 

▪ Насси – Шнейдерман схемасының кешенімен; 

▪ Бағдарламалаудың кез келген бір алгоритмдік тілімен. 

 

Алгоритмдерді өңдеудің типтік этаптары: 

▪ Алгоритмнің жалпы мағынасын сипаттау; 

▪ Есептің қалыптасуы; 

▪ Алгоритмнің жалпылама схемасын өңдеу; 

▪ Блоктардың қиылысуы; 

▪ Стандартты блоктарды қолдануда мүмкіндіктерді анықтау; 

6 

Бағдарлам

аның 

өңделуі 

2 

Физикалық 

модельдеу 

7 

Есептерді 

алгоритмдеу 

5 

Бағдарламаны 

тестілеу және 

тексеру 

1 

Есептің 

қойылымы 

4 

Нәтижелер 

анализі 

3 

Математикалық немесе 

информациялық модельдеу 
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▪ Логикалық бақылаудағы блоктарды өңдеу; 

▪ Алгоритм схемасын оптимизациялау; 

▪ Параметрлерді анықтау; 

▪ Машиналық ресурстарды бағалау. 

Алгоритм дегеніміз- іздеген нәтижеге жеткізетін әрекеттер тізбегі, яғни 

орындаушының белгіленген мақсатқа жетуіне бағытталған түсінікті де дәл 

ұйғарым. 

Кез келген есепті компьютер көмегімен шығару жұмысын келесі этаптарға 

бөлуге болады.  

1) Есептің математикалық қойылымы; 

2) Таңдалған есепті қалыптастыру; 

3) Есептің алгоритмін құру. 

4) Бағдарламалау тілінде бағдарлама құру;  

5) Бағдарламаны тестілеу және тексеру;  

6) Алынған нәтижелерді есептеу және сараптау. 

 

Алгоритмді оқытудың теориясы мен тәжірибесі 

 

 Алгоритмді оқытудың теориясы мен тәжірибесі ұғымы жалпы ғылыми 

категориямен толық үндеседі. Информатика тілінде теория компьютерлік әлемнің 

жұмысын, қасиеттерін түсіндіру немесе болжау құралы, ал тәжірибеде теория 

мен теорияларға арналған гипотезалар көзін тексеру құралы. Мысалы, дәріс 

сабағында мәліметтер қорын басқару жүйесіне қатысты теория: іздеуге 

сұранысты құру ережесі және т.б. Тәжірибеде оқушы машинамен меңгеріп,  

дәлелдеу теориялық әдіспен жүргізіледі. Бірақ, бұл тәсіл аса күрделі емес 

алгоритмдерден шектеледі. 

 Алгоритмді құру немесе түрлендіру – бұл оқушының жұмыс істеуіне, 

нұсқауына негізделген теориялық іс-әрекет. Тәжірибенің негізгі түрі ешқандай 

ережесіз компьютерлік ортаны зерттеу болып табылады. Тіпті, ағылшын тіліндегі 

нұсқау қолда болғанмен, оның мазмұны барлық уақытта түсінікті бола бермейді. 

 Жұмыстың комбинацияланған әдісі бағдарламаны жүргізу болып 

табылады. Бұл жерде қатенің себептерін тәжірибелік талдау мен оны тәжірибелік 

тексеру өзара үйлесім табады. 

 

Алгоритм курсын мектепте оқытудың рөлі 

 

         Алгоритмдеу мен бағдарламалауды оқытудағы негізгі мәселе – 

бағдаламалау тілін, алгоритмді жазу тілі мен ЭЕМ-нің түрін таңдауға 

байланысты. Ал, одан да аса маңызды мәселенің бір - алгоритмдеу 

проблемаларын шешуге пайдаланылатын әдісті таңдау. 

 «Информатика» курсы ақпаратты автоматты түрде өңдеу технологиясын 

қазіргі кездегі ерекшеліктері бойынша біріккен ақпарат – алгоритм – ЭЕМ сияқты 
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осы ұғымдар жүйесі оқушылар міндетті түрде теориялық даярлықтың деңгейін 

анықтайды. Оқытудың нақты мазмұны алгоритмдік мәдениеттің және олардың 

компьютерллік сауаттылығын компонентттерінен құралады. 

 ЭЕМ-де ақпараттарды автоматты түрде өңдеу нәтиже шығарып алғанға 

дейінгі аралықта ЭЕМ-мен есеп шығаруға дайындық жасау мен есеп шығарудың 

үш кезеңін: алгоритмдендіруді, бағдарламалауды және ЭЕМ-де есеп шығаруды 

талап етеді. 

 Осы уақытқа дейінгі қалыптасқан тәжірибелерден, бағдарламалауды оқыту 

мен бағдарлама жасауда үш негізгі тәсілді бөліп көрсетуге болады: 

1) дәстүрлі тәсіл; 2) алгоритмдік тәсіл; 3) жүйелік тәсіл. 

 Бірінші, дәстүрлі тәсіл бағдарлама жасауда төмендегідей әрекеттерді 

атқарудан тұрады: есеп-бағдарлама-ЭЕМ. Ол төмендегідей кезеңдерді қамтиды: 

1) бағдарлама жазу; 

2) бағдарламаны ЭЕМ-ге енгізу; 

3) бағдарламаны ЭЕМ-де жүргізу. 

 Бұл әдістің ең қиын кезеңі бағдарламаны жүргізу. Бағдарламаны жүргізу 

дегеніміз (отладка)-бұл ЭЕМ-ге енгізілген бағдарламадағы қатені түзету мен 

іздеу процесі. Бұл процесті келеңсіз жайт бағдарламадағы қате санының авторға 

алдын-ала белгісіздігі. Оқытуда мұндай тәсілді пайдалану – ЭЕМ-де жұмыс істеу 

икемділігі қалыптасқан оқушылар үшін ғана тиімді. Ал, қалған оқушылардың 

өзінің бағдарламасындағы қатені тауып, түзетуге мүкіндігінің жоқтығы ЭЕМ-де 

жұмыс орындау мүмкіндігінен айырады. 

 Келесі, екінші алгоритмдік тәсіл – бағдарлама мәтінін жазғанға дейін 

қойылған есепті шешу алгоритмін құруға негізделген: 

Есеп-алгоритм-бағдарлама ЭЕМ 

Құру-жазу-енгізу 

Бұл әдіс бойынша бағдарлама жазу төмендегідей кезеңдердей кезеңдерді 

қамтиды: 

1) алгоритм құру; 

2) бағдарлама жазу; 

3) ЭЕМ-ге бағдарламаны енгізу; 

4) ЭЕМ-де бағдарлама жүргізу. 

 Бұдан, бұл технологияның алгоритмді жазу ережесі мен құралдарын 

таңдаудың барынша маңызды екені көрінеді. Мұндай жолды 1969 жылы 

голландиялық профессор Э.Дикстра ұсынды. Ол бағдарлама логикасын 

баяндауда қатаң түрде құрылымдық алгоритмдерді пайдалануды негізге алды. 

Дикстра мұндай алгоритмдердің мәтініне қойылатын талапты да бірден көрсетті: 

1) алгоритмді оқу мен түсінудің қарапайымдылығы; 

2) өзгерістер мен түзетулер енгізудің қарапайымдылығы; 

3) алгоритмнің дұрыстығын талдаудың қарапайымдылығы. 

 Жаңа курс мектеп оқушысының математикалық танымын кеңейтеді, оны 

есепті ЭЕМ-де шешуге қойылуы мен есептің шешуі ерекшеліктерін толық 
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қанағаттандыратын және қолданылу салаларына қатысты бесаспап құрал етеді. 

Бұл инструментарийге мыналар енеді: 

Теориялық жаңа білімдер: 

• математикалық объектіні компьютерлік зерттеу талаптарын 

қанағаттандыратын маткматикалық модель түрінде бейнелеу ережесін білу; 

• алгоритмдердің жазылу формаларын білу; 

• алгоритмдердің типтерін білу; 

• алгоритмдік тілдің (адамға бейімделген) ережесі мен грамматикасын білу; 

• бағдарламалау  тілдерінің (машинаға бейімделген) біреуін білу және оған 

сәйкес бағдарламалық қамтамасыз ету мен қолданбалы бағдарламалар 

пакеттері жайлы түсініктер.  

Оқушыға оқулық есептерді алгоритмдендіруге, бағдарламалауға және ЭЕМ-де 

шешуге мүкіндік беретін жаңа практикалық икемдіктер. 

«Информатика» курсының басты мақсаты ЭЕМ-да есептер шешуді іске 

асыратын негізгі ережелер мен әдістер туралы түсініктерді және есептер шешу 

үшін микрокомпьютерлерді пайдаланудың қарапайым икемдіктерін 

қалыптастыру, сондай-ақ оқушыларды осы заманғы қоғамдық өндірістегі ЭЕМ-

нің ролімен және есептеуіш микропроцессорлық техникаларды дамыту мен 

оларды әрі қарай пайдалану перспективаларымен таныстыру. Жаңа курстың 

бағдарламасы оқушылардың орта мектепте алатын жалпы білімдері мен 

икемдіктеріне тікелей сүйенген. Бұл курста оқушылардың мектеп 

математикасында дәстүрлі түрде қалыптастырылатын математикалық модельдеу 

білімдері мен икемдіктері едәуір кеңейтіледі. Курс әдістемесінде мәдениетті 

қалыптастыруға ерекше назар аударылған, оқушылардың осы заманғы қоғамдық 

өндірістің талаптарын қанағаттандыратын жеке басының ерекшелігін 

тәрбиелеуге, ойлау деңгейін көтеруге, ақыл-ой парасатын дамытуға ерекше көңіл 

бөлінді. 

Жаңа курс мәселелеріне мыналар енеді: 

• орта мектептің алгебра курсындағы алгоритмдік бағытты жүйелеу және 

аяқтау; 

• алгоритмдендірудің негізгі икемдіктерін игеру; 

• қазіргі ЭЕМ-мен есептер шешу алгоритмдерін нақтылай іске асырудан 

тұратын алгоритмдік бағыттың қолданбалық және политехникалық 

бағдарларын нығайту; 

• алгоритмді орындауды автоматтандыру мүмкіндігі туралы түсінікті 

қалыптастыру; 

• ЭЕМ-ның құрылысы мен жұмыс істеуінің жалпы принцптерін қарастыру 

мысалында осы заманғы есептеуіш техниканың негіздерімен таныстыру; 

• Бағдарламалау тілдерінің бірінде бағдарлама жасаудың негізгі әдістерімен 

таныстыру; 
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• Есептеуіш техниканың қоғамды дамытудағы ролімен, оның қолданылатын 

негізгі салаларымен таныстыру. 

Орта мектептің сатылары бойынша информатика курсын оқытуды екі 

кезеңге бөліп қарастырады. 

1- кезең (7-9 сыныптар)-негізгі курс деп аталады, ол информатика пәні 

бойынша оқушыларды міндетті жалпы біліммен қамтамасыз етуге бағыттыалған. 

Бұл кезеңде оқушылар компьютермен алғаш танысады, ЭЕМ-нің архитектурасы 

мен информациялық технологиямен жұмыс істеу тәсілдерін үйрене отырып, оқу 

процесінде компьютерді жан-жақты, тиімді пайдалана отырып, өзіндік танымдық 

іс-әрекеттерін қалыптастырады. Негізгі курсты оқытуда басқару ісіндегі 

информацияның мәні, информациялық процестердің жалпы заңдылықтары және 

жүйелі – информациялық тәсілдер туралы түсініктер қалыптасады. Бұл кезеңде 

оқушылар алгоритм, алгоримтнің құрылымдары (сызықтық, тармақталған, 

қайталану), бағдарламалау тілдерімен танысып, оны алгоритм жазуда және 

қолданбалы есептерді шешуде пайдалану жолдары мен мүмкіндіктері туралы 

мағлұматтар алады. 

2 -кезең (10-11 сыныптар) бағдарлы курс, мұнда оқушылар кәсіптік бағдар 

бойынша оқытылады. Ол оқушылардың сұранысына, қабілетіне және 

қызығушылығына байланысты сараланған мазмұнмен беріліп, оларға кәсіптік 

мамандық деңгейіндегі дәрежеде білім беріледі. Мысалы, оқушы жаратылыстану 

– математика бағдары бойынша оқыса, онда бағдарламалау тілі тереңдетіліп 

оқытылады. Сонымен қатар, «Дербес компьютерді пайдаланушы», «Компьютер 

және іс-қағаздарын жүргізуші» және т.б. курстар енгізілген. Егер базистік 

жоспардың өзгермелі бөлігінің есебінен курсты оқыту 136 сағатқа дейін 

арттырылса, онда оқушыларға мамандыққа сәйкес куәліктер беру мүмкіндігі 

туады. 

Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық 

қазыналар ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыру және дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау. Әрине, мемлекет 

зиялы болу үшін оның әр азаматы зиялы болуы қажет. Бұл білім беру процесінің 

үздіксіз болуын талап етеді. Білім беру үздіксіз процесс болса, информатиканы 

оқыту да үздіксіз болуы қажет. 

Жалпы білім беретін орта мектепке арналған информатикадан мемлекеттік 

білім беру стандарты осы мәселені көздейді. 

Ал, стандартты осы пәнді орта мектепте үздіксіз білім беру 

тұжырымдамасына негізделіп жасалынған. Тұжырымдама білім беру жүйесін 

демократияландыру принцптерін жүзеге асыруға бағытталып құрылған. Мұнда 

оқушы өз бетімен танымдық қызмет жасап, дами алатын субъект болса, мұғалім 

осы қызметтің тиімді ұйымдастырылуына, нәтижелі болуына жауап беретін, 

шығармашылықпен жұмыс істейтін жеке тұлға.  

Жалпы информатика курсының мазмұны мынадай екі дидактикалық 

мәселені шешуге бағытталуы керек: 
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1) Компьютер-оқыту объектісі; 

2) Компьютер – универсал таным құралы. 

Оқушы таным субъектісі болған кезде бұл екі мәселе бірін-бірі толықтыра 

отырып, курстың негізгі мазмұнын құрайды. 

Информатика курсының негізгі мектептегі мазмұны мынадай үш кешенді 

мәселелердің төңірегінде шоғырланған: біріншісі-компьютерлік техникамен 

танысу, оның негізгі элементтері мен жалпы жұмыс істеу принцптерімен танысу; 

екіншісі – алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін оқып үйрену; үшіншісі – 

информатиканың қолдану шеңберін анықтау. 

Мұнда оқыту моделі оқушыны жеке тұлға ретінде дамытуға бағытталған: 

мақсат – мотив – қызмет – рефлекция – теориялық білім өрнегімен анықталатын 

түрі таңдалынып алынады. 

Сонымен, орта мектепте информатика курсын оқытудың мақсатына сай, 

алгоритмдеу мен бағдарламалау бастамасының міндетіне мыналар кіреді: 

1. ЭЕМ-ның көмегімен шешуге арналған есептің қойылу техникасы 

жайлы ұғымды түсіндіру; 

2. әртүрлі мектеп пәндерінен қарапайым есептерді шешу әдісі мен 

моделін таңдау; 

3. физика, математика және басқа да сабақтар бойынша ЭЕМ-де есептер 

шығаруға қарапайым алгоритм құру іскерлігін қалыптастыру; 

4. қандай да бір бағдарламалау тілінде қарапайым бағдарлама құрып, 

оны есептегіш машинада жүргізу іскерлігін қалыптастыру; 

5. қазіргі есептегіш техниканың негізгі мүмкіндіктері мен оның даму 

болашағы жайлы білім беру; 

6. ЭЕМ-нан алынған нәтижені талдау іскерлігін қалыптастыру. 

Мұндай бағдарламаны жүзеге асыруды әдістемелік негізі ретінде ЭЕМ-де 

есеп шығаруға дайындалу іс-әрекетін былай көрсетуге болады:  

Есеп                          тәсіл 

Қойылымы               әдіс 

Сценарий                  алгоритм 

ЭЕМ                          бағдарлама 

Кез келген есепті компьютер көмегімен шығару жұмысын келесі этаптарға 

бөлуге болады: 

1. есептің математикалық қойылымы; 

2. таңдалған есепті қалыптастыру; 

3. есептің алгоритмін құру; 

4. бағдарламалау тілінде бағдарлама құру; 

5. бағдарламаны тестілеу және тексеру; 

6. алынған нәтижелерді есептеу және сараптау; 

Бұл тізбекті ЭЕМ-да есепті шығарудың технологиялық тізбегі деп атайды. 

Алгоритмдік тілді меңгеру IX сынып информатика курсының маңызды 

мәселелерінің бірі болады. Алгоритмдік тіл оқытуда екі негізгі міндет атқарады. 
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Біріншіден, оны қолдану курста қарастырылатын барлық алгоритмдерді 

стандарттауға, оларға ортақ форма беруге мүмкіндік жасайды, бұл жайт 

алгоритмдендірілген мәнін түсіну үшін алгоритмдердің қасиеттері туралы 

түсініктері қалыптастыру үшін маңызды. Екіншіден, алгоритмдік тілді оқу 

бағдарламалы тілін және оны пайдалану ережесінің құрылымдық қарапайымдығы 

бұл тілді бағдарламалау элементтеріне баулудың бастапқы кезеңінде ойдағыдай 

қолдануға мүмкіндік береді. Оның негізгі құрылымдарының ережелері көптеген 

бағдарламалау тілдерінің негізіне алынған. Сондықтан алгоритмдік тілді игеру 

келешекте бағдарламалау тілдерін пайдалануға көшкенде жеңілдік жасайды. 

 

Оқушылардың алгоритмдік мәдениеті 

 

Математиканы тереңдетіп оқытатын мектептерде бағдарламалауды оқыту 

арнайы және профессионалды-бағытталған мүмкіндіктердің үлкен бөлігін 

қарастырады. Бірақ, сонымен қатар ЭЕМ-ге жалпы білім беруде әсер етуді зерттеу 

және барлық орта мектептерде оқуды қамтамасыз етуде адамның жұмыс істеуінің 

жаңа облысы етінде бағдарламалау енеді. Басынан бастап бағдарламалау 

облысынан алынған әдістер мен идеялардың жалпы білім беретін күші мектептік 

білім беруде жаңа фундаментальды компоненттерді қамтамасыз етуді дамыту 

үшін үлкен потенциалды жүзеге асыратыны белгілі. 

ЭЕМ үшін бағдарламалау негізіне алгоритмдеу түсінігі жатады. Ол кең 

мағынада берілген тілдің әдістерімен алгоритмдерді суреттеп және құрылымын 

жасау процесі ретінде қарастырылады. Бірақ алгоритмдеу адамның нақтыланған 

орындаушыларымен қарым-қатынасына сүйенетін әдіс ретінде ЭЕМ үшін 

бағдарламаны құрумен ғана байланысты емес. Модельдеу сияқты, алгоритмдеу – 

бұл кибернетиканың жалпы әдісі. Әр түрлі жүйелерді басқару процесі қандай да 

бір алгоритмді құрастыруға әкеледі. Алгоритмді құру ең қарапайым автоматты 

құрылғыларды жасау және басқарудың автоматты жүйесін қиын өнімді 

процестерді өңдеумен байланысты. Алгоритмдеудің түпкі негізі қазіргі 

математиканың теориялық облысында – алгоритмдер теориясында жатыр, бірақ 

практикалық мағынада  алгоритмдеу алгоритм туралы рационалды ойлау 

қабілетіне негізделген анықталған практикалық әдістер жинағы ретінде түсініледі. 

Алгоритмдік процестер туралы түсінік және оларды суреттеу әдістері 

иформатика мен есептегіш техника шыққана дейін мектептік пәндерді оқыту 

кезінде оқушылар түсінігінде қалыптасқан. Мектептік пәндер арасында  негізгі 

роль математикаға түсті, өйткені операциялық және алгоритмдік іс-әрекеттер 

оқыту жұмысы элементінің бірін құрады. Шынында да, негіздеу, жазу қабілеті,  

математикалық алгоритмдерді тексеру, сонымен қатар оны әрқашанда нақты 

орындау оқшылардың математикалық мәдениетінің маңызды компонентін құрады, 

бірақта «алгоритм» термині мектептік оқыту програмасында қолданылмауы да 

мүмкін еді. ЭЕМ-нің және бағдарламалаудың көбеюіне байланысты 

математикалық мәдениеттің бұл секторы өзіндік мағына ала бастады, тек қана 
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алгоритмдеудің белгілі компоненттерінің есебімен оны толықтыру қажет болды. 

Сонымен қазіргі әрбір адамның жалпы мәдениетінің жаңа элементін анықтайтын 

спецификалық түсінігінің арқасында және жалпы мектептік білім алуды қосу 

нәтижесінде оқушының алгоритмдік мәдениеті деген атау алды. 

Төменде алгоритмдеу негіздерін жалпы оқыту анализі негізінде 

құрастырылған алгоритмдік мәдениет компоненттерінің суреттелуі мен құрылымы 

келтірілген: 

1. Алгоритм түсінігі және оның оның құрамы. Алгоритм түсінігі 

алгоритмдеудің орташа түсінігі, және де алгоритмдік мәдениеттің негізгі 

компоненті болып табылады. Алгоритмдеуді оқытуда бұл түсінікті математикалық 

дәлдікпен қолданудың қажеті жоқ, тек қана оны интуитивті-көрнекі деңгейде 

түсіндіру жеткілікті. 

2. Алгоритмдерді суреттеу тілінің түсінігі. Алгоритмді суреттеу мәселесі 

әрқашанда суреттеу орындалған кейбір тілдердің түрін көрсетеді. Сондықтан 

алгоритм түсінігінің өзі алгоритм мазмұнының әдісі ретінде тіл түсінігімен 

үзілмес байланысты. Әрбір жеке жағдайда тілді таңдау алгоритмді қолдану 

облысымен анықталады, яғни орындаушы ролінде қатысатын объектілердің (адам, 

автомат, компьютер) курамы анықталады. Орындаушы қарым-қатынасындағы 

тілдік мүмкіндіктердің шекараларын қатал сақтауда алгоритмдеудің кейбір 

мағынасында қызмет етеді. Бұл жағдайды түсіну және әрбір суреттеудің 

мүмкіндіктерін дәл сақтау да алгоритмдік мәдениеттің маңызды компонентін 

құрайды. 

3. Суреттеуді нақтылау деңгейі. Суреттеуді нақтылау деңгейі түсінігі тілдің 

түсінігімен ажырамас байланыста. Егер суреттеу автомат үшін құрастырылса, 

онда бұл жағдайда қолданылатын тіл тілдің синтаксисін құрайтын нақты ережелер 

жүйесіне сәйкестендірілген қатаң шектеулерге бағынады. Мұндай жағдайда тілдің 

өзі нақтылана түседі. Бірақ тәжірибеде алдын-ала суреттеуді құрастыру кезінде, 

алгоритмдерді құру процесінде тек қана қатаң шектеулер ғана қолданылмай, 

тілдік әдістер де қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар, мұндай жағдай алдын-ала 

құрастыру процесінде ғана мүмкін емес. Егер де, мысалы, алгоритм адамға 

жіберілсе, онда алгоритмдеудің соңғы варианты нақты емес, «қалқымалы» көрініс 

болуы мүмкін. Тәжірибеде қолданылатын алгоритмдердің көпшілігі нақты емес 

вариантта жұмыс істейді. Тек қана алгоритм орындаушыға түсінікті болғаны 

маңызды, яғни оның мүмкіндіктер шекарасынан шығатын көрініс әдістерін 

қолданбауы керек. Орындаушы үшін алгоритм түсініктілігінің факторын 

есептеумен әр түрлі нақтылау деңгейіндегі тілдермен  жұмыс істей білуі 

алгоритмдік мәдениеттің нақты компоненті болып табылады. 

4. Суреттеудің дискретті принципі. Алгоритмді құру қажет ететін 

шешімдерге әкеліп соғатын мүмкін элементарлы іс-әрекеттерді нақты бағыттау 

әрекетін орындайды. Бұл іс-әрекеттер оған нақтылық және түсініктілікті айтатын 

алгоритмдерді суреттеудің анықталған дискретті құрылымын құрайды. Әр түрлі 

тілдерде алгоритмдердің мұндай жеке этаптары әр түрлі әдістермен көрсетіледі. 
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Алгоритмнің (табиғи тілде) сөздік түсінігімізде – бұл жеке ұсыныстар, 

көрсеткіштер, пункттар, схемалар тілінде – бұл жеке блоктар, ЭЕМ-нің объектті 

тілінде – бұл жеке командалар, алгоритмдік тілдің жоғары деңгейдегі – 

операторлар. 

5. Блоктау принципі. Алгоритмді құру үшін қолданылатын тілдердің 

мүмкіндіктері детализациялау деңгейін таңдауға әкеліп соқтырады. Бірақ оның ең 

бірінші схемасын суреттеу кезінде қажет ететін алгоритмді құрастыру бойынша 

жұмыс істеу процесінде алгоритм жіберген орындаушының мүмкіндіктерімен 

салыстырғанда іс-әрекет бірлігі өте үлкен тілді қолдану керек. Бұл жағдайдағы 

әңгіме, қиын есептерді қарапайым компоненттерге бөле алу туралы болып отыр. 

Есеп қиын болған жағдайда, керек тілде оның шешу алгоритмі дәл сол кезде 

суреттеуге мүмкін болу үшін бұл жолды әрқашанда таңдауға тура келеді. Бұл 

жағдайда есеп меншікті мағына берілетін ақпараттық шектелген бөліктерге 

(блоктарға) бөлінеді және есептің бөлігін  қосатын  бірінші схеманы 

құрастырғаннан кейін жеке блоктарды детализациялау жұмысы орындалады. Осы 

блоктың әрбірі жаңа ғана суреттелген принцип бойынша детализацияланған 

болуы мүмкін.  

Жалпы ойлау қабілеті болып табылатын блоктау принципі жалпы білім және 

тәрбиелік мағына береді. Оның схемасына өте жиі әр түрлі облыстарда зерттеу 

процесі қойылады. Ішкі байланыстар құрғаннан кейін зерттеуші жеке меншікті 

бөліктерге (блоктарға) облысты бөлуге ұмтылады, содан кейін әрбір блоктың 

ішіне кіре бастайды. Блоктау принципі бағдарламалау облысынан алынған жалпы 

білім беру күшін көрнекі түрде көрсетеді: 

а) жеке-жеке блоктарды көрсету алгоритм орнына сәйкес орналасады, ал блоктың 

өзі алгоритмді іздеудің жалпы орындау ролін сызып, сонда «балқып» кетеді; 

б) блоктардың мазмұны алгоритмге құрылмайды, ал оның сәйкестендірілген 

орындарында жіберілетін жеке блоктарға орналасқан жолдамалар орналасады; 

соңғы алгоритм болып негізгі алгоритм бағамы мен оның жеке блоктары 

саналады. 

6. Тармақталу принципі. Алгоритмдерді көрсету үшін қолданылатын 

тілдердің алгоритмдік толықтылығын қажет етуі логикалық жағдайларды 

алгоритмдік суреттеуде құрастыруға мүмкіндік беретін әдістердің бірегейлігін 

қамтамасыз ету керек, яғни берілген бастапқы шарттарға байланысты шешім 

қабылдауын керек ететін жағдайлар. Мұндай алгоритмдерді ұйымдастыру, тілдің 

логикалық әдістерін қолдана білу шеберлігін қажет етеді. Мұнда алгоритмдік 

сауаттылықтың нақты компоненттері болып: 

а) суреттеу мәліметтердің шығу мәліметтер варианттарының барлық 

мүмкіндіктері қарастырылады және әрбір комбинация үшін нәтижелі болуы керек; 

б) шығу мәліметтерінің нақты мағынасы үшін алгоритмдердің орындалуы нақты 

шарттармен анықталатын мүмкін жолдардың ішінен әрқашанда біреуін ғана өтеді. 

7. Циклдеу принципі. Көп жағдайда алгоритмдік суреттеудің эффектілігі 

енгізілген шамалардың әр түрлі мағынасында суреттеудің қайталанатын 
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фрагменттерін қайталап өтуде тілдің логикалық әдістерін қолданумен 

ұйымдастырылуы мүмкін, бірақ тіл циклдік алгоритмдерді ұйымдастырудың 

нақты әдістерін де қамтамасыз ете алады (мысалы, тілдің жоғары деңгейлі циклдің 

операторлары). Осы және басқа да жағдайда алгоритмдік мәдениеттің нақты 

компоненті болып циклдік процестің функционалданған жалпы схемасын түсіну 

табылады  және алгоритмді айрықша көрсету қабілеті маңызды болып табылады. 

8. Алгоритмді орындау. Алгоритмдік мәдениеттің маңызды компоненті 

алгоритмдеу процесінде қабылдау қабілеті мен жоспарланған шешімдерден 

алынған алгоритмдерді суреттеу фрагементтерін орындау болып табылады. 

Алгоритмдеудің бұл компоненті алгоритм авторын әрдайым қатал  орындаушыға 

айналуды қажет етеді және алгоритмдік суреттеуді құру процесінде дұрыс 

бақылау мен алгоритмді толықтыру әдісі ретінде жалғыз жұмыс істейтін процесс 

болып табылады. 

9. Мәліметтерді ұйымдастыру. Алгоритм үшін берілген материал өңдеуді 

қажет ететін ақпарат немесе берілген материал болып табылады. Алгоритм 

құрастырушы өңдеуді қандай ретпен өндіру керектігін ғана ойламай, алгоритмнің 

жұмысының бір айналмалы мен соңғы шешімін тіркестіріп отыру керек. 

Осымен алгоритмдік мәдениеттің компоненттерін атап шықтық. Бірақ 

алгоритмдік мәдениетті құрастыратын компоненттер ерекшелігі оқушының ЭЕМ-

мен қарым-қатынасына пар ориентациясы бар, ал бағдарламалауға қарағанда кең 

мағына алады. Басқа сөзбен айтқанда, оқушының алгоримтдік мәдениеті жалпы 

бағдарламалауға дейінгі көрінісі, қабілеті мен әдістері ретінде тек қана «оқушы - 

компьютер» жүйесінде жұмыс істеу үшін ғана емес, сонымен қатар «оқушы - 

мұғалім», «оқушы - оқушы» және тағы басқа формальды емес машинасыз жүйе 

оқушы мәдениетінің бастапқы деңгейін қамтамасыз етеді. 

 

 

АЛГОРИТМДІК ТІЛ ТҮСІНІГІ 

 

Алгоритмдік тіл (ағылш. algorіtmіc — алгоритмдік және language — тіл) —

 ЭЕМ-мен шығарылатын есептердіңалгоритмін бірмәнді түрде жазуға арналған 

жасанды тіл. Ол белгілер (символдар) жиынтығынан (Алгоритмдік тіл 

алфавитінен), синтаксистік ережелер мен семантикалық анықтамалардан құралған. 

Алгоритмдік тілдің негізгі белгілері латын не орыс алфавиттері әріптері, қандай да 

бір таңбалар мен шартты белгілер болуы мүмкін. Сөздер, сөз 

тіркестері (фразалар, сөйлемдер), кестелер мен кестелер жүйесі - алгоритмдік 

тілдің құрылымы болып табылады. Түсіндіру ережелері ЭЕМ-де аппараттармен 

жүзеге асырылатын алгоритмдік тіл машиналық тіл деп аталады. Алгоритмдік тіл 

табиғи тілден бірмәнділігі мен айқындылығы жағынан ерекшеленеді. Есептеу 

машинасына алгоритмдік тілін пайдаланғанда бағдарламалау мен машина 

жұмысын үйлестіретін арнайы бағдарламалаушы —процессор қолданылады. Ол 

бағдарламаны енгізу, машиналық, синтаксистік, семантикалық талдаулар, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%95%D0%9C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%80%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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формальды қателерді анықтау, бағдарламаны орындау т.б. жұмыстарды атқарады. 

Алгоритмдік тілдің бірнеше түрі бар. Олардың кейбіреулері ғана 

(мыс., алгол, кобол, лисп, Пл/1, Фортран, Паскаль т.б.) кең тараған. 

Орта мектепке арналған барлық информатика оқулықтарында мектептік 

алгоритмдік тіл (МАТ) берілген. 

 Информатика пәнінің кіріспе бөлімінде алгоритмдеуге есептер 

қарастырылған, онда алгоритмнің жазылу ережесі ескеріліп, компьютердегі 

атқарушыға қолдану қажет. 

 Алгоритмдік тілдердің құрылымы 2-сұлба көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – сұлба. Алгоритмдік тілдердің құрылымы 

 

 Алгоритмдік тіл – алгоритмді бейнелеу әдісі. Ол табиғи немесе жасанды 

тіл ретінде беріледі. 

 Адамдар қатынас жасайтын тіл – табиғи тіл. Табиғи тілге, мысалы, қазақ 

тілі, орыс тілі, ағылшын тілі және т.б. тілдер жатады. Алгоритмдегі нұсқаулар мен 

амалдар анықтай түсу үшін кейде осы тілдерге математикалық өрнектер 

қосылады. 

 Электрондық есептегіш машиналар – алуан түрлі есептерді шешуге 

арналған ақпараттарды өңдеудің жоғары өнімді құралы. Алайда ЭЕМ – бар 

болғаны адам құрастырған жарлықтарды тез және дәл орындайтын автомат. 

Мұндай жарлықтарды дайындау, яғни есептерді шешудің барлық жолын біле тұра 

жобалау – есептегіш машинаны пайдаланумен байланысты әрекетінің ажырамас 

бөлігі. Жетілдірілген есептегіш машиналар есептеу бағдарламаларының зердесін 

сақтайды, сонда адамға тек бағдарламаны құрастырып және  машина зердесіне 

орналастыру ғана қалады, ал барлық қалғанын – тікелей есеп шешуді – машина 

автоматты түрде, яғни адамның араласуынсыз жүзеге асырады. Бұл жағдайда 

машина бағдарламалы есептегіш техникаға айналады да, онда есепті шешу 

процесі тікелей бағдарламаны құрастыруға байланысты болады. Демек, есептегіш 

машинаға арналған бағдарлама негізінде берілген есепті шешу алгоритмі, яғни 

Алгоритмдік тілдер 

Жасанды тіл Табиғи тілдер Графикалық тілдер 

Блок-схема тілі Бұтақ тәрізді тіл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB/1&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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нәтижеге жеткізуші әрекеттер тізбегінен тұратын дәл жарлықтар құрайды. 

Алгоритм бағдарламаға қарағанда өте жалпы ұғым, ал бағдарлама берілген 

есептегіш машинаға түсінікті тілде жазылған алгоритм. Бұдан бағдарламалы 

басқарылатын техника көмегімен есептерді шешу процесінің негізгі бөлігі -  осы 

есепті шешу алгоритмдердің дайындау екендігі көрінеді. Есепті шешу алгоритмі 

айқындалғанда, ол еш қиындықсыз бағдарламалау тілінде беріледі. Басқа сөзбен 

айтқанда,  бағдарламалы басқарылатын есептегіш машинада есепті шығарудағы 

негізгі процесс – алгоритмдеу, яғни алгоритмдік жарлықтарды белгілі бір ережеге 

сәйкес қарастырып жазу. Алгоритм құру мәселесі алгоритм жазуға қандай тілді 

пайдаланатынымызға байланысты болатындығы бұрын айтылғандардан көруге 

болады.  

Алгоритмдік тілді меңгеру информатика курсының маңызды мәселелерінің 

бірі болады. Алгоритмдік тіл оқытуда екі негізгі міндет атқарады. Біріншіден, оны 

қолдану курста қарастырылатын барлық алгоритмдерді стандарттауға, оларға 

ортақ форма беруге мүмкіндік жасайды, бұл жайт алгоритмдендірілген мәнін 

түсіну үшін алгоритмдердің қасиеттері туралы түсініктері қалыптастыру үшін 

маңызды.  

Екіншіден,  алгоритмдік тілді оқу бағдарламалы тілін оқудың бастамасы 

болып табылады. Алгоритмдік тілдің және оны пайдалану ережесінің  

құрылымдық қарапайымдығы бұл тілді бағдарламалау элементтеріне баулудың 

бастапқы кезеңінде ойдағыдай қолдануға мүмкіндік береді. Оның негізгі 

құрылымдарының ережелері көптеген бағдарламалау тілдерінің негізіне алынған. 

Сондықтан алгоритмдік тілді игеру келешекте бағдарламалау тілдерін 

пайдалануға көшкенде жеңілдік жасайды. 

Алгоритмдік тілдің бірқатар әдістемелік артықшылықтары бар екенін атап 

өту керек, осы себепті де алгоритмдер мен бағдарламалау негіздерін  оқуды 

бағдарламалау тілін емес, дәл осы тілді пайдалана отырып бастаған орынды.  

Алгоритмдік тіл ең алдымен табиғи тілге жақын, бұл жайт оқушының осы 

тілдің ережелерін тез меңгеруге және келешекте назарын негізінен оқитын 

алгоритмдердің мәніне шоғырландыруға мүмкіндік береді. Күрделі алгоритмнің 

үлкен  бөлімдерін бір команда ретінде жазу және қабылдау мүмкіндігі алгоритм 

жазуда оңай бағдарлануды қамтамасыз етеді. Ақырында, әлі де көптеген 

мектептер ЭЕМ-мен жабдықталмауы  жағдайында, алгоритмдік тіл адамның 

орындауына бағдарланған. Алгоритмдерді жазудың ыңғайлы тілі болып 

табылады. Оқушы жарлықтарды алгоритмдік тілдің командаларына сәйкес 

орындай отырып, алгоритмдердің жекеленген қадамдарын орындау кезінде есепті 

тұтастай түсінік жатудың қажеті жоқ екенін, тек команданы команданың соңынан 

дәл орындау маңызды екенін, өз бетінше аңғара алады. Бұдан тағы бір мақсатқа 

қол жетеді: барлық әрекеттерді автоматтық құрылғыға жүктеуге болатының 

түсінікті. 

Алгоритмдік тілдің жазылуы жалпы түрде мынадай: 

алг алгоритмнің атауы 
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 арг алгоритмнің қолданылу шарты 

 нәт алгоритмді атқарудағы мақсат 

басы 

 алгоритмнің денесі /командалар тізбегі/ 

соңы 

 Алгоритмдік тілде негізгі және қосалқы алгоритм деген ұғымдар енгізілген. 

Алгоритмдердің былайша аталуы олардың белгілі бір мезеттегі өзара қатынасын 

көрсетеді. Бір алгоритмнің құрамында пайдаланылатын алгоритм қосалқы 

алгоритм, ал құрамында қосалқы алгоритм пайдаланылатын алгоритм негізгі 

алгоритм деп аталады. 

 Қосалқы алгоритм пайдалану жаңа алгоритмді құрастыру процесін 

жеңілдетеді, әрі негізгі алгоритмнің жазылуы жинақты және түсінікті болады. 

Қосалқы алгоритм негізгі алгоритмнің құрамына шақыру командасы ретінде 

жазылады. Оны жазу былай жүзеге асырылады: негізгі алгоритмнің тиісті 

командасының орнына қосалқы алгоритмнің атауы жазылады. Ал егер 

аргументтері бар болса, онда алгоритм атауына тіркелініп дөңгелек жақша ішіне 

қосалқы алгоритмнің аргументтеріне қандай мәндер беру, атқарылу нәтижесін 

қалай пайдалану керектігі көрсетіледі. 

 Алгоритмдік тілде нақты сандардың орнына кейбір жағдайда сандық және 

алгебралық өрнектерді де пайдалануға болады. Оларды алгоритмдік тілде 

арифметикалық өрнектер деп атайды. Оны былай түсінуге болады: алгебралық 

өрнек арифметикалық өрнекке айналғаннан кейін ғана ондағы амалдар ЭЕМ-да 

орындалады. 

 Арифметикалық өрнек деп арифметикалық амал белгілері және дөңгелек 

жақшалар арқылы байланыстырылған сандар, стандартты функциялар және 

айнымалылар тізбегін айтады. Демек, алгоритмдік тілде сан жазудың орнына 

арифметикалық өрнек жазуға болады. 

 Арифметикалық өрнектердің алгоритмдік тілде жазылуының алгебрадағы 

жазылудан бірнеше өзгешіліктері бар екендігін бір-бірімен салыстыра отырып 

түсіндірген жөн. Ол өзгешіліктер мыналар: 

 - арифметикалық өрнектер алгоритмдік тілде сызықты түрде, яғни бір 

жолдың бойына жазылады. 

 - арифметикалық амал белгілері: қосу/+/, азайту /-/, көбейту /*/, бөлу /:/, 

дәрежелеу амалдары алгоритмдік тілде былай белгіленеді: +, -, *, /, **; 

 - алгебрада көбейту амалы орнына ешнәрсе жазбауға болады, мысалы, 6 а, 

ал алгоритмдік тілде оны былай жазу керек: 6*а; 

 - қосалқы алгоритмдердің, функциялардың /стандартты, стандартты емес/ 

аргументтері дөңгелек жақша ішіне алынып жазылады. 

Математика курсындағыдай алгоритмдік тілдегі шамаларды тұрақты және 

айнымалы шамалар деп бөледі. 
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Алгоритмдік тілде әр шаманың аты, мәні, типі және түрі анықталып 

мазмұндалады /математика шаманың мәнінің берілуі, типі мен түрінің анықталып 

берілуі мідетті емес/. 

Алгоритмдегі  пайдалануына сәйкес, атқаратын жұмысына байланысты 

шамаларды  түрлерге бөледі. Алгоритмдік тілде шамалардың мынадай төрт түрі 

бар: арг, нәт, арг, нәт және аралық. 

Адам мен ЭЕМ арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету алгоритмдік 

тілде арнай енгізу және шығару командалары пайдаланылады. Мысалы, есептің 

бағдарламасын, сол сияқты алгоритмнің атқарылуына қажетті бастапқы 

мәліметтер мен басқа да ақпараттар ЭЕМ зердесіне пернетақтадан енгізіледі. 

Алгоритмді атқару барысында «енгізу і» командасы бойынша ЭЕМ  

айнымалысының мәтінің пернетақтадан енгізілуін күтеді. Енгізілген сандық 

немесе литерлік мәні і айнымалысына енгізіледі де, алгоритмнің атқарылуы әрі 

қарай жалғасады. 

«Шығару t» командасындағы шығару қызметші сөзі айнымалысының мәні 

экранға шығарылатындығын көрсетеді. Егер экранға мәтіндік ақпаратты шығару 

қажет болса, ол ақпарат /символ, сөз немесе сөйлем/ «шығару» қызметші сөзінен 

соң тырнақша ішіне жазылады. 

 Сонымен алгоритмдік тіл жай командалардың жазылу ережесін, құрама 

командалардың, алгоритмдердің құрылымын және олардың мағынасын, яғни 

қалай орындалатынын дәл және бірмәнді анықтайды. 

Алгоритмдік тілді анықтауда келесі ұғымдар: 

1. Тілде қолдануға болатын символдардың (белгілердің) жиынтығы, яғни 

алфавит. 

2. Тілдің конструкцияларының: айнымалының, өрнектердің, командалардың 

жазылу және алгоритмдік жазудың жалпы құрылымының ережелері, яғни 

синтаксис. 

3. Әр түрлі командалардың қызметі мен орындалу жолы, яғни семантика 

берілуі керек. 

 Табиғи тілдерде бірмәнділік болмағандықтан осы тілдерде жазылған 

алгоритмдегі нұсқаулардың бірнеше мағынасы болуы мүмкін. Әрине, бұл 

орындаушының осындай тілде жазылған алгоритмді орындауын қиындатады, тіпті 

ондай алгоритмді орындау мүмкін болмайды. Сондықтан, табиғи тілдердің 

байлығына қарамастан, информатикада алгоритмдерді бейнелеу үшін бір мәнді 

жасанды тілдерді қолданады. Олар жасанды графикалық тілдер және жасанды 

вербальды-сөзді тілдер. 

А.Г.Кушниренконың оқулығында алгоритмдік тіл – ЭЕМ –дағы 

бағдарламалау тілі ретінде берілген және осы мақсатқа сай мектептегі Ямаха, 

Корвет, УКНЦ  компьютеріне арнайы оқу бағдарламалау жүйесі ретінде  енгізілді. 

Ал В.А.Кайниннің оқулығында “алгоритмдік тіл” алгоритмді жазу құралы ретінде 

пайдаланылды. Оның байқау оқу құралындағы псевдакод алгоритмді 

бағдарламалау тілдеріне аударуды барынша жеңілдету үшін жасалған. Бұл 
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тәсілдің ерекшелігі тілдер ауысқанымен, ЭЕМ-лар ауысқанымен, оқыту 

әдістемесінің өзгеріссіз қалатындығында.  

 Тәжірибеде мұндай тәсілдің негізінен жоғары математиканың дайындығы 

бар студенттер мен оқушылар үшін тиімді екені байқалды. Бұл қағида, алгоритм 

мен бағдарламадағы қателердің көпшілігі логикалық немесе математикалық 

сипатта болатындығымен түсіндіріледі. Дербес ЭЕМ-дер үшін бағдарламалау 

бастамасын оқытудағы жүйелік тәсіл төмендегідей кезеңдерді қамтиды: 

есеп – сценарий – алгоритм – бағдарлама – ЭЕМ. 

Жүйелік тәсілдердің авторлары В.А.Каймин және т.б. 

 Бұл тәсіл бойынша алгоритм мен бағдарлама құруда дербес ЭЕМ-мен 

болатын диалогтың сценариін құру бірінші орындалады. Алгоритм мен 

бағдарлама құруда құрылымдық бағдарламалаудың барлық ережесі мен принципі 

толық пайдаланылады. Бұл технологиядағы ең маңызды мәселе ЭЕМ-да 

орындалатын бағдарламаның көрсетілімін алдын – ала талқылап, жазу болып 

табылады. Бұл жүйелік тәсіл машиналық графикасы бар, диалогты ЭЕМ-мен 

оқытуға арналған. Осы тәсіл бойынша 10-15 жас аралығында нақты бағдарламалау 

элементтерін меңгеруге болады деп есептейді. Бұның себебі, оқушылар 

шығармашылықпен жұмыс істеп, ЭЕМ-де өзінің құрған суреттерінің нәтижесін, 

бағдарламадағы қателерін өздері түзей отырып, экраннан көруге мүмкіндігі бар. 

Бұл әдіс бойынша алгоритмді жазып, құрып қана қоймайды, бағдарламадағы 

алгоритмдік қателерді бірден таба алады. Осы құрылған сценарий бойынша 

алгоритм мен бағдарлама тексіндегі барлық алгоритмдік қателерді табуға болады. 

 Алгоритмді жазу үшін қандай да болмасын тілді пайдалану қажет. Жалпы 

алғанда тіл белгілі бір ақпаратты өрнектеу және жеткізу құралы. Бұл мағынада 

адамдар арасындағы  қатынас тілі (адамзат тілі), математика тілі адамдар мен 

автоматтар арасындағы қатынас тілі, т.б. тілдер туралы айтуға болады. 

Алгоритмдік тіл бірқатар қатаң талаптарға сай болуы керек: 

1. Командалар тұжырымдау кезінде атқарушыға белгілі операциялар 

орындалуына ғана талап ету; 

2. Командалар тек қана белгілі бір ережеге сай қолдану; 

 3. Ережеден тыс әрекеттерді пайдаланылған жағдайда атқарушы алгоритмді 

түсінбейді де, оны атқарудан бас тартады. 

 

Алгоримдік тіл бірқатар қатаң талаптарға сай болуы керек: 

1. Командалар тұжырымдау кезінде атқарушыға белгілі операциялар 

орындауына ғана талап ету; 

2. Командалар тек қана белгілі бір ережеге сай қолдану; 

3. Ережеден тыс әрекеттерді пайдаланылған жағдайда атқарушы алгоритмді 

түсінбейді де, оны атқарудан бас тартады. Мысалы, а және в екі 

айнымалыны көбейту операциясын математика тілінде бірнеше рет 

жазуға болады: 1) ав; 2) ахв; 3) а.в. Ал алгоритмдік тілде бұл операция 

а*в деп жазылады.  
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 Пайдалануға рұқсат етілген символдардың (таңбалардың) жиынтығы 

алгоритмдік тілдің алфавиті деп аталады. Ал жоғарыда айтылған формаларды 

ережелердің жиынтығы алгоритмдік тілдің  синтаксисін құрайды да, ал тілдің  өзі 

формалды тіл деп аталады. Алгоритмдік тіл  формалді тіл санатына қосылады, 

олай болса, ол бір мағынада, нақты үлгіде жазылуы тиіс. ЭЕМ осы тілде  жазылған 

алгоритмді оның мазмұны мен мағынасына талдау жасамастан атқарады, яғни 

командаларды формалды түрде орындайды.  

 Қазіргі кезде әр типті машинаға арналған әр түрлі алгоритмдік тіл бар, олар: 

Фортран, Алгол, Паскаль, Бейсик, Ада, Си, Лого, Пролог және т.б. 

 Ақпаратты өңдеуге байланысты алгоритмдерде шамалар ұғымын енгізу 

қажет.  

Шама ұғымы информатика курсының іргелі ұғымдарының бірі болып 

табылады. Шама дегеніміз типі анықталған, мәні мен атауы бар объект. Шамалар 

екіге бөлінеді: тұрақты және айнымалы.  

Егер алгоритмнің атқаруы барысында мәні өзгермесе, онда тұрақты шама 

деп аталады, ал алгоритмнің атқарылуы барысында мәндері өзгеріп отыратын 

шамаларды айнымалы шамаларды айнымалы шамалар дейді. Шамалар типіне 

қарай сандық және литерлік болып бөлінеді. Сандық шамалар өз кезегінде бүтін 

және нақты болып бөлінеді.  

Мектептік алгоритмдік тілді (МАТ) шамалар бүт – бүтін, нақ – нақты, лит – 

литерлік қызметші сөздермен белгіденеді. 

 Алгоритмді жазу үшін пайдаланылатын тілдің сипаты  орындаушының 

мүмкіндіктеріне байланысты. Орындаушының мүмкіндігі тіл құралдарының 

бірнеше деңгейін анықтайды. Енді алгоритмдерді жазу тілдерінің кейбір негізгі 

ерекшеліктеріне тоқталайық.  

 Тілдің деңгейі туралы сөз қозғағанда мен, соның ішінде, алгоритмдік жазу 

командаларының  нақтылану дәрежесі (яғни, берілген орындаушы үшін элементар 

деп есептелетін амалдың шын мәніндегі «элементарлық» дәрежесі) туралы 

айтамын. Мысалы, егер есептеу алгоритмдерін орындайтын орындаушы «бір 

қадамда» квадрат түбір ала алатын болса, онда оған нұсқауы түсінікті болады. Ал, 

егер орындаушының мүмкіндігі арифметикалық негізгі төрт амалмен шектелген 

болса, онда квадрат түбірді табу орындаушыға осы төрт амалды ғана 

пайдаланылатын командалардың толық бір жүйесін ұсйнуға тура келеді.  

 Тілдің деңгейі туралы айтқанда, алгоритмдердің машинада орындалуына 

тұрғысынан тілдің өте маңызды қаситеі – формальдандырылу дәрежесі де 

ескеріледі. Алгоритм орындаушысы адам болған жағдайларды, алгоритмдерді 

жазуға арналған тіл құралдары қатаң шектелмеген. Алгоритм құрушының қалауы 

бойынша алгоритмдерді жазу  барысында баршаға түсінікті кез келген 

сөйлемшелер мен сөз құрылымдары пайдалана алады. Егер алгоритмдік жазу ЭЕМ 

– ге арналған болса, онда бірқатар міндетті талаптарды орындауға тура келеді:  
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▪ нұсқауларды (командаларды) тұжырымдау барысында машинадан осы 

машина үшін қатаң анқыталған операцияларды  орындауды ғана талап 

етуге болады; 

▪ берілген машинаның тілі үшін қабылданған нұсқаулар құру ережелерін 

ғана пайдалануға болады; 

▪ ережелерді көрсетілмеген нәрселерді ешбір қолдануға болмайды, себебі 

бәрібір машина ондай нұсқауларды орындамайды.  

 Тілді формальдандыру сол тілдің табиғи адам тілімен салыстырғанда 

көркемдік мүмкіндіктерін азайтатыны өзінен - өзі түсінікті. Әр уақытта сөйлем 

құрудың қатаң ережелерін  есте сақтаудың керектігінен бұл тілді қолдану қиындай 

түседі. Соған қарамастан мұндай тілдер жасалып жатыр және автоматтардың 

жұмысын басқарғысы келген адам осы тілдерді  пайдалануға мәжбүр болады.  

 Сонымен, машинамен қатысу (сөйлесу) тілін пайдаланушылардың бірі адам 

болғандықтан, тілдің деңгейі туралы айтқанда тілдің адам үшін түсініктілік 

дәрежесін де ескереді. Алғашқы электрондық есептеуіш машиналармен қатынас 

цифрлар тілі деңгейінде болды. ЭЕМ – нің әрі қарай жаппай таралуы есепті 

тұжырымдайтын адам мен машинаның қатынасуының жаңа түрлерін қажет етеді. 

Алайда, түсініктілік талабы формальдандыру талабымен өзара қайшылықта 

тұрғандықтан, тілді машинаға түсінікті ете отырып, «табиғиландыру» мәселесі өте 

күрделі мәселе. Бұл мәселе машиналардың өзін жетілдірумен қатар жүргізіле  

шешіледі. Қазіргі уақытта бұл бағытта елеулі нәтижелер алынған. Кәдімгі  табиғи 

тіл мен математика тілінің кейбір элементтерін жылдастыра отырып жасалған 

тілдерге ғылыми және инженерлік – техникалық есептерді шешуге арналған 

белгілі алгоритмдік тілдер.  

 Енді бір жағынан, кәдімгі табиғи тілге жақын, екінші жағынан «нағыз» 

алгоритмдік тілдерін негізгі қасиеттері бар тілдің анықтамасын берейін. Бұл тілді 

оқу алгоритмдік тілі деп атаймыз, ал қай тіл туралы сөз болып отырғаны түсінікті 

болса, жай алгоритмдік тіл деп те атай береміз.  

 Бұл тілде жазылған алгоритмдер кәдімгі текст сияқты оқылады және Алгол, 

Фортран, Бэйсик және т.б. бағдарламалау тілдерін үйренуге негіз бола алады.  

 Алгоритмдер жазу үшін уақыт кетіріп ерекше тіл үйренідің қажетті неде? 

Алгоритмдерді қазақ тілінде – ақ жаза берсек болмас па екен? – деген сұрақ тууы 

мүмкін. – Біздің ана тіліміз соншалықты бай, жан  - жақты, тек алгоритмдер ғана 

емес, одан басқа да кез келген нәрселерді суреттеп бере алады.  

 Әрине тілдің жан – жақтылығы, бір нәрсені алуан түрлі сөзбен жеткізе 

алатындығы, керісінше, жалғыз ғана сөзбен неше түрлі сезім толқындарын 

тудыратындығы адамдардың өзара қатынасы, көркем  әдебиет,мәдениет және т.б. 

үшін өте құнды.  

 Алайда, алгоритмдерге келгенде мәселе басқаша. Мәселе алгоритмдерді 

орыншылардың басым көпшілігі автоматтар екендігіне болып тұр. Дәлірек 

айтқанда, жаңа нұсқауларды автоматтың негізгі командаларына сүйеніп, қатаң 

ережелерді сақтай отырып құрастыруға болады.  
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 Литерлік шама деп мәндері сөздері немесе текст болып келген шаманы 

айтамыз.  

 Жаңа байқау оқу құралына мектептік алгоритмдік тіл қарастырылған. Бұдан 

былай тілді жай ғана алгоритмдік тіл деп атау  келісілген. Осы тілде жазылған 

алгоритмнің  жалпы түрі мынадай:  

алг  алгоритмнің атауы 

 арг алгоритмнің қолданылу шарттары 

 нәт алгоритмді атқарудағы мақсат 

басы  

 алгоритмнің денесі /командалар тізбегі/ 

 Алгоритмдік тілде негізгі және қосалқы алгоритм деген ұғымдар енгізілген. 

Алгоритмдердің былайша аталуы олардың белгілі бір мезеттегі өзара қатынасын 

көрсетеді. Бір алгоритмнің құрамында пайдаланылатын алгоритм қосалқы 

алгоритм, ал құрамында қосалқы алгоритм пайдаланылатын алгоритм негізгі 

алгоритм деп талады.  

 Қосалқы алгоритм пайдалану жаңа алгоритмді құрастыру процесін 

жеңілдетеді, әрі негізгі алгоритмнің жазылуы жинақты және түсікті болады. 

Қосалқы алгоритм негізгі алгоритмнің құрамына шақыру командасы ретінде 

жазылады. Оны жазу былай жүзеге асырылады: негізгі алгоритмнің тиісті 

командасының орнына қосалқы алгоритмнің атауы жазылады. Ал егер 

аргументтері бар болса, онда алгоритм атауына тіркеліп дөңгелек жақша ішіне 

қосалқы алгоритмнің аргументтеріне қандай мәндер беру, атқарылу нәтижесін 

қалай пайдалану керектігі көрсетіледі.  

 Алгоритмдік тілде нақты сандардың орнына кейбір жағдайда сандық және 

алгебралық өрнектерді де пайдалануға болады. Оларды алгоритмдік тілде 

арифметикалық өрнектер деп атайды. Оны былай түсінуге болады: алгебралық 

өрнек арифматикалық өрнекке айналғаннан кейін ғана ондағы амалдар ЭЕМ –де 

орындалады.  

 Арифметикалық өрнек деп арифметикалық амал белгілері және дөңгелек 

жақшалар арқылы байланыстырылған сандар, стандартты фнукциялар және 

айнымалылар тізбегін айтады. Демек, алгоритмдік тілде  сан жазудың орнына 

арифметикалық орнына арифметкалық өрнек жазуға болады.  

 Арифметикалық өрнектердің алгоритмдік тілде жазылуының алгебрадағы 

жазылудан бірнеше өзгешіліктері бар екендігін бір – бірімен салыстыра отырып 

түсіндірген жөн. Ол өзгешіліктер мыналар:  

▪ арифметкалық өрнектер алгоритмдік тілде сызықты түрде, яғни  бір 

жолдың бойына жазылады. 

▪ арифметикалық амал белгілері: қосу /+/, азайту /-/, көбейту /*/, бөлу /:/, 

дәрежелеу амалдары алгоритмдік тілде былай белгіленеді: +,-,*,/,**; 

▪ алгебрада   көбейту амалы орнынан ешнәрсе жазбауға болады, 

мысалы, 6 а, ал алгоритмдік тілде оны былай жазу керек: 6*а; 
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▪ қосалқы алгоритмдердің, функциялардың /стандартты, стандартты 

емес/ аргументтері дөңгелек жақша ішіне аланып жазылады. Мысалы:  

▪ нақты сандарды жазғанда үтір орнына нүкте қойылады; 

▪ Арифметикалық амалдардың орындалуы алгоритмдік тіл мен 

алгебрада бірдей: ең алдымен жақша болмаса, онда алдымен 

жәрежелеу, одан соң көбейту және бөлу, соңында қосу және азайту 

амалдарын орындалады, егер бір типтес амалдар болса, онда амал 

солдан оңға қарай жазылу ретімен орындалады.  

 Оқушыларға математикалық және физика курстарынан «шама» ұғымы 

таныс. Олар тұрақты және айнымалы шамаларды біледі, сондай – ақ оларға 

индексті айнымалы шамалар да таныс. Шамалардың, әсіресе айнымалы 

шамалардан, бір кезде математикаға енгізілуі оған үлкен серпіліс, даму әкелгені 

және әлі күнге дейін маңызды роль атқарып отырғаны белгілі.  

 Алгоритмдік тілдегі шамалардың маңызы бізге таныс шамалардан кем емес. 

Алгоритмдік тілге шамалардың  енгізілуі алгоритмге жалпаламалық сипат беріп, 

оның өрісін кеңітеді. Мысалы, тек айнымалының мәнін өзгерту арқылы бір 

алгоритммен бернеше типтес есептер шығаруға болады. Біз бұған дейін жазған 

алгоритмдердің көбіне айнымалы шаманы енгізугемәжбүр болдық, бірақ оларды 

мазмұндап  жазуды және теліну командасын білмеген соң толық 

пайдаланғанымыз жоқ.  

 Математика курсындағыдай алгоритмдік тілдегі шамаларды тұрақты және 

айнымалы шамалар деп бөледі.  

 Алгоритмдік тілге әр шаманың аты, мәні, типі және түрі анықталып 

мазмұндалады /математика шаманың мәнінің берілуі, типі мен түрінің анықталып 

берілуі міндетті емес/. 

 Алгоритмдегі пайдалануына сәйкес, атқаратын жұмысына байланысты 

шарттарды түрлерге бөледі. Алгоритмдік тілде шамалардың мынадай төрт түрі 

бар: арг, нәт, арг, нәт және аралық. 

 Адам мен ЭЕМ арасындағы информация алмасуды қамтамасыз ету 

алгоритмдік тілде арнайы енгізу және шығару командалары пайдаланылады. 

Мысалы, есептің бағдарламасын, сол сияқты алгоритмнің атқарылуына қажетті 

бастапқы мәліметтер мен басқа да информациялар ЭЕМ зердесіне клавиатурадан 

енгізіледі. Алгоритмді атқару барысында «енгізу» командасы бойынша ЭЕМ 

айнымалысының мәтінін клавиатурадан енгізілуін күтеді. Енгізілген сандық 

немесе литерлік мәні і айнымалысына телінеді де, алгоритмнің атқарылуы әрі 

қарай жалғасады.  

 «Шығару t» командасындағы шығар қызметші сөз айнымалысының мәні 

экранға шығарылатындығын көрсетеді. Егер экранға текстік информацияны 

шығару қажет болса, ол информация /символ, сөз немесе сөйлем/ «шығару» 

қызметші сөзінен соң тырнақша ішіне жазылады.  
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 Сонымен алгоритмдік тіл жай командалардың жазылу ережесін, құрама 

командалардың, алгоритмдердің құрылымын және олардың мағынасын, яғни 

қалай орындалатынын дәл және бірмәнді анықтайды.  

 Алгоритмдік тілді анықтауда келесі ұғымдар: 

1. Тілде қолдануға болатын симвлодардың (белгілердің) жиынтығы, яғни 

алфавит. 

2. Тілдің конструкцияларының: айнымалының, өрнектердің, командалардың 

жазылу және алгоритмдік жазудың жалпы құрылымының ережелері, яғни 

синтаксис  

3. Әр түрлі командалардың қызметі мен орындалу жолы, яғни семантика 

берілуі керек. 

 Табиғи тілдерде бірмәнділік болмағандықтан осы тілдерде  жазылған 

алгоритмдегі нұсқаулардың бірнеше мағынасы болуы мүмкін. Әрине, бұл 

орындаушының осындай тілде жазылған алгоритмді орындауын қиындатады, тіпті 

ондай алгоритмді орындау мүмкін болмайды. Сондықтан, табиғи тілдердің 

байлығына қарамастан, информатика алгоритмдерді бейнелеу үшін бір мәнді 

жасанды тілдерді қолданады. Олар жасанды графикалық тілдер және жасанды 

вербальды – сөзді тілдер.  

 

Графикалық алгоритмдік тіл 

 

 Графикалық тілдің екі түрі бар: блок- схема тілі, бұтақ тәрізді тіл. Блок – 

схема тілі алгоритмдегі әр түрлі әрекеттердің хронологиялық байланысын көрсете 

алады. Ол үшін бұл тілде түрлі әрекеттерді бейнелейтін геометриялық фигуралар 

және әрекеттердің орындалу ретін көрсететін бағыттама пайдаланылады. Бұлар 

блок – схема тілінің әліпбиін құрайды, ал олардың мағынасы алдын ала 

анықталған келісім бойынша беріледі. Блок – схема тіліндегі фигураларды 

жазықтықтың кез – келген бағытына жазуға болады. Ол алгоритм құрушының өз 

еркінде. Әдетте қағаздың бір бетінде логикалық толық әректтер тізбегін жазады.  

 Блок – схема- әрқайсысы қандай да бір іс - әрекеттерді немесе 

операцияларды бейнелейтін геометриялық фигуралардың жиынтығын көрсететін 

алгоритмнің графикалық интерпретациясы. Символдар қалыпты және 

алгоритмдерді құру ережелері мемлекеттік стандартты сәйкес бекітілген: ГОСТ 

19.701-90 «Алгоритмдер, бағдарламалар, мәліметтер және жүйелер схемалары». 

 

Жасанды вербальды алгоритмдік тіл 

 

 Енді жасанды вербальды алгоритмдік тілді қарастырайық. Осындай тілде ең 

кіші құрылым бірлігі оның әліпбиінің таңбалары болғандықтан, алдымен 

әліпбийді анықтаймыз. Сонан кейін сол әліпби таңбаларымен қалай сөз және 

сөйлем құрылатындығын көрсетеміз. Төменде қазақ тілі мен математикалық 

өрнектерге негізделген жасанды тіл қарастырылады. 
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 Бұл тілде қазақ тілінің бас әріптерімен жазылған бірнеше «бекітілген» 

сөздер қолданылады. Олардың әрқайсысының алдын-ала анықталған тек бір ғана 

мағынасы болады. Сондықтан оларды осы тілдің әліпбиіне кіргізугеболады. 

Сонымен қатар, бұл тілдің әлипбиіне латын және қазақ әліпбиінің таңбалары, араб 

цифрлары, математикалық таңбалар, тыныс белгілері, жақшалар, меншіктеу 

амалының таңбасы, бос жерді белгілейтін таңба қосылады. Осы тілдің әліпбиі 

төмендегі 3- кестесінде беріледі. 

 

Кесте 3. Жасанды алгоритмдік тілдің әліпбиі 

 

Таңбалардың түрі Әліпбидегі бейнесі 

І.Әріптер  

І.1. Латын әріптері A, B, C, …, X, Y, Z, a, b, c, …, x, y, z 

І.2.Қазақ әріптері А, Ә, Б, ..., І, Э, Я, а, ә, б, ..., і, э, я 

ІІ Цифрлар 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ІІІ. Арнаулы таңбалар  

ІІІ. 1. Жақшалар  

ІІІ. 1.1. Құрылымдық жақша (,) 

ІІІ. 1.2. Символдық жақша  ‘,’ 

ІІІ. 1.3. Өлшемдік жақша [,] 

ІІІ. 2. Амалдар таңбалары  

ІІІ. 2.1. Сандық амалдар +, -, *, /, % 

ІІІ. 2.2. Символдық амалдар ., | 

ІІІ. 2.3. Қатынас амалдар =, <, >, ,  

ІІІ. 2.4. Логикалық амалдар , ,  

ІІІ. 2.5. Меншіктеу амалы  

ІІІ. 3. Тыныс белгілері ., ,, :, ;, ! 

ІІІ. 4. Бос орын  

ІV. Бекітілген сөздер БАСЫ, СОҢЫ, ЕНГІЗУ, ШЫҒАРУ, 

ЕГЕР, ОНДА, ӘЙТПЕСЕ, ТАҢДАУ, 

БОЛСА, ОРЫНДА, ҚАЙТАЛАУ, 

ӘЗІРГЕ, ШЕЙІН, ҮШІН, ҚАДАМ, 

АЛГОРИТМ, БІТТІ 
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АЛГОРИТМНІҢ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Алгоритм ұғымының құрылымы 3-сұлбада көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- сұлба. Өңдеу ұғымының құрылымы 

 

 Алгоритм - бағдарламаға қарағанда өте күрделі ұғым, ал бағдарлама 

берілген есептегіш машинаға түсінікті тілде жазылған алгоритм. Бұдан 

бағдарламамен басқарылатын техника көмегімен есептерді шешу процесінің 

негізгі бөлігі – осы есепті шешу алгоритмдерін дайындау екендігі көрінеді. Есепті 

шешу алгоритмі айқындалғанда, ол еш қиындықсыз бағдарламалау тілінде 

беріледі. Басқа сөзбен айтқанда, бағдарламамен басқарылатын есептегіш 

машинада есепті шығарудағы негізгі процесс – алгоритмдеу, яғни алгоритмдік 

жарлықтарды белгілі бір ережеге сәйкес қарастырып жазу.  

Қойылған  мәселені шешудің дұрыс алгоритмі  мынадай негізгі қасиеттерге  ие 

болуы тиіс: анықтылық, нәтижелілік,  жалпыламалық, дискреттік (үздіктілік). 

      Алгоритмнің анықтылығы дегенде оның әрбір адымы әртүрлі түсінікке жол 

бермейтін, дәл және анық тұжырымдалған ережені түсінеміз. 

     Алгоритмнің нәтижелілігі деп санаулы қадам жасалған соң қарастырылған 

мәселенің не  шешімі табылатынын, не шешімі жоқтығы анықталатынын айтады. 

      Алгоритмнің жалпыламалық қасиеті бойынша дайын алгоритммен жеке бір 

есепті ғана емес, осы есеп класына тиісті  кезкелген есепті шығару мүмкін болуы 

тиіс. 

      Алгоритмнің дискреттілігі (үздіктілігі) деп алгоритммен анықталған 

есептеулерді жекеленген кезеңдерге (қарапайым амалдарға) жіктеуді ұғамыз. 

Алгоритм құру мәселесі алгоритм жазуға қандай тілді пайдаланатымызға 

байланысты болатындығы бұрын айтылғандардан көруге болады. 

 Жалпы айтқанда, тіл – кейбір мағлұматтарды өрнектеу және жеткізу құралы. 

Осы мағынада адамдардың қатынасу тілі, математика тілі, автоматтар мен 

адамдардың қатынасу тілі туралы айтуға болады. Автоматтар өзара қатынастың 

ерекше тілдердің бар екендігі туралы да айтуға болады. 

Қарапайым Күрделі 

Алгоритм 

Түрі 

Қасиеті 

Түсініктілік Дәлдік Дискреттілік Шектілік Жалпыламалық 
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 Жоғарыда атап көрсетілгендей, алгоритмдерді жазу үшін пайдаланатын 

тілдің сипаты орындаушының мүмкіндіктеріне байланысты. Орындаушылардың 

мүмкіндігі тіл құралдарының бірнеше деңгейін анықтайды деп те айтуға болады. 

 

 

АЛГОРИТМНІҢ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

СХЕМАСЫ (БЛОК- СХЕМА) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- сұлба. Басқару құрылымдарының құрылымы 

 

Басқару құрылымы алгоритмді құруда маңызы зор. Сондықтан төменде 

басқару құрылымдарын әртүрлі алгоритмдік тілдеріндегі бейнелері және 

қасиеттері қарастырылады. 

 Басқару құрылымдарын бейнелеу үшін блок- схема тілі, бұтақ тәрізді тіл 

және жасанды тіл қолданылады. 

1. Сызықтық басқару құрылымы бірнеше қарапайым әрекеттердің 

тізбегінен бір күрделі әрекет құрастыруға болатындығын көрсетеді. Сызықтық 

алгоритмдер – блоктар тізбегі, әрқайсысының бір-бірден енгізілуі  және шығуы 

болады, және бағдарламада бір рет орындалады. 

2. Тармақталу басқару құрылымы белгілі шарт бойынша әр түрлі 

әрекеттердің бірін орындалуға болатынын көрсетеді. Өз кезегінде тармақталу үш  

түрге бөлінеді: қарапайым тамақталу, баламалы тармақталу,көп мәнді 

тармақталу. 

Қарапайым тармақталу күрделі S әрекеті белгілі В шартына байланысты 

берілген S1 әрекетін орындау керек немесе еш нәрсе орындамау керек дегеннен 

құрылатындығын көрсетеді. Яғни, шарты қанағаттандырылған жағдайда  S1 

әрекет орындалады, ал басқа жағдайда еш нәрсе орындалмайды. 

Алгоритмдік тілде әр команданы әр жолға жазумен қатар, бір жолға бірнеше 

команда жазуға  болады. Бұл жағдайда командалар бір-бірінен нүктелі үтір (;) 

арқылы бөлініп тұрады. Мысалы, ах=b теңдеуін шешу алгоритмін алгоритмдік 

тілде жазайық. 

Басқару 

құрылымы 

Тізбектеу 

Тармақталу 

Қайталау 

Қарапайым тармақталу 

Баламалы тармақталу 

Көп мәнді тармақталу 

Алғы шартты қайталау 

Соңғы шартты қайталау 

Параметрлік қайталау 
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егер а=0 

онда  егер  b=0 

онда у:= «кез-келген сан» 

әйтпесе  у:= «шешімі жоқ» 

  бітті 

әйтпесе х:=b/а 

бітті 

2.1. Баламалы тармақталу күрделі S әрекеті белгілі В шартына байланысты 

берілген S1 әрекетін немесе S2 әрекетін орындау керек дегенді  көрсетеді. Яғни, 

егер В шарты қанағаттандырылған жағдайда S1 әрекеті орындалады, әйтпесе, S2 

әрекеті орындалады. 

2.2. Көп мәнді тармақталу  (таңдау) күрделі S әрекеті белгілі айнымалы 

шама V өзінің әртүрлі мүмкін 1,2,…,N мәндерінің біреуін міндетті түрде 

қабылдауына сәйкес берілген әр түрлі S1,S2…,SN  әрекеттернің біреуі мндетті 

түрде орындалуы қажет дегенді көрсетеді. Яғни, егер V=1, онда S1 орындалады, 

әйтпесе егер  V=2 онда S1 орындалады, әйтпесе егер  V=N-1, онда SN-1 

орындалады, әйтпесе AN орындалады. Көп мәнді тармақталу мағынасы бірнеше 

параллель тартылған сымдарға шамдар орнатып, электр қуатын бергенде тек бір 

ғана шамдар жағылатын болатындай еткенге ұқсас болады. 

3. Қайталау басқару құрылымы белгілі бір әрекеттің орындалуын бірнеше 

рет қайталау керек дегенді көрсетеді. Қайталау саны белгілі шартқа байланысты 

немесе алдын ала белгілі болады. Орындалуы қайталанатын әрекетті қайталау 

денесі деп аталады. 

Жалпы, белгілі бр шартқа байланысты қайталаудың екі түрі бар: 

алғышартты қайталау, соңғы шартты қайталау. Орындалу реті бойынша 

көрсетілген шарт берілген әрекеттен алғышарттты қайталауда бұрын (яғни, 

шарт әрекеттің алдында орналасады), соңғы шартты қайталауда –кейін 

тексеріледі. 

Егер қайталау саны алдын ала белгілі болса, онда оны параметрлі қайталау 

деп атайды, ол соңғы шартты қайталау тобына жатады.  

Алғышартты қайталау күрделі S әрекеті белгілі В шарты 

қанағаттандырылса, қайталау денесі S1  әрекетін орындауды қайталау керек, ал 

егер осы В шарты қанағаттандырылмаса еш нәрсе орындамау керек дегенді 

көрсетеді. 

 Соңғы шартты қайталау күрделі S әрекеті қайталау денесі болатын 

берілген  S1 әрекетін орындауды белгілі В шарты қанағаттандырылғанға шейін 

қайталай беру керек, ал осы В шарты қанағаттандырылса қайталауды тоқтату 

керек дегенді көрсетеді.  

 Параметрлік қайталау басқару құрылымында қайталау денесінің орындау 

саны параметр деп аталатын айнымалы шаманың алғшқы мәні мен соңғы мәні 

және қадам деп аталатын тұрақты шама арқылы анықталады: қайталау денесін әр 
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орындау кезінде параметрдің соңғы мәніне жеткенше қадамның мәні (егер 

қадамның мәні, онда 1) қосылып отырады. 

 Әдетте, параметрдің алғашқы мәні, соңғы мәні бүтін сандар болады. 

Сондықтан қайталау саны параметрдің соңғы мәні мен алғашқы мәнінің 

айырмасын қадам мәніне бөлгендегі шыққан санның бүтін бөлігіне бірді қосқанға 

тең болады. Мысалы: параметрдің алғашқы мәні 5, соңғы мәні 20, ал қадам мәні 2 

болса, онда қайталау саны мына өрнек [(20-5):2]+1=8  арқылы есептелінеді, мұнда 

тік жақшаның ішінде санның бүтін бөлігі жазылады. 

 Бұрын қарастырылған мысалдардан алгоритмді белгілі бір күрделі әрекет 

деп қарастыруға болатынын және күрлелі әрекеттің бірнеше қарапайым 

әрекеттерге жіктелетіндігін байқадық. Алгоритмдегі әрекеттер өзінің жазылу 

ретіне сәйкес тізбектелініп немесе белгілі бір шартқа тармақталып, ия қайталанып 

орындалады. Яғни, алгоритмдегі әрекеттердің орындалу тәртібі белгілі бір 

нұсқаулар бойынша басқарылады. Осындай нұсқайларды басқару құрылымдары 

деп атайды.  

Басқару құрылымдарының үш түрі бар: тізбектеу, тармақталу және 

қайталау. 

 Басқару құрылымдарының алгоритмді құруда маңызы зор. Сондықтан 

төменде басқару құрылымдарын әртүрлі алгоритмдік тілдеріндегі бейнелері және 

қасиеттері қарастырылады.  

 Басқару құрылымдарын бейнелеу үшін блок-схема тілі, бұтақ тәрізді тіл 

және жасанды тіл қолданылады.  

 Ескертпе: 

 Жасанды тілдегі сөйлем «:» таңбасымен басталатын болса, онда ол 

алгоритмге қатысты түсініктеме болады және ондағы көрсетілген әрекет 

орындалмайды. Бекітілген сөздер осы тілдің (әліпби) таңбалары ретінде 

қолданылады. Ал бұрыштық жақша таңбалары «<» және «>» бұл тілдің меншікті 

таңбалары болмайды және оның ішіндегі өрнек әрекетінің осы тілдегі бейнесі 

емес, белгісі болады. Яғни, егер әрекеттің бейнесі айқын жазылса, онда бұрыштық 

жақша қолданылмайды. Сол сияқты тік жақша да «[» және «]» бұл тілдің меншікті 

таңбалары болмайды. Олардың ішінде кескіннің міндетті емес бөліктері 

жазылады, яғни бұл бөліктерді кейде көрсетпеуге де болады. 

 

Тізбектеу 

 

 Тізбектеу басқару құрылымы бірнеше қарапайым әрекеттердің тізбегінен бір 

күрделі әрекет құрастыруға болатындығын көрсетеді. 

 Егер S1,S2,…,SN қарапайым әрекетттер және олардың орындалу реті 

өздерінің нөмірлерінің өсу ретіне сәйкес болса, онда осы әрекеттерден құралған 

күрделі S әрекетінің блок – схема тіліндегі бейнесі 5- сұлбада көрсетілген: 
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5- сұлба. Блок-схема тіліндегі тізбектеу 

 

 Тізбектеу басқару құрылымын бұтақ тәрізді тілде 6-сұлбадағыдай 

бейнелеуге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

6- сұлба. Бұтақ тәрізді тілдегі тізбектеу 

 

 Тізбектеудің жасанды тілдегі өрнектелуі 7- сұлбада көрсетілген: 

: S күрделі әрекеттің денесі 

БАСЫ 

<S1> 

<S2> 

… 

<SN> 

СОҢЫ 

7- сұлба. Жасанды тілдегі тізбектеу 

 

 Ескертпе: 

 Тізбектеуді қолданған кезде S әрекетінің алғашқы деректер ретінде 

қатардағы ең бірінші S1 әрекеттің алғашқы деректері алынады, ал S әрекетінің 

нәтижесі қатардағы ең соңғы SN әрекетінің нәтижесі есептеледі. 

1. Сызықтық алгоритмдер – блоктар тізбегі, әрқайсысының бір-бірден 

енгізілуі және шығуы болады, және бағдарламада бір рет орындалады. 

S1 

S2 

SN 

S 

S  

S1 

S2 

SN 
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 Герон теоремасын пайдаланып үш қабырғалары a, b және с белгілі 

ұшбұрыштың ауданын анықтау мысалында сызықты құрылымдық алгоритмді 

қарастырайық: 

))()(( cpbpappS −−−=  , мұндағы p=0.5*(a+b+c) 

 

 

 

 

 

 

 

8- сұлба. Сызықты құрылымдық алгоритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- сұлба. Үш қабырғалары бойынша 

үшбұрыштың ауданын  

есептеу алгоритмі 

 

 

 

Тармақталу алгоритмі 

 

 Тармақталу басқару құрылымы белгілі шарт бойынша әр түрлі әрекеттердің 

бірін орындалуға болатынын көрсетеді. Өз кезегінде тармақталу үш түрге 

бөлінеді: қарапайым тармақталу, баламала тармақталу және көр мәнді тармақталу. 

S1 

S2 

S3 

 

   a,b,c 

            P=(a+b+c)/2 

S= ))()(( cpbpapp −−−  

S 
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10- сұлба. Блок-схема тіліндегі тармақталған алгоритм  

 

Қарапайым тармақталу  

 

 Қарапайым тармақталу күрделі S әрекеті белгілі В шартына байланысты 

берілген S1 әрекетін орындау керек немесе еш нәрсе орындамау керекдегенненн 

құрылатындығын көрсетеді. Яғни, шартты қанағаттандырған жағдайда S1 әрекет 

орындалады, ал басқа жағдайда еш нәрсе орындалмайды.  Қарапайым тармақталу 

блок-схема тілінде 10-суретте бенеленген: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- сұлба. Блок-схема тіліндегі қарапайым тармақталу 

 

Қарапайым тармақталудың бұтақ тәрізді тілдегі бейнесі 11- сұлбада 

 

 

 

 

S                

                                          жоқ 

 

 

                                 иә 

B 

S1 
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11- сұлба. Бұтақ тәрізді тілдегі қарапайым тармақталу 

  

Қарапайым тармақталудың жасанды тілдегі өрнектелуі 11- сұлбада берілген: 

:S күрделі әрекеттің денесі 

ЕГЕР <B> ОНДА <S1> 

 

11- сұлба. Жасанды тілдегі қарапайым тармақталу 

 

 Алгоритмдік тілде әр команданы әр жолға жазумен қатар, бір жолға бірнеше 

команда жазуға болады. Бұл жағдайда командалар бір-бірінен нүктелі үтір (;) 

арқылы бөлініп тұрады. Мысалы, ax=b теңдеуін шешу алгоритмін алгоритмдік 

тілде жазайық. 

 

егер а=0 

 онда егер в=0 

   онда у:= «кез-келген сан » 

   әйтпесе у:= «шешімі жоқ» 

  бітті  

 әйтпесе х:=в/а 

бітті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-сурет. 

 

Сонымен алгоритмдік тіл жай командалардың жазылу ережесін, құрама 

командалардың, алгоритмдердің құрылымын және олардың мағынасын, яғни 

қалай орындалатынын дәл және бірмәнді анықтайды.  

a=0 

b=0 

х-кез-келген  

шешімі жоқ 

x:=b/a 

 

S 

 

Егер   

 

B 

 

S1 
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 Алгоритмдік тілде жазуды алғаш үйреніп жүрген кездерде бірінші блок-

схема сызып алған ыңғайлы. Біздің жағдайымызда, алдымен a=0 шартын тексеру 

керек (егер бұл шарт орындалмаса, онда шешім оп-оңай табылады: x=9/a; егер a=0 

болса, онда кез-келген х теңдеуді қанағаттандырмайды). Ізделініп отырған 

алгоритмнің блок-схемасы төменде көрсетілген: 

 

 

 

 

 

  

 

12- сұлба. Ізделініп отырған алгоритмнің блок-схемасы 

 

Алгоритмдік тілде әр команданы әр жолға жазумен қатар, бір жолға бірнеше 

команда жазуға болады. Бұл жағдайда командалар бір-бірімен нүктелі үтір (;) 

арқылы бөлініп тұрады. Мысалы, ax=b теңдеуін шешу алгоритмін алгоритмдік 

тілде жазайық.  

 егер а=0 

 онда егер в=0 

   онда у:= «кез-келген сан » 

   әйтпесе у:= «шешімі жоқ» 

  бітті  

 әйтпесе х:=в/а 

бітті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-сұлба. Алгоритмдік тілде жазылған мысал 

 

Сонымен, алгоритмді тілді оқытудың міндеттері мен атқаратын қызметтерін 

атап шықтым. Алгоритмдік тіл есептерді шешуде ыңғайлы болуы керек. 

Сондықтан қазіргі кезде дүние жүзіне танымал алгоитмдік тілдермен төменде 

таныстырып өтемін. Олармен таныстырмас бұрын алгоритмдік тілдің 

ерекшеліктеріне тоқталайын.  

a=0 

Шешімі жоқ 

x:=9/a 

a=0 

b=0 

х-кез-келген  

шешімі жоқ 

x:=b/a 
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Баламалы тармақталу 

 

 Баламалы тармақталу күрделі S әрекеті белгілі В шартына байланысты 

берілген S1 әрекетін немесе S2 әрекетін орындау керек дегенді көрсетеді. Яғни, 

егер В шарты қанағаттандырылған жағдайда S1 әрекеті орындалады, әйтпесе, S2 

әрекеті орындалады.  

 Баламалы тармақталу блок-схема тілінде 14-сұлбамен бейнеленген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-сұлба. Блок-схема тіліндегі тармақталу 

 

 Баламалы тармақталудың бұтақ тәрізді тілдегі бейнесі 15- сұлбада 

көрсетілген: 

 

 

 

 

 

 

15- сұлба. Бұтақ тәрізді тілдегі баламалы тармақталу 

 

 Баламалы тармақталудың жасанды тілдегі өрнектелуі 16- сұлбада берілген.  

:S күрделі әрекеттің денесі 

ЕГЕР <B> ОНДА <S1> 

ӘЙТПЕСЕ <S2> 

16- сұлба. Жасанды тілдегі баламалы тармақталу 

 

Көп мәнді тармақталу 

 

 Көп мәнді тармақталу (таңдау) күрделі S әрекеті белгілі айнымалы шама V 

өзінің әртүрлі мүмкін 1,2,...,N мәндерінің біреуі міндетті түрде  қабылдауына 

S  

                         иә                         жоқ 

В 

S1 S2 

S Егер   

B 

S1 

S2 



 39 

сәйкес берілген әр түрлі S1, S2, …,Sn  әрекеттерінің біреуі міндетті түрде 

орындалуы қажет дегенді көрсетеді. Яғни, егер V=1 болса, онда S1 орындалады, 

әйтпесе егер V=2 болса, онда S2 орындалады, әйтпесе егер V=N-1 болса, онда S1-

N орындалады, әйтпесе AN орындалады. Көп мәнді тармақталу мағынасы бірнеше 

параллель тартылған сымдарға шамдар орнатып, электр қуатын бергенде тек бір 

ғана шамдар жағылатын болатындай еткенге ұқсас болады. Көп мәнді тармақталу 

блок-схема тілінде 17- сұлбада бейнеленген: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- сұлба. Блок-схема түріндегі көп мәнді тармақталу 

 

Көп мәнді тармақталудың жасанды тлдегі өрнектелуі 17- сұлбада берілген. 

                               :S күрделі әрекеттің денесі 

                                               ТАҢДАУ 

V1  БОЛСА S1 

V2  БОЛСА S2 

………………… 

VN  БОЛСА SN 

17.1- сұлба. Жасанды тілдегі көп мәнді тармақталу 

 

Егер жасанды тілдегі көп мәнді тармақталуға арнаулы өрнек-құрылым 

(мысалы, Таңдау) қарастырылмаса, онда оны баламалы таңдау құрылым арқылы 

жазуға болады. Оның ондай жазылуы 17- сұлбада көрсетілген. 

                               :S күрделі әрекеттің денесі 

                                               ТАҢДАУ 

                                   Егер V1  Онда <S1> 

 V=1 

SN 

 V=2 

 V=N-1 

 S 

 Жоқ 

 Жоқ 

 Жоқ 

S1 

S2 

SN-1 

Иә 

Иә 

Иә 
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Әйтпесе егер V2  онда <S2> 

        ………………… 

              Әйтпесе VN-1  онда <АN-1> 

                                    <SN> 

17.2-сұлба. Таңдаудың баламалы тармақталу арқылы берілуі 

 

Тармақталған есептік процестің алгоритмі – кейбір белгілердің мәндеріне 

байланысты бірнеше бағыттардың бірін таңдау жүргізіледі; бұтақтар деп 

аталынатын алгоритмдер тармақтаудың негізі ақиқат немесе жалған болатын 

логикалық шарттарды тексеру. Логикалық шарттың түрлері – бұл =, , , , , ,  

типті операциялар. 

Тармақталған алгоритмдерге мысалдар 18 және 19-суреттерінде көрсетілген. 

  

  

18- сұлба. «Егер...онда...әйтпесе» 

типті тармақ 

19- сұлба. «Егер...онда»  

типті тармақ 

 

Қайталау алгоритмі 

 

 Қайталау басқару құрылымы белгілі бір әрекеттің орындалуын бірнеше рет 

қайталау керек дегенді көрсетеді. Қайталау саны белгілі шартқа байланысты 

немесе алдын-ала белгілі болады. Орындалуы қайталанатын әрекетті қайталау 

денесі деп аталады. 

 Жалпы, белгілі бір шартқа байланысты қайталаудың екі түрі бар: 

алғышартты қайталау, соңғы шартты қайталау. Орындалу реті бойынша 

көрсетілген шарт берілген әрекеттен алғышартты қайталауда бұрын (яғни, шарт 

әрекеттің алдында орналасады), соңғы шартты қайталауда – кейін тексеріледі. 

 Егер қайталау саны алдын ала белгілі болса, онда оны параметрлі  қайталау 

деп атайды, ол соңғы шартты қайталау тобына жатады. 

S1 S2 

шарт жалған ақиқат 
Иә Жоқ 

жалған 

S1 

шарт ақиқат 
Иә Жоқ 
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20- сұлба. Блок-схемадағы қайталау алгоритмі  

 

Алғышартты қайталау 

 

 Алғышартты қайталау күрделі S әрекеті белгілі В шарты 

қанағаттандырылса, қайталау денесі S1 әрекетін орындауды қайталау керек, ал 

егер осы В шарты қанағаттандырылмаса еш нәрсе орындамау керек дегенді 

көрсетеді. Алғышартты қайталау блок-схема тілінде 21- сұлбамен бейнеленген.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- сұлба. Блок-схема тіліндегі алғышартты қайталау 

 

Алғышартты қайталаудың бұтақ тәрізді тілдегі бейнесі 22- сұлбада көрсетілген: 

 

 

 

 

В 

S1 

Жоқ 

Иә 

S 
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22- сұлба. Бұтақ тәрізді тілдегі алғышартты қайталау 

 

Алғышартты қайталаудың бұтақ жасанды тілдегі өрнектелуі 22.1- сұлбада 

берілген: 

                               :S күрделі әрекеттің денесі 

Әзірге <В> 

          Қайталау <S1> 

22.1- сұлба. Жасанды тілдегі алғышартты қайталау 

 

Сонымен бұл басқару құрылымы бойынша алдымен белгілі В шарты 

тексеріледі. Егер ол қанағаттандырылмаса, онда берілген S1 әрекетін орындау 

керек те қайтадан В шартын тексеру керек, яғни әзірге В шарты 

қанағаттандырылса S1 әрекетін орындауды қайталау беру керек. Ал егер В шарты 

қанағаттандырылса, онда еш нәрсе орындамау керек. 

Мысалдар: 

1.Алғышартты қайталаудың дұрыс емес құрылуы 23- сұлбада көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-сұлба. Алғышартты қайталаудың дұрыс емес құрылуы 

 

Бұл мысалда қайталау денесі KK+1 берілген К>0 шартының мәніне 

ешқандай әсер етпейді. Сондықтан: 

S 
 

Әзірге 

B 

S1 

К>0 

KK+1 

Жоқ 
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▪ Егер айнымалы К шамасының мәні алдын ала оң сан болмаса, яғни К<0, 

онда қайталау денесі мүлдем орындалмайды; 

▪ Егер айнымалы К шамасының мәні алдын ала оң сан болса, яғни К>0,, онда 

қайталау денесі шексіз қайталана береді. 

 2.Алғышартты қайталаудың дұрыс құрылуы 24- сұлбада көрсетілген. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24- сұлба. Алғышартты қайталаудың дұрыс құрылуы 

 

Бұл мысалда қайталау денесі KK-1 берілген К>0 шартының мәніні әсер 

етеді. Сондықтан егер айнымалы К шамасының мәні алдын ала оң сан болса, яғни 

қайталау денесінің орындалуы К-нің мәні нөл немесе теріс, яғни К>0, болғанша 

қайталана береді. 

 

Соңғы шартты қайталау 

 

Соңғы шартты қайталау күрделі S әрекеті қайталау денесі болатын 

берілген S1 әрекетін орындауды белгілі В шарты қанағаттандырылғанға шейін 

қайталау  беру керек, ал осы В шарты қанағаттандырылса қайталауды тоқтату 

керек дегенді көрсетеді. 

 Соңғы шартты қайталаудың бұтақ тәрізді тілдегі өрнектелуі 25- сұлбада 

көрсетілген.   

 

 

 

 

 

 

25- сұлба. Бұтақ тәрізді  тілдегі соңғы шартты қайталау 

 

 

 

К>0 

KK-1 

Жоқ 

 

 

S Шейін  
S1 

B 
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Соңғы шартты қайталау блок схема тілінде 26- сұлбамен бейнеленген: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- сұлба. Блок-схема  тіліндегі соңғы шартты қайталау 

 

 Соңғы шартты қайталаудың жасанды тілдегі өрнектелуі 27.1- сұлба 

берілген. 

 :S күрделі әрекеттің денесі 

  ҚАЙТАЛАУ <S1> 

 <B> ШЕЙІН 

27.1- сұлба. Жасанды тілдегі соңғы шартты қайталау 

 

 Сонымен соңғы шартты қайталау бойынша алдымен берілген S1 әрекеті 

орындалады, содан кейін белгілі В шарты тексеріледі. Егер В шарты 

қанағаттандырылмаса, онда S1 әрекетін орындауды қайталау керек, әйтпесе еш 

нәрсе орындамау керек, яғни В шартты қанағаттандырылмаса, онда S1  әрекетін 

орындауды қайталау керек, әйтпесе  еш нәрсе орындамау керек, яғни В шарты 

қанағаттандырылғанға шейін S1 әрекетін орындауды қайталау. 

 Ескертпе: 

1. Егер     S әрекетін  алғаш орындағанда S1 әрекеттің орындалуы В шартының 

мәніне әсер етпесе және В шарты қанағаттандырылса, онда S1 әрекеті бір 

рет қана орындалады; 

2. Егер S әрекетін алғаш орындағанда S1 әрекеттің орындалуы В шартының 

мәніне әсер етпесе және В шарты қанағаттандырылмаса, онда S1 әрекеті 

шексіз рет орындалуды талап етеді; 

3. Егер S әрекетін алғаш орныдағанда S1 әрекеттің орныдалуы В шартының 

мәніне  әсер етсе және В шарты қанағаттандырылмаса, онда S1 әрекеті В 

шартының мәні  өзгергенше бірнеше рет орындалады. 

 

 S 

S1 

R 

Иә 

Жоқ 
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M, N 

сандарының 

көбейтіндісін 

табу 

M, N сандарының 

мәндерін енгізу 

S←0 
I←N 

M санын 

өзіне - өзін  

N рет қосу 

 

Шейін I<=0 

S←M+

S 
I←I-I 

Мысал: 

Берілген екі бүтін санның көбейтіндісі олардың біреуін өзіне - өзін бірнеше 

(екінші берілген санға тең) рет қосу арқылы табу алгоритмін құру керек. ол үшін S 

айнымалы шамасын қосындыны жинау үшін, ал 1 айнымалы шамасын қосу  

амалын орындалу санын тексеру үшін тағайындаймыз. Сонда берілген M,N 

сандарының көбейтіндісін табу алгоритмі мынадай болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28- сұлба. Екі санның көбейтіндісін қосу арқылы табу алгоритмі 

 

 Мұнда S←M+S әрекетінің орындалуы N  рет қайталанады, себебі I-дің  

алғашқы мәні N-ге тең, яғни M саны өзіне - өзі N рет қосылады. 

 

Параметрлік қайталау 

 

Параметрлі қайталау басқару құрылымында қайталау денесінің орындау 

саны параметр деп аталатын айнымалы шаманың алғашқы мәні мен соңғы мәні 

және қадам деп аталатын тұрақты шама арқылы анықталады: қайталау денесін әр 

орындау кезінде параметрдің  соңғы мәніне жеткенше қадамның мәні (егер 

қадамның мәні, онда 1) қосылып отырады. 

 Әдетте, параметрдің алғашқы мәні, соңғы мәні бүтін сандар болады. 

Сондықтан қайталау саны параметрдің соңғы мәні мен алғашқы мәнінің 

айырмасын қадам мәніне бөлгендегі шыққан санның бүтін бөлігіне бірді қосқанға 

тең болады. Мысалы: параметрдің алғашқы мәні 5, соңғы мәні 20, ал қадам мәні 2 

болса, онда қайталау саны мына өрнек [(20-5):2]+1=8 арқылы есептелінеді, мұнда 

тік жақшаның ішінде санның бүтін бөлігі жазылады. 

 Жалпы параметрлік қайталау жоғарыда қарастырылған алғы шартты  

қайталау мен соңғы шартты қайталаудың дербес жағдайы болады. Сондықтан, 

параметрлік қайталау графикалық  тілдерінде арнаулы кескіні болмайды. Бірақ 

оның көптеген  алгоритмдік (бағдарламалау) тілдерінде арнаулы бейнелері бар. 

Параметрлік қайталаудың жасанды тілдегі кескіні  29 – сұлба берілген: 

   :S  күрделі әрекетінің денесі 
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   <V=I, N> ҚАДАМ <K> ҮШІН 

ҚАЙТАЛАУ <S1> 

29- сұлба. Параметрлік қайталаудың жасанды тілдегі кескіні 

 

 Мұнда V – параметр, I – параметрдің алғашқы мәні, N – парметрдің соңғы 

мәні, K – қадам, S1 – қайталау денесі болады. Әр уақытта I<N болу керек. 

Қадамды кейде көрсетпеуге болады. Егер қадам көрсетілмесе, онда оның мәні 

бірге тең деп есептелінеді. 

 

Мысалдар: 

1.Егер 1 – ден 100 – ге дейінгі тақ сандардың қосындысын табу керек болса, онда 

оның алгоритмі 30- сұлбада болады: 

: Тақ сандардың қосындысы 

 S←0 

V=1,100 ҚАДАМ 2 ҮШІН  

 

ҚАЙТАЛАУ S←S+V 

 

30- сұлба. Параметрлік қайталаудың жасанды тілдегі кескіні 

 

2.Жоғарыда қарастырылған қайталау басқару құрылымдарын кәдімгі 

алгебралық өрнектегі жақшалар сияқты етіп, бірінің ішіне бірін енгізіп 

орналастыруға болады, ондай мүмкіншілік  31 – сұлбада көрсетілген: 

: Қабаттасқан қайталаулар 

    S←0 

   : Сыртқы қайталау 

   L=1,4 ҮШІН 

   ҚАЙТАЛАУ 

     : ІШКІ ҚАЙТАЛАУ 

    I=1,5 ҮШІН 

    ҚАЙТАЛАУ 

    S←S+L*I 

 Бұл алгоритмде S←S+L*I өрнегі ішкі қайталау бойынша 5 рет, ал сыртқы 

қайталау бойынша 4 рет орныдалады. Яғни, барлығы 20 рет орындалады. Осы 

алгоритмді орындалу хаттамасы және ізі төмендегідей болады: 

 

L=1 

     1.    I=1,  S←0+1 

     2.           I=2,    S←1+2 

     3.            I=3,    S←2+3 

     4.            I=4,    S←5+4 

     5.            I=5,    S←9+5 
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L=2 

     6.            I=1,    S←14+2 

     7.            I=2,    S←16+4 

     8.            I=3,    S←18+6 

     9.            I=4,    S←26+8 

    10.           I=5,    S←34+10 

L=3 

         11.        I=1,    S←44+3 

     12.        I=2,    S←47+6 

     13.        I=3,    S←53+9 

     14.        I=4,    S←62+12 

     15.        I=5,    S←74+15 

L=4 

       16.        I=1,    S←89+3 

       17.        I=2,    S←92+6 

       18.        I=3,    S←98+9 

       19.        I=4,    S←107+12 

       20.        I=5,    S←119+15 

  

Циклдік есептік процестің алгоритмдері мәліметтердің әртүрлі мәндері үшін 

бірнеше рет қайталанатын есептеу бөліктерінен тұрады. Циклдан ұйымдастыру  

тәсілдері бойынша циклдік алгоритмдерді арифметикалық және итерациялық деп 

бөлуге болады. 

 Біріншіде қайталау саны алдын ала белгілі немесе оңай есептелінеді. 

Екіншіде қайталау саны – алдын ала белгілі. Мұндай алгоритмдерде  тізбектің 

алдынғы мүшесіне математикалық операциялар қолданып, келесі мүшені 

есептейді. 

 Бұл есептеу  циклдың барлық қадамдарында рекуренттік деп аталатын 

формуламен жүзеге асады. 

 Циклды ұйымдастыру үшін үш әрекеттер орындалу керек. (6 - керек): 

  цикл параметрінің алғашқы мәнін беру; 

  цикл параметрінің өзгеру ережелерін беру; 

  цикл аяғының шартын беру. 
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N 

S=0 

i=0 

Xi 

S=S+Xi 

I=I+1 

I<=0 

S 

N 

S=0 

I=1, N, 1 

Xi 

S=S+Xi 

S 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

32- сұлба. Циклдың блок схемасы 

 

Арифметикалық циклдық құрылымына алгоритмдік мысалдар: 

пернетақтадан тізбектеле енгізілетін сандардың қосындысын есептеу (33-34 

сұлбалар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл параметрінің 

алғашқы мәні 

Цикл денесі 

Цикл параметрін 

өзгерту 

Циклдың 

шартын 

аяқтау 

Жоқ 

Иә 
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33- сұлба. «Модификация» блогын 

қолданып, қосындыны есептеудің 

циклдік алгоритмінің блок-

схемасы 

34- сұлба. «процесс» және «шешім» 

блоктарын қолданып қосындыны 

есептеудің циклдік алгоритмінің 

блок-схемасы 

 

 

АЛГОРИТМНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ. 

БЛОК – СХЕМАЛАР 

 

 Алгоритмдер сипаттамасының, көрсетілімінің әдістері өте көп. Алгоритм 

ішінде төрт түріне тоқталамыз: табиғи тіл, графикалық тіл, алгорритмдік тіл және 

бағдарламалау тілі. Көрсетілімнің әр түрлі алгоритмдерді сипаттаудың өз 

орындаушысына бағытталған өзіндік құралдары бар:  

- Табиғи тіл – орыс, қазақ, ағылшын тілдерінің сөздері;  

- Графикалық тіл - әрекеттер сипаттамасы бар графикалық схемалар;  

- Алгоритмдік тіл - әрекет немесе орындаушыға арналған командалар 

мағынасы берілетін табиғи тілдің белгілі сөздері; 

- Бағдарламалау тілі – бағдарламалау тілінің командалары.  

Алгоритмнің құрылымын құру, әдістерін үйрену үш көрсетілімдер бірден 

жүреді: алгоримдік тілде, блок – схемалар түрінде, бағдарламалау тілінде. 

Көрсетілім әдістерінің әрқайсысының алгоритмдерін сипаттайтын құралдарының 

элементтері қажеттігіне қарай еңгізіліп отырады. 

Сызықтық форма компактілі және көрнекті болып келеді. Алгоритм, өзара 

байланысқан болктар, олардың әрқайсысы бір немесе бірнеше операторлардың 

орындалуына сәйкес келеді, кезегі түрінде суреттеледі. Бұндай сызықтың елестету 

алгоритм блок – схемасы деп атайды. 

Алгоритмдердің жеке блоктары өзара сызықтың сыртқы қоршауымен 

параллель жүргізілетін, ақпарат ағыны сызықтарымен қосылады. Ағыс 

сызығының  бағыты жоғарыдан – төмен және солдан- оңға қарай негізгіге 

қабылданады және егер, ағыс сызықтарының сынықтары болмаса, 

бағыттауыштармен белгіленбейді. 

Есептеу кезеңі тікбұрышпен көрсетіледі, оның ішінде сол кезеңнің құрамы 

жазылады. Жағдайды тексеру ромбпен көрсетіледі. Алғашқы деректерді енгізу 

және нәтижелерді шығару, ішінде «енгізу» немесе «шығару» (ввод, вывод) сөздері 

жазылатын параллелограммен көрсетіледі және енгізу мен шығаруға жататын 

ауыспалылар саналады.  

Алгоритм блок –схема түрінде бұл түрде ЭЕМ тікелей орындала алмайды. 

Алгоритмнің блок-схемасын құру маңызды және көптеген жағдайларда ЭЕМ-де 

тапсырманы шешудің қажетті кезеңі, бағдарламаны құруын айтарлықтай 

жеңілдететін процесс. 

Блок – схема – арнайы геометриялық фигуралар, нұсқамалар арқылы 

орындалатын әрекеттер мен олардың орындалуы ретін көрсететін графиктік 
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схемалармен берілетін алгоритм. Алгоритмнің әр пунткті геометриялық фигура – 

блоктың ішінде бейнеленеді. Орындалатын іс - әрекеттердің түріне қарай оларға 

әртүрлі геометриялық фигуралар сәйкес келеді. Геометриялық фигуралар 

арасындағы байланыс жолдарынұсқама арқылы көрсетіледі. 

Алгоритмді блок – схема түрінде жазғанда арнайы қабылданған мемлекеттік 

үлгі бойынша мына блоктарды пайдаланады: алгоритмнің басы мен соңын элиппс, 

алгоритмде мәліметтерді еңгізу мен шығаруды параллелограмм, ақпаратты 

өңдеуді тіктөртбұрыш, шарттарды тексеру ромб фигураларының ішіне жазылады. 

Блоктардың атқаратын қызметіне байланысты олардың ішіне және жанына 

түсініктеме сөздер жазылады. Олар оқуға ыңғайлы болуы керек. 

Блок – схема алгоритмді сипаттаудың графикалық тәсілі. Блок-схема деп, 

бағытталған байланыс нұсқамалармен геометриялық фигуралар формасында 

алгоритмді графикалық түрде жазуды айтады. Ал әрбір фигура алгоритмнің бір 

әрекетін бейнелейді олардың арасындағы нұсқамалар фигурадан фигураға 

алмасуды білдіреді. Блок-схемада алгоритмді басқару көрнектілігін анық көруге 

болады. 

Блок-схема пайдаланатын геометриялық фигуралар блоктық-таңбалар, ал, 

байланыс-нұсқамалар ағын сызығы д.а. Ағын сызығы фигурадан фигураға өту 

жолын көрсету, яғни ақпараттарды және мәліметтерді өңдеудің ретін көрсету үшін 

пайдаланылады. 

Әрбір блок-схеманың басы және соңы болады. Барлық блоктар ағыны 

сызықтармен байланысады. Әрбір блокта,»басы», «соңы»- қызметші блоктардан 

басқасында, ақпарат ағынының бір кіру және бір немесе екі шығу сызықтары 

болады. 

 

Блок-схема түрінде алгоритмдердің бейнеленуі 

 

 Блок-схема тілі алгоритмдегі әр түрлі әрекеттердің хронологиялық 

байланысын көрсете алады. Ол үшін бұл тілде түрлі әрекеттерді бейнелейтін 

геометриялық фигуралар және әрекеттердің  орындалу ретін көрсететін бағыттама 

пайдаланылады. Бұлар блок-схема тілінің әліпбиін құрайды, ал олардың мағынасы 

алдын ала анықталған келісім бойынша беріледі. Блок-схема тіліндегі фигуралады 

жазықтықтың кез-келген бағытында жазуға болады. Ол алгоритм құрушының өз 

еркінде. Әдетте қағаздың бір бетіне логикалық толық әрекеттер тізбегін жазады.  

 

Блок-схема тілінде алгоритмдерді құру ережелері 

 

1. Блок-схема жоғарыдан төмен құрылады. 

2. Кез келген блок-схемада алгоритмнің басына сәйкес бір ғана элемент болу 

керек және алгоритмнің соңына сәйкес бір элемент болу керек. 

3. Блок-схеманың басынан кез келген элементке кем дегенде бір бағыт болу 

керек. 
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4. Блок-схеманың кез келген элементінен блок-схеманың соңына кем дегенде 

бір бағыт болу керек. 

Блок-схема құрмастан бұрын мына іс-әрекеттерді орындау керек: 

1. Кіру және шығу құрамын реттеу, яғни енгізілген мәліметтердің аралық және 

шығарған нәтижелердің атауларын анықтау. 

2. Негізгі бағдарламаға және қосымша алгоритмге атау беру. 

 

Блок – схема құрауда қолданылатын негізгі элементтер 

Кесте 4. 

1. Процесс-нәтижелері ЭЕМ – нің 

оперативтік жадысында сақталатын 

жаңа мәндерді қалыптастыру, 

арифметикалық немесе логикалық 

операцияларды немесе іс - әрекеттерді 

орындау.  

 

 

                                           a  

                                              

 

                    b     

2. Шешім – шартты тексеру: 

а) кейбір шарттарға байланысты 

алгоритмді орындауда екі бағыттың 

бірін таңдау. 

 

 

 

 

б) n>2 кейбір шарттарға 

байланысты алгоритмді орындауда «п» 

бағыттың бірін таңдау. 

 

 

 

 

 

                      кіріс 

 

 b 

   

    ақиқат a 

                                                                                

жалған 

 

                              кіріс 

 

       жалған   в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Модификация – циклдық 

құрылымды ұйымдастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шарт 

шарт 



 52 

4. Алдын – ала анықталған 

процесс – ішкі бағдарлама бойынша 

есептеу, бұрын құрылған және 

сипатталған алгоритмді қолдану. 

 

 

 

 а 

 

 

 

 

                   в 

5. Бағдарламаның басы – соңы 

мен ішкі бағдарламада кіру және шығу. 

 

 

 

 

 

    0.5 a 

            B 

6. Мәліметтерді енгізу – шығару – 

алгоритмнің сыртпен байланысы. 

Шығару қағазға, монитор экранына, 

магниттік дискке немесе таспаға шығу 

арқылы жүзеге асады.  

 

 

 

 

 a 

 

 

 

 

7. Байланыстырушы – ағым 

түзуінің бөліндісі. 

 

 

 

 

 

      b            a 

8. Байланыстырушы – басқа 

параққа ығыстыру. 

 

 

 

 

                      0.5 a 

                      

 

                                  0.6 a 

9. Ағым түзуінің бағыты – 

бағыттауыштар, төменнен жоғары, 

оңнан солға. 

 

10. Түсіндірме – түсініктемелер, 

ішкі бағдарламаның мазмұны.  
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Қазіргі технологиялық алгоритмдерді жобалаудың негізгі әдістері 

 

1. Құрылымдық жобалау әдісі. Кез келген алгоритм үш құрылымдық 

қорлардың комбинациясынан құрылуы мүмкін: сызықтық алгоритм (тізбектік), 

тармақталған алгоритм және циклдық алгоритм (қайталау) 

2. Жинақсыз жобаланған әдіс. Ең алдымен негізгі функциялар екінші дәрежелі 

функциялар ерекшеленеді. 

3. Қадам бойынша бөлшектеу әдісі. 

4. Модульдік әдіс. Модуль – бағдарламаның логикалық байланысты бөлігі. 

Бағдарлама тілінде жазылған алгоритм бағдарламалық деп аталады. 

Бағдарламалаудың базалық құрылымы. 

Кез-келген күрделі Алгоритм үш базалы құрылым комбинациясымен 

ұсыныла алады: 

• ізімен жүру; 

•тармақталу (альтернатива, егер онда) 

• цикл (қамталау) 

бұл құрылымдардың көрсеткішті ерекшеліктері олардағы бір кіру және бір 

шығудың болуы. 

Ізімен жүрудің базалық құрылымы, бірнеше операторлар бірінен соң бірі 

және осы бағдарламаның орындалуы кезінде тек бір рет орындалуы қажет екенін 

білдіреді. 

Екінші базалық құрылым – тармақталу болып табылады. бұл құрылым, 

жағдайды тексеру нәтижесіне тәуелді, алгоритм жұмысының альтернативті 

жолының бірін таңдауға, бірақ жолдардың әрқайсысы ортақ шешімге алып келеді, 

мүмкіндік береді. Алгоритмнің орындалуы мүмкін жолдарын сәйкес келетін 

белгілермен белгілейді: ақиқат/жалған/ия/жоқ 1/0 және т.б. 

Жеке жағдайларда таңдалған бір бос әрекет үшін ешнәрсе қабылдау қажет 

емес болуы мүмкін. Бұндай құрылым «айналып өту» (обход) немесе «егер де» 

(если-то) құрылымы деген атауға ие болды.  

 

 

 

 

 

                                                   шығу 

 

 

35- сұлба. Егерде құрылымы құрамына «тармақталу» базалық 

құрылымы кіретін алгоритм – тармақталушы деп аталады. 

 

Егер алгоритмде үш және одан да көп тармақталу  бағыты болса, онда оны 

«егер-онда-басқаша» бірнеше базалық құрылымының жиынтығы түрінде 

Жағдайды 

тексеру 

оператор 
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елестетуге болады. «Тармақталудың» мұндай әртүрлі құрылымын, көп жағдайда 

«көптеген таңдау» деп аталады.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  шығу 

 

36- сұлба. Егер –онда-басқаша құрылымы. 

 

Үшінші базалық құрылым «цикл» қаталама орындауды, басқа сөзбен 

айтқанда, оператордың циклдық жұмысын қамтамасыз етеді. 

Бұл құрылымның екі әртүрлігін бөледі, «цикл-әзірге» (37-сұлба) және «цикл-

дейін»  

 

 

 

 

 

 

                                                    шығу 

37- сұлба. Цикл-Әзірге. 

Циклде қаталанатын операторлар тобы, цикл денесі деп аталады. «Цикл-

Әзірге» құрылымының, «цикл -денесін» құрылымынан негізгі айырмашылығы, 

бірінші құрылымда цикл денесі құрылымы жағдайға тәуелді мүлдем орындалмауы 

мүмкін, ал «цикл-дейін» құрылымында цикл денесі тым болмағанда бір рет 

орындалады. «Цикл-Әзірге» құрылымында жағжайдың орындалуын тексеру цикл 

денесі операторының орындалуы алдында іске асса, ал «цикл-денесін» 

құрылымында цикл денесі өткеннен кейін екенін оңай байқауға болады. 

                              Кіру  

 

 

 

 

            Ия 

                                      

 

 

Жоқ       шығу             38- сұлба. Цикл-дейін. 

Жағдайды 

тексеру 

Оператор1 Оператор2 

Жағдайды 

тексеру 

Цикл денесі 

Цикл денесі 

Жағдайды 

тексеру 
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Циклдер өз іштерінде басқа циклдерді ұстай алады, бұндай құрылымдар 

салынған циклдер деп аталады.  

Өз құрамында «цикл» базалық құрылымын сақтайтын алгоритм, циклдік деп 

аталады. Жоғарыда қарастырылған базалық құрылымдар алгоритмді өндіруге 

құрылымдық жақындауды есекру үшін пайдаланады. Ақиқат алгоритмдер 

қарастырылған барлық базалық құрылымдар жиынтығы болып табылады. 

1- мысал. Герон формуласы бойынша үшбұрыштың ауданын есептеңдер: 

S= ))()(( cpbpapp +−−  ;   p=
2

cba ++
 

Есептеу алгоритмін блок-схема түрінде былай бейнелеуге болады: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- мысал. Төмендегі теңдеулер жүйесінің мәнін есептендер. 

У=








++

+

2.1,cos1

2.1,sin
23

22

xxx

xxx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басы 

Енгіз:а,b,c 

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

S:= ))()(( cpbpapp −−−  

Жауабы:S 

Соңы 

Басы 

Енгізу:х 

Х>1,2

 
y:=x2+sinx2 

Y:=1+x3+cos2x 

Жауабы:у 

Соңы 



 56 

ОРЫНДАУШЫ ТҮСІНІГІ. 

ОРЫНДАУШЫНЫҢ ЖАРЛЫҚТАР ЖҮЙЕСІ 

 

Есепті шешу алгоритмі деп жазбаша жарлықтардың тізімі аталады, яғни оны 

орындау барысында есептің шешімін, не берілген мәндерде есептің шешімі жоқ 

екендігі туралы жауап алуға болады. Жалпы жағдайда есептер әр түрде бола 

алады. Мысалы, мектепке бару және үйге қайту, жолайырығындағы бағдаршамнан 

өту, шәй қайнату, тамақ пісіру және т.с.с. есептер өмірде көптеген түрде кездеседі. 

Мұндай есептерді шешу алгоритмдерін тұрмыстық алгоритмдер деп атауға 

болады. Адамзат қызметінде көптеген өмірлік тәжірибеден туындайтын әрекеттер, 

қоғам заңдары әртүрлі алгоритмдер жиынтығынан тұрады. 

Алгоритм түсінігі есепті шешу әдісі түсінігімен тығыз байланысты. Әдіс деп 

қатаң негізделген есепті шешу тәсілімен оны қолдануға болатын берілген 

мәліметтер бойынша есептер тобын анықтау мақсатында құрылған тәсілді 

зерттеуді айтады. 

Ал, алгоритм есепті шешу және практикада қолдану әдісін сипаттау б.т. Ол 

әдісті зерттеу нәтижесі бойынша құрылады. Алгоритм есепті шешу орындалатын 

әрекеттердің қатаң жазбаларының реттелген тізбегі болып табылады. Бұл 

әрекеттер шешу әдісінен туындайды. 

Алгоритмнің қасиетті сапаларының бірі – орындаушыдан шешу әдісін, яғни 

жазылған әрекеттерді не үшін орындау қажеттігін түсінуді талапетпейді. 

Орындаушыдан жазылған әрекеттерді орындай алуды және қағидаларды түсінуді 

талап етеді. 

Орындаушы алгоритмді қағида – жарлықтардың ізімен «механикалық» 

түрде орындайды. ЭЕМ-ді, алгоритмді орындау құралы ретінде пайдалану 

мүмкіндігі осыған негізделген. 

Алгоритм әрқашанда орындаушы үшін жазылады. Ол адам, ЭЕМ және т.б. 

құрылғы болуы мүмкін. Алгоритмді сипаттау, орындаушыға жазылған әрекеттер 

түсінікті болуы үшін соның тілінде жүзеге асырылады. 

Қосымша толықтырушы түсінік еңгізейік. Жеке жазбаларды – алгоритм 

жарлығын жарлық деп атайық. Алгоритм жарлықтар тізбегі б.т. Орындаушы 

түсінетін және орындай алатын барлық жарлықтар жиынын орындаушының 

барлық іс - әрекетін сипаттайтын жарлықтар жүйесі орындаушының тілі б.т. 

Мысалы, ЭЕМ үшін жарлықтар жүйесі – қосу, азайту, көбейту, бөлу және 

сандарды салыстыру. Сондықтан, алгоритм әр кезде де орындаушының жарлықтар 

жүйесінің мүмкіндігіне байланысты жазылады. Алгоритмнің мынадай түрлері 

белгілі – есептеу алгоритмдері, диалогтық алгоритмдер, графикалық алгоритмдер, 

мәліметтерді өңдеу алгоритмдері, роботтарды басқару алгоритмдері, және т.б. 

Алгоритмді жазудың бірнеше тәсілдері қалыптасқан: формула, кесте, сөз, 

графикалық, алгоритмдік бағдарламалау тілдерінде сызықты түрде және т.б. Біз 

жоғарыда алгоритмді сөз түрінде, блок- схема түрінде сипаттауға тоқталғанбыз. 
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Сол графикалық сипаттауды алгоритмнің блок-схемасы деп атайды. Алгоритмді 

бағдарламалау тілінде жазуды- бағдарлама деп атайды. 

Алгоритмді сөз жүзінде сипаттағанда, жазғанда, әрбір жарлықты нөмірлеп 

отырамыз, себебі, ол алгоритмді орындау барысында қайда көшу, өту керектігін 

көрсетіп отыру үшін ыңғайлы болады. Сонымен қатар қосымша: «басы», «соңы», 

қызметші жарлықтарды пайдаланатын боламыз. Бұл жарлықтар алгоритмнің 

басын, соңын және одан әрі орындау мүмкін болмаған жағдайда алгоритмнің 

орындалуын үзуді білдіреді. «Соңы» жарлыңынан бұл жарлықтың ерекшелігі 

алгоритмнің орындалуын кенеттен үзу арқылы аяқтайды білдіреді. 

Әрбір нұсқау — бұйрық. Ал орындаушының жүзеге асыра алатын 

бұйрықтар жиыны бұйрықтар жүйесі деп аталады. Мысалы, у = (ax + b) (cx - d) 

функциясын есептеу ЭЕМ-да мынадай әрекеттерден құралады: 

а-ны x-ке көбейту R1 деп, 

оған b-ны қосу нәтижесі R2 деп, 

с-ны х-ке көбейту R3 деп, 

сх-тан d-ны алу R4 деп, 

R2-ні R4-ке көбейту у деп белгіленеді. 

Алгоритмнің бұйрықтары бірінен кейін бірі кезекпен орындалады. 

Бағдарлама Алгоритм тілінде жазу, бейнелеу мағынасын береді. Компьютерде 

Алгоритмнің сызықты, тармақты, циклді, логикалық, модельдік, параллельдік, 

тізбекті т.б. түрлері қолданылады. 

 

2-мысал. Үш санды өсу реті бойынша орналастырыңдар.  

А)алгоритмді сөз түрінде жазайық: 

Шешуі:қатар орналасқан кезкелген үш санды – А,В,С деп белгілейік. 

Мысалы:А=3,В=2,С=-4 болсын. Есепті шешу нәтижесінде А-нің мәні ең кіші сан, 

ол -4, ал С – ең үлкен сан, ол 3 болады. 

                   Мұндағы:А,В,С – аргументтер; 

                   А;В;С – нәтижелер; 

                   S-қосымша аралық айнымалы. 

1.Басы 

2.Егер АВ болса,онда 4п өтіңдер. 

3.S:=a; A:=B; B:=S (A,B –нің мәндерін алмастыру) 

4.Егер ВС болса онда 9п. өтіңдер 

5.Егер СА болса онда 8п. өтіңдер 

6.S:=C; C:=B; B:=A;A:=S (CAB болған жағдайда реттеу) 

7.9п.өтіңдер 

8.S:=C; C:=B; B:=S (A<C<B болған жағдайда реттеу) 

9.Жауабын шығару 

10.Соңы 
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Алгоритмнің орындалу барысында алғашқы екі сан өсу реті бойынша 

орналастырылады. Егер А>B болса, онда олардың мәндерін алмастырамыз (3-

команда), егер АВ болса, онда 4п. өтеміз, ал ол кезде 3п. Орындалмайды. 

3 жарлықта А,В мәндерін алмастыру үшін S аралық ұяшығы 

пайдаланылады: 

S:=A  A→S  (A=3,B=2,S=3); 

A:=B  B→A  (A=2,B=2,S=3); 

B:=S  S→B  (A=3,B=3,S=3). 

Ары қарай алгоритм С мәніне байланысты үш бағытта тармақталады.  

Бұл алгоритм тармақталушы түрге жатады. Егер алгоритмнің жазылуында 

шарттын орындалуынан тәуелді командалар бар болса, онда оны тармақтаушы 

алгоритм деп атайды. Бұл мысалдағы: 3,5,6,7,8 командалар әр кезде орындала 

беоеді. 

ә)блок-схема түрінде жазу(3-сурет): 

3-мысал. Сандардың қосындысын есептеу. 

Шешуі. Белгілеулер енгізейік, n-тізбектегі сандардың саны, х1,х2,х3,...хn – 

берілген сандар, s-қосындыны жинайтын айнымалы. 

Қосындыны есептеу үшін сызықты алгоритмді пайдалануға болатын еді: 

1.Басы 

2.S:=x1 

3.S:=S+x2 

4.S:=S+x3 

… 

N.S:=S+xn 

N+1.Соңы 

Дегенмен, бұлай жазу өте көп жарлық жазуды қажет етеді. Егер n=2000 

болса, онда 2002 жарлық қажет болады. Қайталану шартын қосылған сандарды 

санаушымен байланыстыра отырып, қайталанушы (циклдік) алгоритм құрайық 

және оған сандардың индекс көрсеткішін енгізейік. Айнымалының рет нөмірі 

индекстің мәні болып табылады. Индексті I айнымалыға енгізейік. Қосынды, әрбір 

келесі санды қосу арқылы s айнымалыға жиналады. Алдымен s-ті нөлге 

теңестіреміз,ал i=1. Сонда алгоритмнің негізгі амалы S:=S+x1 болады. Ал, индекс 

i:=i+1 бойынша i>n болғанша өзгере береді. 

Бұл жағдайда i индексі қосылған сандарды санаушы болып табылады. Ол 

тікелей санаушы деп аталады да өсіп отырады. 

Дегенмен, сандарды қосуды кері санаушы арқылы жүргізуге де болады.Ол 

кезде алдымен i:=n деп, әр жолы бірді азайтып i:=i-1 отыру керек. Бұл кезде 

қайталану, шарт i>0 болғанда жүзеге асады. 
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39- сұлба. Тікелей санаушы түрінде  

 

1.Мұндағы: n.x1,x2,x3,…xn-аргументтер; 

             S-нәтиже; 

    i-аралық айнымалы. 

1.Басы 

2.S:=0 

3.i:=1 

4.S:=x1 

5.i:=i+1 

6.Егер in болса, онда 4п өтіңдер 

7.Жауабы:S 

8.Соңы 

2.n санды кері қарай санау бойынша қосудың алгоритмі  

Мұндағы: n,x1,….xn – аргументтер; 

S-нәтиже; 

i-аралық айнымалы. 

1.Басы 

2.S:=0 

3.i:=n 

4.S:=S+x1 

Басы 

А,В,С 

енгіз 

АВ 
S:=A;A:=B;B:

=S 

BC 

CA S:=B;B:=C;C:=S 

S:=C;C:=B 

B:=A;A:=R 

A,B,C шығару 

Соңы 
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5.i:=i-1 

6.Егер i>0 ьолса, онда 4пөт 

7.Нәтиже S 

8.соңы. 

Бұл алгоритм n2 үшін орындалады. 

Енді осы циклдік алгоритмдерді блок-схема түрінде жазайық: 

а)n санның қосындысын тікелей санаушы арқылы есептеудің блок-схемасы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40- сұлба. Тікелей санаушы арқылы есептеудің блок-схемасы: 

 

басы 

Енгіз:һ,х 

R:=x1;m:=1 

I:=2 

xi>R 
R:=xi;m:=i 

I:=i+1 

in 

(R,m) 

шығару 

Соңы 



 61 

АЛГОРИТМДІ ЖАЗУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Алгоритмдегі жарлықтардың, нұсқаулардың берілу түріне қарай алгоритмді 

жазу әдістерін ажыратуға болады. Орындаушының өзіңе тән біліміне байланысты 

арнайы таңбалар, сөздер, іс-қимылдар, схемалар арқылы алгоритмдерді жазудың 

тәсілдерін ұйымдастыруға болады. 

Мысалы, цирктегі құстар мен жануарларға алгоритмдер арнайы дауыстар, 

іс-қимылдар арқылы, автокөлік жүргізу алгоритмі, телевизор, магнитофонды 

жұмыс істету алгоритмі арнайы пернелерді басу, бұрау арқылы жүзеге 

асыоылады;т.с.с. әртүрлі таңбалармен, белгілермен берілген алгоритмдер көп 

кездеседі. 

Орындаушы-адам болатын жағдайда алгоритм көбінесе сөзбен жазылады. 

Сөзбен жазылған алгоритмдер, ретпен орналасқансөйлемдерден тұрады. Сонымен 

бірге алгоритмдер арнайы таңбалар, блок-схемалар, формулалар, кесте түрінде, 

ноталар арқылы жазылады. 

Енді сөзбен жазылған алгоритмге мысалдар қарастырайық. 

1-мысал. Екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін (ЕУОБ) табу керек. Бұл 

есепті шешу, үлкен санды кішісінен бөлу арқылы, сонан соң кіші санды қалдыққа 

бөлу, бірінші қалдықтыекінші қалдыққа бөлу және т.с.с. қалдық нол болғанша 

тізбектей бөлу арқылы жүзеге асырылады. Саны бойынша ең соңғы бөлгіш нәтиже 

б.т. 

Бастапқы берілген екі бүтін санды М және N деп белгілейік.Бөлуді 

қайталанып отыратын азайту амалы мен алмастырайық. Онда алгоритмді келесі 

түрде ұйымдастыруға болады: 

1.Басы 

2. (M,N) еңгізініздер. 

3.Егер MN болса, онда 4 пунктке, әйтпесе 7 пунктке өтіңдер. 

4.Егер M > N болса, онда 5 пунктке, әйтпесе 6 пунктке өтіңдер. 

5.М:=M-N; 3 пунктке өтіңдер. 

6.N:=N-M; 3 пунктке өтіңдер. 

7.EYOB:=M 

8.EYOB:=M жауапқа шығару. 

9.Соңы. 

2-мысал. Максимум мен минимумды іздеу алгоритмі. Ол үшін бізге кез 

келген n нақты саннан тұратын шекті тізбек а1,...,а2,...аn берілсін. Сандардың саны 

аз болған жағдайда максимум мен минимумды оңай көрсетуге болады. Ал, егер n 

үлкен болса, онда есеп қиындайды. Бірнеше жүздеген көпразрядты сандардың 

ішінен максимуммен минимуммын табудың қиындығы жоғары болады. 

Сондықтан, бір анықталған жүйеге сүйену қажет. Мысалы, алғашқы мән ретінде 

максимум үшін де, минимум үшін де алғашқы тұрған санды алайық. Ары қарай 

ретімен әрбір санды максимумның мәнімен салыстырамыз. Егер келесі сан 

максимумнан үлкен болса, онда оны максимумның жаңа мәні ретінде 
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қабылдаймыз, онан соң келесі тұрған санға өтеміз. Егер қарастырылып отырған 

сан максимумнан үлкен болмаса, ондаоны минимум ретінде алынған санмен 

салыстырамыз. Егер осы сан минимумнан кіші болса,онда оны минимумның жаңа 

мәні ретінде қабылдаймыз; егер бұл сан минимумнан кіші болмаса,келесі санды 

таңдауға өтеміз. Осындай әдіспенсандардың бәрін салыстыру арқылы максимум 

мен минимумын соңғы мәнін табамыз. Осы айтылған ережені сөзбен жазу 

тәсілімен былай жазуға болады: 

1. Басы  

2. (а1.i=1.2….n) енгізіндер. 

3.min:=a1; max:=a17 

4.i:=2 

5.Егер a1>max, онда 6 п. өтіңдер, әйтпесе 7 п.өтіңдер 

6.max:=a1 ; 9 пункткеөтіңдер. 

7.Егер a1<max; онда 8 п. өтіңдер, әйтпесе 9 п. өтіңдер. 

8.min:=a 

9.i:=i+1 

10. Егер i<n, онда 5 пункткеөтіңдер, әйтпесе 11 пунтке өтіңдер. 

11.(max,min) жауапқа шығарындар. 

12.Соңы. 

 

 

АЛГОРИТМДЕР АНАЛИЗІ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ 

 ОРЫНДАУ АНАЛИЗІ 

 

Бір есепті шешуге арналған әртүрлі алгоритмдерді салыстыру үшін 

бағдарламаның орындалу уақытын жуық мөлшерде анықтау үшін 

алгоритмдердің математикалық анализі қолданылады. Қолданбалы есептерді 

шешу процесінде есеп шығарудың неғұрлым жақын алгоритмін таңдау керек 

болады. Мұнда алгоритм келесі талаптарды қанағаттандыруы керек: 

1. Түсінуге жеңіл, бағдарламалық кодқа және орындауға, аударуға жеңіл 

болуға тиіс. 

2. Компьютер ресурстарын тиімді пайдалану және орындалу 

жылдамдығы неғұрлым тез болуы керек. 

Бағдарламаның орындалу уақытына келесі факторлар әсер етеді: 

1. Алғашқы ақпаратты бағдарламаға енгізу. 

2. Орындалып жатқан бағдарламаның компилияцияланған кодының 

сапасы. 

3. Бағдарламаның орындалуында пайдаланылып жатқан машиналық 

инструкциялар. 

4. Сәйкес бағдарлама алгоритмінің уақытша күрделілігі. 

 

Алгоритмнің Уақыт бойынша күрделілігі дегеніміз – жоспарланған 
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нәтижеге жету үшін алгоритмге орындау қажет болатын қадамдармен өлшенетін 

алгоритмнің орындалу уақыты. Бұл терминнің синонимі ретінде, көбінесе 

алгоритмнің орындау уақыты сөзі пайдаланылады.  

Бағдарламаның орындалу уақыты алғашқы мәліметтердің мөлшеріне 

тәуелді. Мысалға, массивтегі ең кіші элементті табу бұл мәліметтер элементтерін 

салыстыруға негізгі операция немесе амал. N элементтерін массиві үшін 

алгоритмге N-1 салыстыру қажет болады және оның орындалу уақыты Т-ге 

пропорционал. Алгоритмдердің уақыт бойынша күрделілігін 0 символика деген 

қолданылады. Мысалы, егер қандай да бір бағдарламаның орындалу уақыты Т(n) 

О(n2) ретке ие болса, бұл дегеніміз қандай да бір С әлде n0 константалар болып, n0-

дан үлкен немесе тең болатын n константалар үшін Т(n)<=cn
2
 теңсіздігі 

орындалады. Яғни, орындалу уақыты ең аз дәрежеде өсетін бағдарламаларды 

таңдап алуы керек. Бұл дегеніміз, неғұрлым өсу дәрежесі аз болса, компьютердің 

шығарып отырған есептің өлшемі соғұрлым көп болады деген сөз. Бағдарламаның 

орындалу уақытын теориялық түрде табу күрделі математикалық есеп, оның 

шешілу үшін бірнеше базалық принциптерді білу керек. Алдымен 3 маңызды 

ережелерді қарастырамыз: 

1. Тұрақты көбейткіштер уақыт бойынша күрделі реттік анықтау 

үшін маңызды емес, яғни О(k*f)=0. 

2. Көбейткіштер ережесі: екі функцияның уақыт бойнша күрделі 

реттің көбейткіштері олардың күрделіліктің О(f*g)=O(f)*O(g). 

3. Қосындылар ережесі: функцияның уақыт бойынша күрдел реттің 

қосындылары қосылғыштардың ең үлкенінің ретіне тең болады. 

О(n
5
+n

2
+n)=O(n

5
). 

 

Бағдарламалар анализінің ережелері: 

 

1. Меншіктеу, оқу және жазу операторларының орындалу уақыты О(1) 

ретке ие болады. 

2. Операторлар тізбегінің орындалу уақыты қосындылар ережесі 

бойынша анықталады.  

3. Шартты оператордың орындалу уақыты шартты түрде орындалып 

отырған оператордың орындалу уақытынан тұрады. Логикалық өрнекті 

есептеу уақыты – жалпы О(1) ретке ие болады. Барлық шарт 

конструкциясының уақыты логикалық өрнекті есептеу уақытынан 

және логикалық өрнек, ақиқаты және жалған мәндерді қабылдауда 

жүзеге асатын операторларды орындауға қажет ең көп уақыттан 

тұрады.   

4. Циклдарды орындау уақыты – цикл денесі оператордың орындалу 

уақытынан және циклды тоқтату шартын есептеудің уақытынан 

тұратын барлық цикл итерацияларының уақытын қосқанға тең болады.  
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Сұрыптауға жататын элементтер саны кіретін мәліметтер көлемге өлшем 

бірлігі болып ткабылады. Мұндағы соңғы үш оператор О(1) орындалу ретіне ие 

болады. Қосындылар дәрежесіне сәйкес бұл операторлар топтары 

О(мах(1,1,1))=О(1). 

Егер операторы үшін логикалық өрнекті тексеру О(1) уақыт ретіне тең 

болады. Соңғы 5 оператор тобының, яғни ішкі циклдің орындалу ретін 

қарастырамыз, бұл операторлар үшін әрбір итеракциядағы орындалу уақыты О(1)-

ге ие болады. Цикл n-1 рет орындалады. Сондықтан, көбейткіш ережесі бойынша 

циклдің барлық орындалу уақыты: О((n-1)*1)=O(n*1). 

Сыртқы циклді қарастырамыз: сыртқы цикл n-1 рет орындалады, сондықтан 

бағдарламаның жалпы қосынды орындалу уақыты 
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формуламен анықталады және О(n2) ретке ие болады. Жалпы О функциясының 

мәні берілгендер құрылымы алгоритмдер үшін полиномдық, логорифмдік және 

экспоненциалдық функциялар ішінен таңдап алынады.  

 

Массивтерді сұрыптау алгоритмдері.  Таңдау көмегімен сұрыптау 

 

Массивтерді сұрыптау алгоритмдері 4-ке бөлінеді: 

1. Таңдау арқылы сұрыптау. 

2. Ауыстыру арқылы сұрыптау (көпіршік әдіісі). 

3. Қою арқылы арқылы сұрыптау. 

4. Тез сұрыптау. 

Сұрыптау немесе объектілер тізімін реттеу деп осы объектілердің қандай да 

бір сызықтық реттілікке қатысты өсуі мен кемуі бойынша орындауды айтамыз. 

Сұрыптаудың мәні сонда жазулар тізімінің реттілігін кілттік өріс мәндері 

кемімейтін тізбек құратындай етуіміз керек. Басқа сөзбен айтқанда R1, R2, .. , Rn 

жазулары кілттік мәндері K1, K2,…,Kn  орналасуы керек. Ki1<Ki2<….<Kin. 

Мұнда реттелген тізбектегі кілттердің бірдей мәндері бар жазулар бір-

бірімен қатар орындалады. Сұрыптау әдістері 2 категорияға бөлінеді: 

- массивтерді сұрыптау (ішкі сұрыптау) 

- тізбектелген файлдарды сұрыптау (сыртқы сұрыптау). 

Массивтер ішкі оперативті жадыда орналасады. Оған кез келген уақытта тез 

кіруге болады. Ал сыртқы сұрыптау реттеуге тиісті мәліметтер көлемі өте үлкен 

болғанда мәліметтердің оперативті жадыға симай қалғанда қолданылады.  

 

Таңдау көмегімен сұрыптау. 

А массивінде мәліметтердің n элементі сақталған және бұл массив бойынша 

n-1 жүріс етеді. 0-ші жүрісте ең кіші элемент таңдалады. Ол кейіннен А0 

элементпен айырбасталады. Келесі жүрісте тізімнің А1 элементінен бастап 

реттелмеген бөлігі қарастырылады. Мұнда ең кіші элемент тауып алынады да А1-

де сақталады. Ары қарай А2 ... Аn-1 тізіміндегі ең кіші элемент ізделеді. Табылған 
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мән А2-мен ауысады. Осылайша, n-1 жүріс өтеді. Соңында тізімнің реттелмеген 

аяғы 1 элементке дейін қысқарады. Сол элемент ең үлкен болып табылады.  

 

Мысалға,  50,20,40,75,35 массив берілген. 

0-жүріс. 20-ны таңдаймыз. Оны А0-мен ауыстырамыз (А0=50).  

  20,50,40,75,35. 

1-жүріс. 35 таңдаймыз. Оны А1-мен орын ауыстырамыз. 

  20,35,40,75,50. 

2-жүріс. 40 таңдаймыз. Оны А2-мен орын ауыстырамыз. 

  20,35,40,75,50. 

3-жүріс. 50 таңдаймыз. Оны А3-пен орын ауыстырамыз.  

  20,35,40,50,75. 

Соңғы қалған 75 саны ең үлкен элемент сұрыпталып шыққанда:  

  20,35,40,50,75. 

Сұрыптау – массив өлшеміне ғана тәуелді салыстырулардың белгіленген 

санына ие болуы керек. i n -ші жүрісте (A 1+i … A 1−n )-ге дейінгі элементтердің 

салыстырулар саны (n-1-(i+1)+1)=n-i-1 тең болады.  

Салыстырулардың жалпы саны мына формуламен анықталады: 
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Алгоритмнің күрделілігі – О(n 2 ) тең болады. 

 

Ауыстыру арқылы сұрыптау 

Ауыстыру арқылы сұрыптау. N элементтен тұратын а массивін айырбастау 

арқылы сұрыптау үшін немесе көпіршік әдісімен сұрыптау үшін n-ші жүріс қажет. 

Әрбір жүрісте көршілес екі элемент салыстырылады және егер 1-сі үлкен болса 

немесе 2-не тең болса, онда бұл элементтер орындарымен ауысады. әрбір жүрістің 

аяғында ең кіші элемент ішкі тізімнің жоғарғы жағына көтеріліп отырады. Бұл 

қайнап жатқан судың ішіндегі ауаның көбікшесіне ұқсас. Сондықтан көпіршік 

әдісі деп аталады.  

Мысал. Массив: 

50,20,40,75,35 

0-жүріс. 50 мен 20салыстырылады. 

 20,50,40,75,35  

1-жүріс. 50 мен 40 салыстырылады 

 20,40,50,75,35 

2-жүріс. 50 мен 70 реттелген, сондықтан қалады. 

 20,40,50,70,35 

3-жүріс.75 пен 35 салыстырылады. 

 20,40,50,35,75 

4-жүріс. 50 мен 35 салыстырылады 
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 20,40,35,50,75 

5-жүріс. 40 пен 35 салыстырылады 

 20,35,40,50,75 

20 мен 30 реттелген 

20,35,40,50,75 болып реттеледі. 

 

Массивтегі жүрістер саны минимальды немесе максимальды элемент қай 

жерде орналасқанына байланысты. Мұнда бірінен кейін бірі келетін жүрістердің 

бағытын ауыстыру арқылы жылдамдатуға болады. Мұндай алгоритм Шейкер 

сұрыптауы деп аталады.  

Есептеу күрделілігі. Массив реттелген болған жағдайда бүкіл тізім 

бойынша 1 ғана жүріс өтеді. Мұнда тиімділігі О(n)-ға тең. Ал ең тиімсіз жағдайда 

i-1 жүріс орындалады және i-ші жүрісте  n-i-1 салыстыру жүргізіледі. Ең тиімсіз 

жағдайда тиімділігі О(n2) тең. Жалпы жағдайда таңдау арқылы сұрыптау көбікше 

арқылы сұрыптауға қарағанда ауыстырылатын сан аздығымен тиімді  болады. 

Шейкер сұрыптау алгоритмі элементтердің барлығы немесе көпшілігі 

сұрыпталған жағдайда пайдаланған тиімді.  

 

Қою  арқылы сұрыптау 

Қою арқылы сұрыптау – келесі процеске ұқсас. Карточкаларға аттарды 

жазып, карточкаларды алфавит бойынша өзіне керекті орынға қыстырып қою 

арқылы реттеу. Мысалға:  

50,20,40,75,35 массивін қыстыру арқылы сұрыптау керек.  

50 элементінен бастаймыз. 20-ны 0 позициясына қыстыру, 50-ді 1 

позициясына жылжыту.  

40-ты 1 позициясына қыстыру, 50-ді 2 позицияға жылжыту.  

75-ті 3 позициясына қыстыру.  

35-ті 1 позициясына қыстыру, қалғандарын оңға қарай жылжыту.  

Есептеу күрделілігі: жалпы салыстырулар саны 
2

)1( −nn
-ге тең. Ең жақсы 

жағдайда, яғни тізім реттелген жағдайда күрделілігі О(n)-ге , ал жаман жағдайда 

О(n2)-ге тең.  

Бинарлық қоюлар арқылы сұрыптау. 

Бұл жай енгізулермен сұрыптаудың жақсартылған варианты. Жаңа 

элементті қосуға қажетті дайын тізбек реттелген болып, енгізу орнын неғұрлым 

жылдам табуға негізделген. Ол үшін дайын тізбектің ортаңғы элементі ізделіп, 

ары қарай ортасынан бөлу қашан енгізу орыны анықталғанша жалғаса беретін 

бинарлық іздеу жүргізіледі.  

Есептеу күрделілігі:  Енгізу орыны табылады егер, al<=item<=ar болса. 

Соңында іздеу интервалы  1 ге тең болуы керек; бұл дегеніміз I элементтерден 

тұратын интервал ортасынан (log2i) рет бөлінеді деген сөз.  
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Салыстырулардың минимальды саны барлық элементтер кері ретпен 

орналасқанда, ал максимальды саны олардың осы кезде реттелген болғанында 

талап етіледі.  

 

Тез сұрыптау 

Тез сұрыптау әдісі – күнделікті тәжірибеден алынған.  

Мысалы: Аттары бойынша алфавиттік карточкалар жиынын қандай да бір 

әріпке қатысты, мысалы К, екі кіші жиынға бөлуге болады. Барлық К-дан кіші 

немесе тең тең болатын бір жиынға, К-дан үлкен болатын бір жиынға бөлеміз. 

Одан кейін әрбір жиын тағы да екіге бөлінеді т.с.с. Тез сұрыптау алгоритмінде 

орталық элементті анықтап, сол арқылы бөлу әдісі қолданылады. Яғни, алғашқы 

массив екіге бөлінеді. Орталық элементтен үлкен және орталық элементтен кіші. 

Тура осы әрекет алынған массивтің 2 бөлігіне де жүргізіледі. Осылайша бөліне 

береді. Әрбір бөлікте бір ғана қалғанша жалғастырамыз. 

 

Сұрыптау принципі: 

Массивтің орталық элементі таңдап алынады. Массивтің барлық элементтері 

солдан оңға және оңнан солға қарай қарап өтіледі. 

І. Солдан оңға қарай қозғалғанда A[scan up] деген элементті іздейміз және 

бұл элемент орталық элементтен үлкен болуы керек, оның позициясын есімізге 

сақтап аламыз. Оңнан солға қарай қозғалғанда A[scan down] деген элементті 

іздейміз. Ол элемент орталық элементтен кіші немесе тең болады. Позициясын 

есте сақтаймыз. Табылған элементтердің орындарын ауыстырамыз және scan up 

және scan down индекстері қиылысқанша іздеуді жалғастырамыз.  

1-этапты орындап болғаннан кейін алғашқы масситің элементтері орталық 

элементке бөлінеді.  

2-этапта 1-этаптың әрекеттері массивтің оң жақ және сол жақ бөліктері үшін 

жеке-жеке орындалады.  

3-этапта осы әрекеттердің барлығы 4 бөлігі үшін жеке-жеке орындалады.  

4-этапта 4 бөлігі жеке-жеке орындалады.  

Есептеу күрделілігі. Тиімділік анализі кей жағдайда ғана мүмкін болады. 

Айталық, массив элементтер саны n=2 (K=log2n) 1-сканерлеуде n-1 салыстыру 

жүргізіледі. Оның нәтижесінің өлшемі 
2

n
 өлшемді ішкі тізім пайда болады. 

Өңдеудің келесі фазасында әрбір ішкі тізім үшін n/2 салыстыру қажет болады. 

Осылайша, бөлу процесі табылған ішкі тізімдер тек бір ғана элементтер тұрғанша 

К жүрістен кейін аяқталады. Мұндағы салыстырулардың жалпы саны мына 

формуламен анықталады: n*k=n*log2n. Жалпы түрдегі тізім үшін есептеу 
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күрделілігі – О(n log2n) тең болады. Ал ең нашар жағдайда орталық элемент ең 

кіші элемент болғанда есептеу күрделігі O(n2) тең болады.  

 

Сұрыпталған тізбектерді біріктіру. 

Екі А жіне В реттелген тізімдер берілген. Оның ұзындықтары сәйкесінше m 

және n. Біріктіру нәтижесінде ұзындығы m және n болатын С реттелген тізімін алу 

қажет. әрбір элемент бойынша біріктіру жүргізіледі. Ағымдағы өткізу нүктесі 

әрбір тізімнің басына орналасады. Ағымдағы нүктедегі мәндер салыстырылады. 

Нәтижесінде солардың кішісі массивке көшіріледі. Тізбектегі мән өңделіп 

болғаннан кейін келесі санға бір қадам жасалады да, салыстыру жалғастырылады.  

Тізімдер алғашында реттелген болғандықтан элементтер шығатын массивке 

сұрыпталған ретпен көшіріледі. Тізбектің біреуі аяқталғаннан кейін келесі 

тізбектің қалған бөліктері яғни элементтері шығтын массивке көшіріле салады.  

 

Сұрыпталған тізбектерді біріктіру алгоритмі 

1. Бір тізбек немесе тізбектің екеуі де біткенше келесі әрекеттерді 

орындау керек. Яғни, егер 1-тізбектің 1-элементі 2-тізбектің элементіне тең немесе 

кіші болса, онда оны шығатын тізбекке жазып қойып, 1-тізбектің келесі 

элементіне көшу керек. Әйтпесе, шығатын тізбекке 2-тізбектің элементін жазып, 

2-тізбектің келесі элементіне көшу керек. Одан кейін шығатын тізбектің келесі 

элементіне көшу керек.  

2. Егер біреуі аяғына дейін өңделмесе, онда сол қалдықты шығатын 

тізбекке көшіру керек.  

 

Тізімдерде іздеу әректтерін жүргізу 

Іздеу (поиск) екіге бөлінеді: 

1. Тізбектеліп іздеу. 

2. Бинарлық іздеу. 

1. Тізбектеліп іздеу. Тізбектеліп іздеудің мағынасы элементтерді 

тізбекпен таңдап алуды және элементтерді кілт мәнімен салыстырудан тұрады.  

Функция парамертлер ретінде массивті, элементтер санын және кілт мәнін 

алады. Сәйкес элементтің индексін қайталайды, егер іздеу сәтсіз болса,  -1 мәнін 

береді. Тізбектеліп іздеу кез келген тізбек үшін қолайлы, тізбектеліп іздеудің 

орталық тиімділігі O(n) тең болады.  

2. Бинарлық іздеу.  

Бинарлық іздеулер тек қана реттелген тізімдер үшін ғана қолданылады. 

Мысалы элементтер тұратын массив берілсін. Тізімнің басындағы және 

соңындағы элементтердің индекстері мынадай low=0 high=n-1 дейін болады. 

Бинарлық іздеудің алгоритмі: 

1. Массивтің ортаңғы элементінің индексін табу: mid=(low+high)/2. 

2. Орталық элементтің мәнін кілтпен салыстыру «Key». Егер салыстыру 

нәтижесінде сәйкестік бар болса, онда mid индексін кілтті табу үшін 
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қолданамыз. Егер орталық элемент мәні кілттен кіші болса, онда 

қарастырылып отырған тізімнің оң жағындағы бөлігінде іздеу 

жүргіземіз. Егер керісінше үлкен болса, онда сол жақтағы бөлігінде 

іздеу жүргіземіз.  

3. Егер ізделіп отырған элемент тізімде жоқ болса, онда үзу индикаторын 

береміз. 

Мысалға: Бүтін сандар тұратын А массиві берілсін. 33 кілті берілген 

элементі бар табу керек.  

Мысал элементтері:  А 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

-

7 

3 5 8 1

2 

1

6 

2

3 

3

3 

5

5 

 

Low=0 

High=8 

mid=4 

33>A(mid)   0 1      2       3      4      5      6      7      8 

-

7 

3 5 8 1

2 

1

6 

2

3 

3

3 

5

5 

                                                                 mid 

Low=5 

High=8 

mid=6 

33>A(mid) 

     0       1     2      3         4     5       6      7      8 

-

7 

3 5 8 1

2 

1

6 

2

3 

3

3 

5

5 

                                                                                     mid 

Low=7 

High=8 

mid=7 

33=A(mid) 

Сонда тізбектеліп іздеуде 8 салыстыру, ал бинарлық іздеуде 3 салыстыру 

жүргізіледі. 

 

Файлдар және сыртқы тасымалдаушылардағы мәліметтер мен 

операциялар 

 

Көптеген қосымшаларда  дисктердегі файлдарда орналасқан мәліметтерге 

кіру қажет болады.  Мәліметтердің ұлкен жиындары жадыға бір уақытта 

сыйғызуға мүмкін емес миллиондаған жазулардан тұруы мүмкін. Оларды басқару 
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үшін сыртқы сұрыптау мен іздеу алгоритмдері қажет. 

Аппаратты тұрғыдан алғанда файл жазулары дискте сақталатын, белгілі 

ұзындықтағы мәліметтер блоктарын құрайды. Логикалық тұрғыдан алғанда 

жазулар файлда тізбектеліп орналасады.  

Файлдық жүйе жекелеген жазуларға, сондай-ақ, барлық файлға толығымен 

кіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.   

 

Сыртқы сұрыптау  

Файлдар түрінде ұйымдастырылған  мәліметтерді сұрыптау сыртқы 

сұрыптау деп аталады.  Егер файл оперативті жадыда сыймайтындай үлкен болса,  

онда сұрыптау - өте үлкен проблема. Барлық мәліметтерді бір массивте  сақтауға 

болмайтындықтан, оларды сақтау үшін уақытша файлдарды қолдану керек.  

Тура біріктіру арқылы сұрыптау екі реттелген тізімді біріктіретін жай 

біріктіру әдісін қолданады. Басты идеясы біртіндеп үлкейетін элементтер түрінде 

файл ұйымдастырылатынында, яғни жазулар тізбегі r1<=r2<=…<=rn жазулар 

тізбегі.  Мысалға, 3 деген ұзындықтағы сериялармен ұйымдастырылған бүтін 

сандар тізбегі: 

7  15  29         7  11  13         16  22  31        5  12   

Мұнда соңы 3 тен кем ұзындықта болуы мүмкін, бірақ оның жазулары да 

сұрыпталған.  

Сұрыптау алгоритмі 

 

FC  5,15,35,30,20,45,35,5,65,75,40,50,60,70,30,40,25,10,45,55 

1. Файлды екіге бөлеміз. Оның элементтерін сәйкесінше екіге бөлеміз. 

Осылайша, әрбір жаңа файлда элементтер тізімі пайда болады.  

2. Ішкі тізімдерді салыстырамыз. Яғни, FA файлынан және FB файлынан 

бір-бір элементтен таңдап алып, жай біріктіру алгоритмін пайдалана 

отырып, қайтадан FC файлына жазамыз. Осылайша, барлық элементе 

қайтадан FC файлға ауысқанша жалғастырамыз.  

 

FА  5,35,20,35,65,40,60,30,25,45 

FВ  15,30,45,5,75,50,70,40,10,55 

FC  5,15,30,35,20,45,5,35,65,75,40,50,60,70,30,40,10,25,45,55 

 

3. Бір қадамды қайталап, FА және FВ файлдарына екі элементті 

серияларды жазып шығарамыз.  

FА  5,15,20,45,65,75,60,70,10,25 

FВ  30,35,5,35,40,50,30,40,45,55 

 

4. FА және FВ файлдарындағы екі элементті серияларды FC файлына 4 

элементті серияға біріктіреміз. Мұнда реттелген тізімдерді біріктіру 

алгоритмін пайдаланамыз.  
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FC  5,15,30,35,                     5,20,35,45 

40 50 65 75       30 40 60 70    10 25 45 55 

 

5. FС файлын екіге бөлетін қадамды FА және FВ файлында сәйкесінше 4 

8 т.с.с элементтер серияларын құрай отырып және сериялардың әрбір 

жұптарын біріктіре отырып қайталаймыз. Процесс FА және FВ 

файлдары бір-бір реттелген тізімнен тұрғанда және олар FC 

сұрыпталған файлына соңғы рет бірікенде аяқталады. 

 

Түзу бірігу сұрыптау анализі 

Сұрыптау бір элементі ішкі тізімдердің жүрістер сериясынан тұрады, әрбір 

жүрісте ішкі тізімнің ұзындығы екі еселенеді. Ол үшін log2n жүріс қажет болады. 

Түзу бірігу арқылы сұрыптау 2n log2n мәліметтерді қарауды талап етеді, 

сондықтан оның күрделілік реті O(n log 2n). 

 

Табиғи бірігу арқылы сұрыптау. 

Түзу бірігу арқылы сұрыптауда алғашқы ұзындығы бірге тең болатын 

реттелген сериялар пайдаланылады да, олар әрбір жүріс сайын екі еселеніп 

отырады. Ең аяғында сериялар файлдардың барлығын қамтиды да сұрыпталу 

аяқталады. Мұның бір кемшілігі қысқа сериялар мен жұмыста көп уақыт кетеді. 

Мұндай сұрыптауды салыстырмалы түрде ұзын сериялардан бастасақ, 

алгоритмнің тиімділігі неғұрлым артады. Әрбір ретте неғұрлым екі серия бірігетін 

сұрыпталу әдісі табиғи бірігу деп аталады.  

 

Сұрыптау алгоритмі 

Алғашқыда FC алғашқы файлды және алғашқы ұзындықтағы реттелген 

серияларды жасау үшін оперативті жадыдағы буфер керек: 

1. Алғашқы файлдың мәліметтері буферге блок бойынша оқылады. 

2. Әрбір блок сұрыпталудың кез келген алгоритмі арқылы сұрыпталады 

да (мысалы, тез сұрыпталу), кезек-кезек FB және FA файлдарына 

көшіріліп отырады. 

3. FC файлы біткен кезде қайтадан уақытша FА және FВ файлындағы 

мәліметтер блоктары қайтадан біріге бастайды.  

4. Осылайша, сұрыптау жай бірігуге ұқсас жалғаса береді.  

 

Алгоритм анализі: 

Мұнда әрбір жүрістен сериялардың саны екі есе қысқарады. Сондықтан 

жіберулердің жалпы саны ең жаман жағдайда n log2n тең болады. Ал жалпы 

жағдайда одан да аз болады. 

Балансталған көп жолдық бірігу 

Тізбектелген сұрыпталуға кететін шығын жүрістің санына прорпорционал 
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болады. Шығынды азайтудың бір жолы екі уақытша немесе одан да көп 

файлдарды пайдалану R сериялы бірігу n уақытша файлдарға бөлінгенде 
n

R
 ішкі 

тізімдерден тұратын тізбек құрайды. Екінші жүріс бұл санды 
2n

R
 дейін 

қысқартады. Ал үшінші жүріс  
3n

R
 дейін қысқартады. Осылайша к жүрістен кейін 

kn

R
 бөлік қалады. n элементі N жүрісті бірігу мен сұрыптауда жүрістің жалпы саны 

k=logNn (N-жол, n-элементтер саны) тең болады. Әрбір жүрісте қайта жазудың n 

операциясы жүретін болғандықтан ең жаман жағдайда операцияның жалпы саны 

M=n logNn болады.  
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БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ  

 

1. Алгоритм сөзі қайдан шыққан? 

2. Алгоритмді алғаш қай ғалым ашқан? 

3. Алгоритм дегеніміз не? 

4. Алгоритмді орындай үшін қандай жолдары бар? 

5. Алгоритмнің түрлері қандай? 

6. Алгоритмді орындаған кезде блок-схеманың орындалуы қандай? 

7.  Блок-схемаға түсінік беріңіз? 

8. Блок-схема неден тұрады? 

9. Эллипс фигурасы қандай қызмет атқарады? 

10. Сызықтық алгоритм қалай орындалады? 

11.  Ромбы қызметі қандай? 

12.  Паралеограмм қызметі қандай? 

13.  Егер тапсырмада шарт берілсе, қандай геометриялық фигура қолданамыз? 

14.  Бағыттауыштар қызметі қандай? 

15.  Тармақталған алгоритм қалай орындалады? 

16.  Алгоритмдер түрлеріне мысал келтіріңіз? 

17.  Алгоритм қандай ұғымдармен байланысты? 

18.  Басқа пәндермен байланысы қалай? 

19.  Алгоритмнің қасиеттерін атаңыз? 

20.  Қасиеттеріне мысал келтіріңіз? 

21.  Алгоритмнің жазу тәсілдеріне тоқталыңыз? 

22.  Орындаушы түсінігі? 

23.  Алгоритмді сипаттау кезінде қандай құралдары бар? 

24.  Егер тапсырмада шарт берілсе, ол алгоритмнің қай түріне жатқызасыз? 

25.  Блок- схемада есептеу блогы деп қай фигураны аламыз? 

26.  Бағдарлама тілінде жазылған алгоритмді қалай атаймыз? 

27.  Алгоритмде цикл қандай қызмет атқарады? 

28.  «Егер», «онда», «әйтпесе» қызметші сөздерін қолданғанда, алгоритмнің қай 

түріне жатқызасыз? 

29.  «Алгоримт» сөзінің алғашқы синоним сөздерін атаңыз? 

30.  ЭЕМ- да есептің шығарылу этаптарын схема түрінде көрсетіңіз? 

31. Есеп шығарылудағы алгоритм не болып табылады? 

32. Алгоритмдегі өлшем дегеніміз не? Өлшемдер түрлері. 

33. Алгоритмнің сөздік-формулалық сипаттамасына мысал келтіріңіз. 

34. Алгоритмді графикалық тәсілмен берудің ерекшклігі неде? 

35. Алгоритмнің алгоритмдік тілде жазылуы нені білдіреді? 

36. Алгоритмдеу принципін көрсетіңіз. 

37. Алгоритмдеудің негізгі принциптерін көрсетіңіз. 

38. Ең қарапайым сызықты алгоритмдерді құрастырудың және жүеге асырудың 

мысалдарын келтіріңіз. 
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39. Циклдік алгоритмнің жұмыс істеу принципі? 

40. Жобалаудың өспелі және кемімелі   тәсілдеріне анықтама беріңіз. 

41. Тізбектерді өңдеу алгоритмдерін атаңыз? 

42. Сұрыптау алгоритмдерін атаңыз 

43. Ішкі сұрыптау алгоритмдерді: Қосып сұрыптау, Таңдау сұрыптау.  

44. Ауыстырып сұрыптау алгоритміне анализ жасаңыз 

45. Ішкі сұрыптау алгоритмдері?  

46. Сыртқы сұрыптау алгоритмдеріне анализ қалай жүргізіледі?  

47. Сұрыптаудың альтернативтік әдістері қандай?  

48. Есептің негізгі бағдарламасының алгоритмі қалай құрылады?  

49. Алгоритмдерді анализдеу принциптерін атаңыз? 

50. Бағдарламаны іске қосу және қатесін тексеру командаларын атаңыз?    
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ҚОСЫМША ТАПСЫРМАЛАР  

 

1. Қабырғалары a, b, c үшбұрыш ауданын (s) Герон формуласы бойынша есептеу 

алгоритмін және блок-схемасын құру керек. 

 

Шешімі: 

Есептеу формулалары: p=(a+b+c)/2; ))()(( cpbpapps −−−=  

Аудан мәнін есептеу алгоритмі: 

алг  аудан (нақ a,b,c, нақ   s) 

арг  a,b,c 

нәт  s 

басы нақ p 

  p: =(a+b+c)/2; s:=sqrt[p*(p-a)*(p-b)*(p-c)] 

соңы 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сызушының  “(x,y) нүктесіне жылжу” командасын пайдаланып, М әрпін жазу 

алгоритмін құру керек. 

 

Шешімі: 

 

 алг М әрпі 

  берілг қаламұш көтерулі 

  керек М әрпін жазу  

 басы 

  қаламұшты түсіру; (0,4) нүктесіне жылжу 

  (1,2) нүктесіне жылжу; (2,4) нүктесіне жылжу 

  (2,0) нүктесіне жылжу  

 соңы  

 

басы оқу 

a,b,c 

 

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

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

жазу s соңы 
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3. Мына өрнектің мәнін есептеу алгоритмі: 

   




+

++−
=

0,75sin

0,346 235

xxtgx

xxxxx
y   

Шешімі:   

алг өрнек /арг нақ х, нәт нақ у/ 

 бер х 

 нәт у 

басы 

енгіз х 

егер х>0 

  онда у:=х**5-6*х**3+4*х**2+3*х 

  әйтпесе  у:=sin(5*x)+tg(7*x) 

 бітті 

 шығару у 

соңы 

4. Берілген а, в, с сандарының ең кішісін табу қажет блок - схемасы. 

Шешімі: 

 

 

 

 

 

 

                    

      

        

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

басы 

а, в,с 

енгізу 

a<b a<с b<с 

min:=b min:=с min:=с min:=а 

min 

 иә 
 

иә 

жоқ 

t енгізу 

t=’Y

’ 

соңы 

иә 

жоқ 
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5.  а[1:n] нақты сандар кестесі элементтерінің орта мәнін  (с) табу керек. 

(орта мән элементтердің қосындысын (s) элементтер санына  бөлінгендегі 

бөліндіге тең.) 

Шешімі: 

Алгоритмді төмендегіше құру мүмкін: 

  алг орта мән (нақ  кес а[1:n], нақ с) 

      арг а 

       нәт с 

  басы бүт k, нақ S 

                   S: =0 

   цб k үшін 1 бастап n дейін 

    S: =S +а[k] 

   цс  

    с: =S/n 

  соңы   

 

 

6.х[1:n,1:n] бүтін санды квадрат матрица берілген.Негізгі диагональда және оның 

астында орналасқан тақ элементтердің арифметикалық ортасын табыңдар. 

 

Шешімі.  

Негізгі диагональдағы және оның астындағы барлық элементтер x[i, j] келесі 

қасиеттерге ие: Бағанадағы элементтің индексі жол индексінен үлкен немесе тең, 

яғни егер осындай элементтердің і жолдарының индексі 1-ден n- ге дейін өзгерсе, 

онда кез-келген элементтің j бағанасының индексі і жолының элементтері 

сәйкесінше 1-ден n- ге дейін өзгереді.Осыған сәйкес матрицаның барлық n*n 

элементтерін таңдау міндетті емес, тек қана n- нің үлкен мәнінде амалдар санын 

қысқартатын n*(n+1)/2 элементтерін таңдау жеткілікті. Бұл есептің алгоритмі 

мынадай түрде болады: 

 

алг Тақ сан ариф ортасы (арг бүт n, бүт кесте х[1:n,1:n], нақ s) 

арг |квадрат матрица х n-жолдан n-бағанадан  

 нәт |s тақ элементтердің арифметикалық ортасы  

басы бүт і, j, k 

 S:=0 

 K:=0 

 цб і үшін 1 бастап n дейін 

  цб  j үшін 1 бастап n дейін 

      егер mod (x[I, j], 2)=1 

   онда s:=s+x [I, j] 

             k:=k+1 
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       бітті 

  цс 

 цс 

   егер k>0 

  онда s:=s/k 

 бітті 

соңы 

 

7.Матрицаның бүйір диагональында орналасқан элементтердің орташа 

геометриялық модулдерінен модулі бойынша үлкен элементтердің санын табу 

алгоритмін құрастырыңдар. 

 

Шешімі.  

Бүйір диагональдағы барлық элементтер x[i, j] келесі қасиеттерге ие: егер  

элементтердің і жолдарының индексі 1-ден n- ге дейін өзгерсе, онда  элементтің j 

бағанасының индексі і жолының элементтері сәйкесінше 1-ден n-і ге дейін 

өзгереді.Осыған сәйкес матрицаның барлық n*n элементтерін таңдау міндетті 

емес, тек қана n- нің үлкен мәнінде амалдар санын қысқартатын n*(n-1)/2 

элементтерін таңдау жеткілікті. Бұл есептің алгоритмі мынадай түрде болады: 

 

алг бүйір диаг (арг бүт n, нақ кесте х[1:n,1:n], нақ у) 

арг |квадрат матрица х n-жолдан n-бағанадан  

 нәт |у- элементтер саны    

басы бүт і, j, k 

 у:=0 

 р:=0 

 k:=n*(n-1)/2 

 цб і үшін 1 бастап n-1 дейін 

  цб  j үшін 1 бастап n-i дейін 

   p:=p*abs(x[i, j]) 

  цс 

 цс 

 p:=p/k 

 цб і үшін 1 бастап n дейін 

  цб  j үшін 1 бастап n дейін 

     егер abs(x[i, j])>p  

   онда y:=y+1 

   бітті 

  цс 

 цс 

соңы 
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1. Төмендегі теңдеулерге алгоритм және блок-схемасын құрыңыз 

1. ,
2

sin2ln
x

Y −=  

2. ,

4
cos21

)
4

sin(

2xx

x

Y

+−

=




    

3. ,sin
2

cos)
4

1(
2

x
x

x
x

Y −−=   

4. ,

4
cos21

4
cos

2

2

xx

xx

Y

+−

−

=




 

5. ,)3
24

( 2

2 x

е
xx

Y −+=     

6. ,)sin(10152 ++= xxY     

7. ,sin xеY x=     

8. ,sincos2 xxxY =     

9. ),6,0log( −= xxY    

10. ,sincos
2

xx
х

Y −=     

11. ,2arctgxY =     

12. ,sin
2

cos)
4

1(
2

x
x

x
x

Y −−=     

13. ,
1

1
2 +−

=
xx

Y     

14. ,
cossin

x

xx
Y =     

15. ,
)1(

sin2
2x

x
Y

−
=     

 

2. Төмендегі теңдеулерді пайдаланып, есептің алгоритмін және  

блок- схемасын құрыңыз 

 

1. 2(ln(1 ) cos( 1))
k xey x x


= + + + , мұндағы 
3, при 1

( 1), при 1

k z k
x

z z k

  
= 

 + 
 

2. 
cos

,
a x b x x

y
x a b

 +  
=

+ 
  мұндағы 

2 2

2

, при

sin , при

a b z z a b
x

z a b z z a b

 +   
= 

+    
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3. 2 3 3 2cos sin ,y x x= − + +   мұндағы 
3

/ , при 1

( ) , при 1

z b z
x

z b z


= 

 

 

4. 3 2 2 3cos sin ,y x x= +    мұндағы 
3 0,2, при 1

ln , при 1

z z
x

z z z

 + 
= 

+ 
 

5. ln( 0,5) ( ),x xy x e e−= + + −   мұндағы 
/3, при 1

 ,           при 1

z z
x

z z

−  −
= 

 −
 

6. 2 22 3
sin cos ,

3 4
y x x= −    мұндағы 

, при 0

sin , при 0

z z
x

z z


= 


 

7. 3 2 2sin ( ),y c x d k x=  + +    мұндағы 
2

3

, при 0

 ,           при 0

z z z
x

z z

 − 
= 


 

8. 2 5 3 2/5sin cos ln ,y x x x= + +   мұндағы 
2

2 1, при 0

ln( ), при 0

z z
x

z z z

+ 
= 

− 
 

9. 
1

ln ,
cos 2

x
y tg

x
= +    мұндағы 

, при 0
2

 ,           при 0

b b
z z

x

z z


+ 

= 




 

10. 

3sin ln( 1)
,

xe x
y

x

+ +
=    мұндағы 

2

1, при 1

1 ,    при 1

z z
x

z z

− 
= 

+ 
 

11. 
232 4

,
ln

xe x
y

x x

− −
=

+
   мұндағы 2

3

1
, при 0

2

1 , при 0

z
x z z

z z




= +
 − 

 

12. 3 2sin ( 1) ln xy x x e= − + + ,  мұндағы 

2 5, при 0

1
,    при 0

1

z z

x
z

z

 + 


= 


−

 

13. sin( ) cos( ) ln( )y n x k x m x=  +  +  ,  мұндағы 
2

, при 1

1, при 1

ze z z
x

z z

 + 
= 

+ 
 

14. 
1

cos5 sin
5

xy x x e= + + ,   мұндағы 
3

,        при 0

(3 ) 5, при 0

z z
x

z z z

 
= 

− − 
 

15. ( 3)
(sin )

x
y x x e

− +
= + ,    мұндағы 

2

3 , при 0

, при 0

z z
x

z z

− 
= 


 

16. (log 1)y x x= − ,     мұндағы 2

1
, при 0

1

5 ,      при 0

z
x z

z z




= +
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17. 

3 2

2

2

2

sin cos ,  при , / 2

sin cos , при , / 2

sin cos ,  при , / 2

sin cos ,   при , / 2

x y x y

x y x y
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x y x y

x y x y
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1 3
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F x a b

a a

a b
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, 

19. 

2 2

3

min( , ) ,        при 0

max( , , ),     при 0
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x y a a

F y x a a

x y y x a a
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= =
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, 

20. 

2 2

3
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x y a a

F y x a a

x y y x a a
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23. 

3

sin(y +1)
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24. 

x tgy
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25. 

2x - 3
min  (0,9y;   e ),         при        x 0                                                                                 

32cos(x - / 6) y
F ,          при      x 0 , y 0,                         

5 - 2x





+
=                                                 

2 2
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ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ 

1 – нұсқа  

 

1. Алгоритм дегеніміз ... 

 а) орындаушы орындай алатын командалар тізбегі; 

 б) математикалық модель; 

 в) орындаушының командалар жүйесі; 

 г) ақпараттық модель. 

2. Блок- схемада қандай типті 

алгортимдік құрылым бейнеленген? 

а) цикл; 

б) тармақталған; 

в) ішкі бағдарлама;  

г) сызықтық.     

3. Меншіктеу операциясы нені өзгертеді? 

а) айнымалы мәнін;   в) айнымалы атын;  б) айнымалы типін; г) алгоритм типін. 

4. Құжаттардың қайсысы алгоритм болады? 

а) техникалық қауіпсіздік ережесі;  б) банкоматтан ақшаны алу ңұсқашасы; 

в) сабақ кестесі;     г) сынып тізімі. 

5. Блок- схемада қандай типті  

алгоритмдік құрылым бейнеленген? 

а) цикл; 

б) тармақталған; 

в) ішкі бағдарлама;  

г) сызықтық.   

 

6. Алгоритмді компьютер процессоры орындай алады, егер алгоритм ... 

а) алгоритмдік тілде жазылса;  б) машиналық тілде (екілік кодта) жазылса; 

в) ана тілінде жазылса;      г) блок- схема түрінде бейнеленсе. 

 

7. Алгоритмдік тілде қандай типті алгоритм жазылған? 

а) цикл;  б) сызықтық;  в) көмекші;  г) тармақталған. 

алг таңдау (нақ  А, В, Х) 

      арг А, В 

      нәт  Х 

басы 

       егер  А>В  

онда Х:= А 

әйтпесе Х:= В 

       бітті 

соңы 

шарт 

1 -серия 2 -серия 

шарт 

серия 
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8. Меншіктеу операциясы орындалғаннан кейін айнымалының мәні қандай 

болады?   Х:=5 

     Х:=х+1 

а) 5            б)6            в)1              г)10 

9. Меншіктеу операциясын орындағаннан кейін х айнымалысының мәні 

қандай болады?    А:=5 

      В:=10 

      Х:=А+В 

  а) 5        б) 10        в)15      г) 20. 

10. Алгоритмдік тілде қандай типті алгоритм жазылған? 

  а) циклдік; б) тармақталған;  в) көмекші;  г) сызықтық. 

алг қосынды (нақ а,в,s) 

      арг А,В 

      нәт s 

басы 

   s:=А+В 

соңы.   

11. Алғашқы мәліметтер А:=5, В:=4 берілген.  

Блок-схема түрінде бейнеленген  

алгоритмнің нәтижесін анықтаңдар. 

а) х=20;  б)  х=9;   в) х=5;  г) х=4; 

  

  

                                                          

                    

  

12. Блок-схемада қандай типті  

алгоритм бейнеленген ? 

а) циклдік;   

б) тармақталған;   

в) көмекші;   

г) сызықтық. 

 

13. Алгоритм командасы дегеніміз не? 

а) әрбір жарлық; 

б) әрбір әрекет; 

в) әрбір жол; 

г) әрбір нәтиже. 

14.Алгоритмдік –тіл не үшін керек ... 

а) сөйлеу үшін;   б) есеп шығару үшін; 

в) алгоритмді бірыңғай және нақты үлгіде жазу үшін; г) алгоритмді реттеу 

үшін. 

басы 

Енгізу А,В 

А>=B 

X:=A*B 

соңы 

X:=A+B 

Шығару А,В 

басы 

Енгізу А,В 

X:=A*B 

Шығару Х 

соңы 
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15.Алгоритм қадамы дегеніміз не? 

а) алгоритм процесіндегі әрбір әрекет;  б) әр команда; 

в) әрбір жарлық;      г) әрбір нәтиже. 

16.Алгоритм аргументтері дегеніміз не? 

а) бастапқы шама;      б) аралық шама; 

в) істелінетін жұмыстың қорытындысы;  г) анықталмаған шама. 

17. Алгоритм нәтижесі дегеніміз не? 

а) бастапқы шама; 

б) аралық шама; 

в) істелінетін жұмыстың қорытындысы; 

г) анықталмаған шама. 

18. Алгоритмді атқару процесінде мәні өзгеретін,өзгермейтін шамалар қандай 

шамалар деп аталады ?  

а) скаляр,векторлық шама; 

б) тұрақты,айнымалы шама; 

в) андық,текстік шама; 

г) математикалық, физикалық шама. 

19. «у», «4,4», «ноль», «төрт» шамаларының  типтері қандай ? 

а) нақты; б) натурал; в) литерлі;  г) бүтін. 

20. Алгоритмді атқару процесіндегі аралық есептерді жүргізу үшін қандай 

шамалар енгізіледі ? 

а) бастапқы шама; 

б) аралық шама; 

в) істелінетін  жұмыстың қорытындысы; 

г) анықталмаған шама.  

21. Алгоритмде пайдаланатын шамаларды көрсет:  

а) скаляр, векторлық шама; 

б) тұрақты, айнымалы шама; 

в) сандық, текстік шама; 

г) математикалық, физикалық шама. 

22. Орындаушыға түсінікті тілде жазылған алгоритм қалай деп аталады? 

а) бағдарлама; 

б) алгоритмдік тіл; 

в) вербаль; 

г) бұтақ тәріздес. 

24. Алгоритмді графикалық түрде бейнелеу: 

а) сызықтық; 

б) вербаль; 

в) схема; 

г) жоба. 

25. Әрекеттердің ұйымдастырылған тізбегі: 

а) бағдарлама; 
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б) алгоритм; 

в) сызықтық; 

г) команда. 

26. Алғашқы мәліметтер: 

а) аргументтер; 

б) нәтижелер; 

в) айнымалылар; 

г) тұрақтылар. 

27. Тармақталған алгоритмде міндетті түрде жазылатын жазба: 

а) әзір; 

б) үшін; 

в) дейін; 

г) шарт. 

28. Алғашқы мәліметтер берілген (N=3)    

    факториалды есептеу алгоритмнің  

    орындалу нәтижесін анықтаңдар. 

    Блок- схема түрінде бейнеленген. 

 

  а) N ! = 9;    

  б) N ! = 6;   

  в) N ! = 3;  

  г) N ! = 12. 

 

 

 

29. Алгоритмдік тілде қандай типті алгоритм жазылған? 

  а) циклдік;  б) тармақталған;  в) көмекші;  г) сызықтық. 

 

алг квадраттар қосындысы (бүт s) 

         нәт s 

басы нақ n 

               S:=0 

N үшін 1 бастап 3 дейін 

цб 

     S:=s+n*n 

цс 

соңы 

30. Алгоритмдік тілде жазылған алгоритм бойынша кубтар қосындысын 

есептеңдер. 

а) S=101; б) S=100;  в) S=99; г) S=90. 

алг кубтар қосындысы (бүт s) 

         нәт s 

басы 

Енгізу N 

K:=1 N!=1 

K<=N 

Шығару N 
N!:=N!*K 

K:=K+1 

соңы 
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басы нақ n 

               S:=0 

N үшін 2 бастап 4 дейін 

Цб 

     S:=S+n*n*n 

цс 

соңы 

31. Алгоритмнің атқарылуы кезінде айнымалы шама атына сандық  немесе 

сандық емес өрнек мәнінің қабылдануын іске асыратын қандай  команда 

а) тармақталу; 

б) қайталау; 

в) жай команда; 

г) меншіктеу. 

32. Алгоритмдік тілде айнымалы шама атына өрнек мәнінің  тіркелуі қалай 

аталады 

а) мәннің меншіктелуі; 

б) мәннің берілуі; 

в) мәннің реттелуі; 

г) мәннің сақталуы. 

33. Қай нұсқада алгоритмнің ең көп қасиеттері көрсетілген: 

а) бұқаралық, нәтижелілік, динамикалық, дискреттілік; 

б) дискреттілік, бұқаралық, статистикалық, үздіксіздік; 

в) бұқаралық, нәтижелілік, дискреттілік, толықтылық; 

г) бұқаралық, үздіксіздік, сызықтық, тестілік. 

34. Алгоритм үзіндісін орындағаннан кейін s-тің мәні: 

s:=0;  i:=5; цб  әзір  (i>2); i:=i-1; s:=s+i; цс 

 мынаған тең: 

а) 0; 

б) 5; 

в) 14; 

г) 9. 

35. Алгоритм үзіндісі: 

s:=0;  i:=5; цб  i үшін 1 бастап n дейін; s:=s+i; цс 

... қосындысын табады. 

а) натурал сандардың тізбегінің; 

б) жұп натурал сандардың тізбегінің; 

в) қатарлас нақты сандардың; 

г) тақ натурал сандардың тізбегінің. 

36. Мәтіндік мәліметтерге қандай амалдарды қолдануға болмайды ? 

а) түзету; 

б) қосу; 

в) ұзындығын есептеу; 
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г) әріптердің сәйкестігін тексеру. 

37. Мәтіндік мәліметтерге қандай амалдарды қолдануға болады ? 

а) көбейту; 

б) бірлікке азайту; 

в) бірлікке арттыру; 

г) ұзындығын азайту. 

38. Алгоритм үзіндісі: 

s:=0;  k:=0; цб  i үшін 1 бастап n дейін; егер x[i]>0 онда s:=s+x[i]; k:=k+1; 

бітті; цс; егер (k>0) онда  s:=s/k бітті 

 ... тең s – ті есептейді.  

а) X = {x[i], i = 1, 2, …, n} сандық қатарының элементтерінің арифметикалық 

ортасына 

б) Х - тегі оң сандарының арифметикалық ортасына 

в) Х – тегі оң сандардың санына 

г) Х – тегі ең соңғы оң элементтің индексіне 

39. Алгоритм қандай қасиетке ие емес ? 

а) нәтижелілік; б) бұқаралық; в) дискреттілік; г) есепті оң нәтижеге әкелу. 

40. Алгоритм үзіндісі: 

р:=0;  i:=5; цб  i үшін 1 бастап n дейін; р:=р*i; цс 

... табады. 

а) натурал сандардың тізбегінің көбейтіндісін; 

б) жұп натурал сандардың көбейтіндісін; 

в) жұп қатарлас натурал сандардың көбейтіндісін; 

г) тақ натурал сандардың тізбегінің көбейтіндісін. 

41. Алгоритм үзіндісі: 

s:=x[1];  цб  i үшін 1 бастап n дейін; егер (s>x[i]) онда s:=x[i]; бітті; цс;  

 ... анықтайды. 

а) X = {x[i], i = 1, 2, …, n} сандық массивінің минимальды элементін 

б) Х-тің теріс элементтерінің қосындысын 

в) Х-тің минимальды элементінің индексін 

г) Х-тің максимальды элементін 

42. Алгоритм үзіндісі нені анықтайды ? 

р:=1;  цб  i үшін 1 бастап n дейін; p:=p*abs(x[i]); цс; егер (n>1) онда 

 p:=p**(1/n);  

бітті 

а) X = {x[i], i = 1, 2, …, n} қатардың барлық сандарының модульдерінің 

көбейтіндісін 

б) Х-тегі сандардың модульдерінің көбейтіндісінің квадрат түбірін 

в) Х қатарындағы сандардың модульдерінің геометриялық ортасын 

г) Х-тегі барлық сандардың модульдерінің арифметикалық ортасын 
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43. Түрлі арнайы фигуралар, нұсқамалар арқылы бағдарламада 

орындалатын әрекеттер мен олардың ретін көрсететін графиктік схема ... деп 

аталады. 

а) блок-схема; б) алгоритм;  в) бағдарлама;  г) команда 

44. Х санының модулін анықтайтын Паскаль тіліндегі функцияны көрсет: 

а)MOD (x); б) ABS (x); в) ABC (x);  г) ACB (x) 

45. Алгоритмде ақпаратты өңдеу қай фигурамен белгіленеді? 

           

А) б)             в)    г)    

46. Алгоритмнің басы мен соңы қай фигуралармен белгіленеді? 

        А)         б)   в)           г)                  

 

47. Алгоритмдегі берілгендерді енгізу және нәтижені шығару қай фигура  

арқылы белгіленеді? 

 

А)              б)              в)   г)   

48. Түрлі жоғарғы деңгейлі алгоритмдік тілдерде құрылған бағдарламаларды 

ЭЕМ арқылы машиналық тілге автоматты түрде аудара алатын арнайы   

бағдарлама  …деп аталады. 

  а) компилятор;        б) транслятор;    в) интерпретатор;    

  г) транзистор;         

49. Әрекетті ұйымдастырудың бір қалыпы: 

а) бағдарлама; 

б) тармақталу; 

в) алгоритм; 

г) схема. 

 

2-нұсқа  

 

➢ Алгоритмдеу пәні, негізгі ұғымдары 

1. Алгоритмнің шығу тарихы қай ғалыммен байланысты?   

A. Фердауси 

B. Ибн Сина 

C. Әл - Фараби 

D. Әл - Хорезми 

E. Шыңғыс хан 

2. Алгоритм деген не? 

A. компьютердің қатты дискісі 

B. компьютердің негізгі құрылғысы 

C. ЭЕМнің жұмысын басқаратын жүйелік бағдарламалар жиыны 

D. қолданушы мен ЭЕМ арасында байланыс орнататын бағдарламалар жиыны  
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E. белгілі бір мәслені шешуге қажетті әрекеттердің шектеулі жиынтығы мен 

орындаушыға берілетін нұсқаулар жүйесі 

3. Алгоритмнің топтары 

A. тұрмыстық, есептеу 

B. бағдарламалық, бағдарламалық емес 

C. ауызша, жазбаша 

D. ашық, тұйық 

E. жөнделетін, жөнделмейтін 

4. Алгоритмнің қызметі - 

A. компьютерді өшіру 

B. берілген информацияны өңдеу арқылы басқа, жаңа информация құру 

C. компьютерді іске қосу 

D. файлды ашу 

E. берілген информацияны тасымалдау 

5. Алгоритмнің қасиеттері - 

A. ашық, жабық, анықталмаған, жеке 

B. қайталану, қайталанбау, нәтижесіздік 

C. анықтық, дискреттілік, түсініктілік, ортақтық, нәтижелілік 

D. шарттылық, циклдік, көшу, шартсыз көшу 

E. анықталмағандық, даралық, үзіліссіздік 

6. Есептеу алгоритміне қайсысы жатады? 

A. сабаққа қатысу алгоритмі 

B. телефон шалу алгоритмі 

C. компьютерді іске қосу 

D. логикалық амалдарды қолдану 

E. фигура ауданын табу 

7. Есептеу алгоритміндегі негізгі объект - 

A. формула 

B. қадам 

C. ойлау 

D. таблица  

E. блок схема 

8. Алгоритм белгілі бір класқа жататын есептерді шығаратындай құрылса, 

алгоритмнің қай қасиетін анықтайды? 

A. ортақтық 

B. нәтижелілік 

C. түсініктілік 

D. дискреттілік 

E. анықтылық 

9. Алгоритмнің барлық нұсқауларын дәл орындаған жағдайда шектеулі 

қадамнан соң белгілі бір жауап алынса, қай қасиетті қанағаттандырады? 

A. ортақтық 
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B. түсініктілік 

C. нәтижелілік  

D. дискреттілік 

E. анықтылық 

10. Алгоритмде мағынасын әрқалай түсінетін нұсқаулар болмаса, қай 

қасиетті қанағаттандырады? 

A. ортақтық 

B. түсініктілік 

C. нәтижелілік  

D. анықтылық 

E. дискреттілік 

11. 




−


=

0 xегер ,

0 xегер ,

x

x
x есебіне құрылатын алгоритм түрі 

A. сызықты 

B. қайталанатын 

C. қайталанбайтын 

D. тармақталған 

E. сызықты емес 

12. 
=

=
20

1i

is  есебіне құрылатын алгоритм түрі 

A. сызықты 

B. тармақталған 

C. қосалқы 

D. тізбектелген 

E. циклдік 

13. ))()(( cpbpapps −−−=  формуласының алгоритмі қай түрге жатады?  

A. тармақталған 

B. циклдік 

C. қосалқы 

D. сызықты 

E. қайталану 

14. a=3; b=4; c:= a>b өрнегі қандай мән қабылдайды 

A. ақиқат 

B. жалған 

C. мән қабылдамайды 

D. жазу дұрыс емес 

E. екі мән қабылдайды 

15. Ақиқат және жалған мәндерді қабылдайтын айнымалыларды қалай 

атайды? 

A. символдық 

B. тұрақты 
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C. литерлік 

D. логикалық 

E. нақты 

16. Әріптер мен сандардың бірігуінен құралған мән қандай айнымалыға 

жатады? 

A. тұрақты 

B. натурал 

C. бүтін 

D. нақты  

E. литерлік 

 

➢ Алгоритм түрлері 

1. Алгоритмнің түрлері - 

A. үзілісті, үзіліссіз, біркелкі, тұрақты 

B. шартты, шартсыз, қайталаусыз 

C. сызықсыз, тармақсыз, қайталанбайтын 

D. сызықты, тармақталған, қайталану, қосалқы 

E. анық, анық емес, айқындалмаған, айқындалған 

2. Құрылған әрекеттер жиыны бірінен кейін бірі тізбектеліп орындалатын 

болса, қай алгоритмге жатады?  

A. тармақталған 

B. қайталану 

C. циклдік 

D. қосалқы 

E. сызықты 

3. Айнымалының мәніне байланысты 1 немесе бірнеше әрекеттерді таңдап 

орындау керек болса, қай алгоритмге жатады? 

A. қосалқы 

B. қайталану 

C. циклдік 

D. тармақталған  

E. сызықты 

4. Айнымалының мәніне байланысты бір немесе бірнеше әрекеттерді 

қайталап орындау керек болса, қай алгоритмге жатады? 

A. циклдік 

B. үзілісті 

C. тармақталған 

D. сызықты 

E. қосалқы 

5. Алгоритмнің анықтық қасиетін қанағаттандыратын нұсқау: 

A. Бір өлшемді массивтің бір, екі элементінің қосындысы  

B. Бір өлшемді массивтің бір элементінің қосындысы 
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C. Екі өлшемді массивтің бір, екі элементінің қосындысы 

D. Үш өлшемді массивтің бір, екі элементінің қосындысы 

E. Төрт өлшемді массивтің бір, екі элементінің қосындысы 

6. Ортақтық қасиетті қанатағттандыратын алгоритм  мысалы- 

A. ax2+bx-c=0 алгоритмі 

B. 3x2+4x-1=0 алгоритмі 

C. 2x+3=0 алгоритмі 

D. 5x2=0 алгоритмі 

E. 6x3=0 алгоритмі 

7. Шарт бойынша орындалатын алгоритм қай түрге жатады? 

A. негізгі 

B. қосалқы 

C. тармақталған 

D. арифметикалық 

E. логикалық   

8. Алгоритмде меншіктеу командасы қалай жазылады? 

A.  - 

B.  = 

C.  + 

D.  * 

E.   ; 

9. Егер, онда әйтпесе қызметші сөздерімен қандай алгоритм түрі жазылады? 

A. циклдік 

B. сызықты 

C. сызықты емес 

D. логикалық 

E. тармақталған 

10. Әзір қызметші сөзімен қандай алгоритм түрі жазылады? 

A. циклдік емес 

B. циклдік 

C. сызықты емес 

D. логикалық 

E. тармақталған 

11. Циклдік алгоритм командасына  қай команда жатады? 

A. әзір 

B. меншіктеу 

C. көшу 

D. басы 

E. соңы 

12. Меншіктеу командасының жазылуының дұрыс түрі: 

A. шарт:=айнымалы 

B. айнымалы:= мән 
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C. мән:=айнымалы 

D. шарт:=мән  

E. функция:=шарт 

13. Сызықты алгоритмде командалар қандай ретпен орындалады? 

A. бір команда бірнеше рет қайталанады 

B. шартқа байланысты әртүрлі командалардың біреуі орындалады 

C. бірінен соң бірі тізбектеліп 

D. командалардың ең соңғысы орындалып, басына көшеді 

E. командалардың ең алғашқысы ғана орындалып, тоқтайды 

14. Көпмүшелікті есептеу қандай алгоритмге жатады? 

A. сызықты 

B. тармақталған 

C. қосалқы 

D. циклдік 

E. тізбекті 

15. Циклдік алгоритмге жатпайтын алгоритм қайсысы?  

A. «дейін» 

B. қосалқы 

C. «кейін» 

D. параметрлі 

E. әзір 

 

➢ Шамалар, тұрақтылар, айнымалылар 

1. Шама деген не? 

A. есепті шығару барысында қолданылатын белгілеулер 

B. есепті шығару барысында қолданылатын командалар 

C. есепті шығару барысында қолданылатын формулалар 

D. есепті шығару барысында қолданылатын функциялар 

E. блок-схема 

2. Шамаға жатпайтын ұғымды анықта - 

A. аргумент 

B. команда 

C. нәтиже 

D. айнымалы 

E. тұрақты 

3. Нәтижелер деген не? 

A. қайталанбайтын шамалар 

B. қайталанатын шамалар 

C. енетін шамалар 

D. шығатын шамалар 

E. тұрақты шамалар 

4. Аралық шамалар деген не? 



 95 

A. алгоритмді орындау процесінде аралық мәндерді сақтауға арналған шамалар 

B. алгоритмді орындау процесінде барлық мәндерді есептеуге арналған шамалар 

C. енетін шамалар 

D. шығатын шамалар 

E. тұрақты шамалар 

5. Аргументтер қандай шамаға жатады? 

А.  шығатын 

B. енетін 

C. нәтиже 

D. тұрақты 

E. айнымалы емес 

6. Нәтижелер қандай шамаға жатады? 

А.  шығатын 

B. енетін 

C. нәтиже 

D. тұрақты 

E. айнымалы емес 

7. Алғашқы информация деген не? 

A. есептің нәтижесі 

B. есептің берілгендері 

C. есептің аралық информациясы 

D. команда 

E. жеке алгоритм 

8. Берілген информацияны өңдеу арқылы басқа, жаңа информация құру 

анықтамасы нені анықтайды?  

A. алгоритм қызметін 

B. алгоритм қасиетін 

C. алгоритм командасын 

D. алгоритм түрін 

E. алгоритм бейнесін 

9. Енетін шама деген не? 

A. алгоритм барысында пайда болатын айнымалылар 

B. алгоритм үшін бастапқы берілгендер 

C. тұрақтылар 

D. алгоритмдегі командалар 

E. алгоритм түрі 

10. Шаманың құрылымы неден тұрады? 

A. шаманың формуласынан 

B. шаманың типінен 

C. шаманың түрінен 

D. шама атауы мен мәнінен 

E. шама түрі мен қасиетінен 
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11. Шаманың атауы деген не? 

A. шаманың мәні 

B. шаманың қасиеті 

C. шаманың белгіленуі 

D. шама формуласы 

E. шама түрі 

12. Алгоритмді орындаған сайын мәндері өзгеретін шамаларды қалай 

атайды? 

A. айнымалылар 

B. тұрақтылар 

C. енетін шамалар 

D. шығатын шамалар 

E. есептелетін шамалар 

13. Алгоритмді орындаған сайын мәндері өзгермейтін шамаларды қалай 

атайды? 

A. айнымалылар 

B. тұрақтылар 

C. енетін шамалар 

D. шығатын шамалар 

E. есептелетін шамалар 

14. Литерлік шамалар деген не? 

A. нақты сандардан тұратын шамалар 

B. бүтін сандардан тұратын шамалар 

C. сандардан тұратын шамалар 

D. символдық мән қабылдайтын шамалар 

E. натурал сандардан тұратын шамалар 

15. Нақты шамалар қандай мәндер қабылдайды? 

A. бөлшек 

B. бүтін 

C. символдық 

D. логикалық 

E. жолдық 

 

➢ Алгоритмдік тіл 

1.Тіл дегенді қалай түсінуге болады? 

A. кейбір мағлұматтарды өрнектеу және жеткізу құралы 

B. блок-схема 

C. бағдарлама 

D. алгоритм түрі 

E. шама 

2. Тіл мағынасына қарай қандай болып бөлінеді? 

A.логикалық тіл, логикалық емес тіл 
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B. қатынас тілі, математика тілі,  автоматтар тілі 

C. арифметикалық тіл, геометриялық тіл 

D. жай тіл, күрделі тіл 

E. шартты тіл, шартсыз тіл 

3. Алгоритмді жазу үшін пайдаланылатын тіл 

A. арифметикалық тіл 

B. математикалық тіл 

C. есептеу тілі 

D. алгоритмдік тіл 

E. табиғи тіл 

4. Тіл деңгейі қандай фактордан тәуелді емес? 

A. алгоритмді жазу командаларының элементарлығынан 

B. тілдің формальдандырылу дәрежесінен  

C. берілгендердің сипаты мен қасиетінен 

D. түсініктілік дәрежесінен 

E. орындаушының мүмкіндігінен 

5. Кәдімгі, табиғи тілге жақын, бірақ нағыз алгоритмдік тілдердің негізгі 

қасиеттері бар тілді қалай атайды? 

A. оқу алгоритмдік тіл 

B. бағдарламалау тілі 

C. компьютерлік тіл 

D. табиғи тіл 

E. ана тілі 

6. Алгоритмдік тіл деп нені түсінуге болады? 

A. адамға түсінікті тілде жазылған нұсқаулар тізімі 

B. компьютерге түсінікті тілде жазылған нұсқаулар жиыны 

C. бағдарламаға түсінікті тілде жазылған командалар 

D. антивирустік бағдарламалар жиыны 

E. компьютер жадысын үнемдеу командасы 

7. Бағдарлама деп нені түсінуге болады? 

A. табиғи тілге аударылған алгоритм 

B. қолданушы адамға берілген нұсқаулар 

C. блок-схема 

D. компьютерге түсінікті етіп аударылған алгоритм 

E. құрылғы 

8. Алгоритмдік тілдің анықтамасы 

A. компьютерге қойылатын талаптар 

B. алгоритмді біркелкі және дәл жазудың формалары 

C. алгоритмді біркелкі және дәл жазудың және оларды орындаудың ережелері мен 

белгілер жүйесі 

D. қолданушыға қойылатын талаптар 

E. командалар жиыны 
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9. Алгоритмдік тіл ұғымында қолданылмайтын термин қайсысы? 

A. алфавит 

B. жұмыс облысы 

C. конструкция 

D. семантика 

E. команда 

10. Алгоритмдік тілде қолданылатын символдардың, белгілердің жиынтығы 

қалай аталады? 

A. алфавит 

B. жұмыс облысы 

C. конструкция 

D. семантика 

E. команда 

11.Алгоритмдік жазудың жалпы құрылымының ережелері қалай аталады? 

A. алфавит 

B. конструкция 

C. жұмыс облысы 

D. семантика 

E. команда 

12. Алгоритмдік тілдегі әртүрлі командалардың қызметі мен орындалу 

ережелері қалай аталады? 

A. алфавит 

B. конструкция 

C. жұмыс облысы 

D. семантика 

E. команда 

13. Алфавитке жатпайтын түсінікті анықтама 

A. қызметші немесе көмекші сөздер 

B. латын, орыс алфавитінің әріптері мен символдары 

C. ішкі цикл толығымен сыртқы цикл ішінде жатуы керек 

D. салыстыру таңбалары 

E. арифметикалық амалдарды орындау таңбалары 

14. Ақиқат, жалған мән қабылдайтын айнымалылар қалай аталады? 

A. жолдық айнымалылар 

B. сандық айнымалылар 

C. литерлік айнымалылар 

D. тұрақты айнымалылар 

E. логикалық айнымалылар 

15. Алгоритмдік тілдің негізгі объектілеріне жатпайтын объектіні ата 

A. команда 

B. айнымалы 

C. құрылғы 
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D. тұрақты 

E. берілгендер 

 

➢ Кестелік шамалар 

1. Кестелік шама деген не? 

A. мүшелерінің құрылуы қандай да бір тәуелділікке бағынбатын және алдын ала 

формуламен байланыста болмайтын сандық тізбектер  

B. мүшелерінің құрылуы қандай да бір тәуелділікке бағынатын өсуі бойынша 

реттелген сандық тізбек 

C. мүшелерінің құрылуы қандай да бір формуламен берілген реттелген элементтер 

тізбегі 

D. белгілі бір құру ережесіне бағынатын символдар жиыны 

E. ондай түсінік жоқ 

2. Кестелік шама элементтері немен белгіленеді 

A. индекстермен белгіленген әріппен 

B. файл атауымен 

C. тек қана әріптермен 

D. әріптермен белгіленген индекспен 

E. формуламен 

3. х1, х2, ... хn деп белгіленген кестелік шаманың индексі қайсысы? 

A. х әріпі 

B. 1,2,3,...n сандары 

C. үтірлер 

D. х1 белгілеуі 

E. индекс келтірілмеген 

4. х1, х2, ... хn деп белгіленген кестелік шаманың атауы қайсысы? 

A. х әріпі 

B. 1,2,3,...n сандары 

C. үтірлер 

D. х1 белгілеуі 

E. индекс келтірілмеген 

5. Алгоритмдік тілде таблицалық шаманың дұрыс сипатталуы: 

A. арг таб элементтер саны 

B. таб. атауы элементтер типі. [өлшемі] 

C.  [өлшемі] элементтер типі.таб. атауы 

D. элементтер типі.таб. атауы[өлшемі] 

E. арг таб. Атау типі 

6. Бір индексті кестелік шамалар қалай аталады? 

A. екі өлшемді массив 

B. төртбұрышты таблицалық шамалар 

C. векторлар 

D. үшбұрышты таблицалық шамалар 
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E. үш өлшемді массив 

7. Екі индексті кестелік шамалар қалай аталады? 

A. екі өлшемді массив 

B. бесбұрышты таблицалық шамалар 

C. векторлар 

D. үшбұрышты таблицалық шамалар 

E. үш өлшемді массив 

8. Вектор элементтерінің қосындысын есептеу керек болса, неше өлшемді 

массив қолданылады? 

A. екі 

B. үш 

C. төрт 

D. бір 

E. бес 

9. Матрица элементтерінің көбейтіндісін есептеу керек болса, неше өлшемді 

массив қолданылады? 

A. екі 

B. үш 

C. төрт 

D. бір 

E. бес 

10. Вектор элементтерінің көбейтіндісін есептеу керек болса, неше өлшемді 

массив қолданылады? 

A. екі 

B. үш 

C. төрт 

D. бір 

E. бес 

11. Матрица элементтерінің қосындысын есептеу керек болса, неше өлшемді 

массив қолданылады? 

A. екі 

B. үш 

C. төрт 

D. бір 

E. бес 

12. Бір өлшемді массивті енгізу уақытында неше цикл қолданылады? 

A. бір 

B. үш 

C. төрт 

D. екі 

E. бес 

13. Егер кестелік шама екі индексті болса, оны қалай атауға болады? 
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A. матрица 

B. вектор 

C. айнымалы 

D. тұрақты 

E. сан 

14. Егер кестелік шама бір индексті болса, оны қалай атауға болады? 

A. матрица 

B. вектор 

C. айнымалы 

D. тұрақты 

E. сан 

15. Егер кестелік шама үш индексті болса, оны қалай атауға болады? 

A. екі өлшемді массив 

B. бір өлшемді массив 

C. айнымалы 

D. үш өлшемді массив 

E. сан 

 

➢ Қосалқы алгоритмдер 

1. Қосалқы алгоритмнің кәдімгі алгоритмнен ерекшелігі 

A. ол бірнеше алгоритмнен тұрады 

B. ол бірнеше алгоритмді біріктіріп орындайды 

C. ол басқа алгоритмнің ішінде бірнеше рет қолданылады 

D. ол басқа алгоритмнің ішінде қолданылмайды 

E. ол жеке дара команда 

2. Қосалқы алгоритмді шақыру командасы 

A. алгоритм атауы (іс жүзіндегі параметрлер тізбегі) 

B. алгоритм атауы (формальды параметрлер атауы) 

C. алгоритм атауы(типі) 

D. алгоритм типі (атауы) 

E. алгоритм атауы(өлшемі) 

3. Іс жүзіндегі параметр деген не? 

A. қосалқы алгоритмде жоқ айнымалылар 

B. қосалқы алгоритмде қолданылатын айнымалылар 

C. негізгі алгоритмде қолданылатын айнымалылар 

D. шақырылатын айнымалылар 

E. уақытша айнымалылар 

4. Қосалқы алгоритм деген не? 

A. басқа алгоритмдердің құрамында толығымен пайдаланылатын алгоритм 

B. басқа алгоритмде пайдаланылмайтын алгоритм 

C. тармақталып орындалатын алгоритм 

D. жеке дара орындалатын алгоритм 
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E. ешқандай қызмет атқармайтын алгоритм 

5. Қосалқы алгоритмге қандай әрекеттер тізімі біріктіріледі? 

A. ешқандай қызмет атқармайтын әрекеттер тізімі 

B. атқаратын қызметтері әртүрлі, алгоритм ішінде бірнеше жерде қайталанатын 

әрекеттер 

C. атқаратын қызметі ұқсас, алгоритм ішінде бірнеше жерде қайталанатын 

әрекеттер 

D. атқаратын қызметі әртүрлі, алгоритм ішінде қайталанбайтын әрекеттер 

E. шартқа байланысты орындалатын әрекеттер 

6. Қосалқы алгоритмнің айнымалыларын басқаша қалай атауға болады? 

A. литерлер 

B. символдар 

C. сандар 

D. тұрақтылар 

E. параметрлер 

7. Қосалқы алгоритм параметрлеріне жатпайтын ұғым? 

A. іс жүзіндегі параметр 

B. формальды параметр 

C. локальды параметр 

D. сөз 

E. глобальды параметр 

8. Локальды параметр деп неге айтады? 

A. қайталана беретін айнымалыны 

B. негізгі алгоритмде ғана жұмыс істейтін айнымалыны 

C. қосалқы алгоритм ішінде ғана жұмыс істейтін айнымалыны 

D. негізгі алгоритмдегі литерлік айнымалыны 

E. қосалқы алгоритмдегі циклді 

9. Глобальды параметр деп неге айтады? 

A. қайталана беретін айнымалыны 

B. негізгі алгоритмде ғана жұмыс істейтін айнымалыны 

C. қосалқы алгоритм ішінде ғана жұмыс істейтін айнымалыны 

D. негізгі алгоритмдегі литерлік айнымалыны 

E. қосалқы алгоритмдегі циклді 

10.Бір алгоритмнің ішінде қосалқы алгоритм болуы мүмкін бе? 

A. мүмкін емес 

B. қосалқы алгоритм басқа алгоритмнің ішінде болмайды 

C. жалғыз 

D. қажетінше, бірнешеу 

E. екеу ғана болуы мүмкін 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Ақпараттық технология-Информационная технология - information 

technology  

 1.Технологиялық элементтердің, құралдардың және әдіс-тәсілдердің –

ақпараттармен жұмыс жасау барысында қолданылатын тиімділігі;  

 2.Жинау әдіс-тәсілдерінің құралдардың тиіміділігін қолдана білу процесі;  

 3.Компьютерде ақпараттармен жұмыс жасаудың, персоналдардың арнайы 

бір мақсатқа бағытталған қалыпты жағдайы. 

Ақпараттық қамтамасыздандыру-Информационное обеспечение – 

information support  

 Ақпараттарды кодтау және бірдей классификациялау жүйесінің 

байланысуы, құжат жүйесін қалыптасыру, ақпарат топ сызбасын, ұйымдарды 

байланыстыру, тағы да сол сияқты мәліметтер қорының методологиясын 

тұрғызу. 

Алгоритм - algorithm  (от algorithmi, algorismus первоначально)  

1. «Алгоритм» сөзі ортағасырлдық шығыс ғалымы Абдулжаһар Ибн 

Муса Әл-Хорезми атымен байланысыты.  

2.Қойылған мақсатқа жету жолында орындалатын қарапайым амалдардың 

санаулы жиыны.  

Алгоритмдеу - Алгоритмизация - algorithmization  

 1.Информатика бөлімі,алгоритм орнатудың қабылдау және үйрету әдістері, 

сонымен бірге оның қасиеттері;  

 2.Есептерді шешу кезеңдері, алгоритмді шешуге қойылған негізгі талап 

және соңғы қорытындыны алу. 

Алгоритмдік тіл – algorithmic language  

 1. Символ жинау (алфавит), тапсырмада және алгоритм жазбаларында 

үшін барлық символдардың дұрыс жазылу конструкциясы; 

 2.Формалдау тілі, есептеу процесстерінің немесе алгоритмдердің нақты 

жазылуын беру; 

 3.Бағдарламалау тілі, нақты алгоритмнің құрылымын және тоқтап 

қалмайтын компьютер архитектурасын анықтау. 

Алфавит – alphabet  

Жазба  белгілерінің тізімі (әріп), жеке дыбыс элементерін бейнелеу, тілдің 

символдық құрамын дыбыстық бейнелеп беру. Мәнге назар аудармай 

жаратылыстану тіліндегі кез келген мәтінді жазуда алфавитпен бейнеленеді. 

Ақпарат сақтау және іздеуде көптеген жаңа құрал тобы алфавит бойынша 

объектілер принципін реттпен орналастыруға үлкен рөл атақарады  (сөздіктен 

және басқалардан. Сөздік орталығынан, каталогтан және т.б.). ЭЕМ  

алфавиттінде  83 белгі қосылған: ағылшын әріптері, араб сандары, орыс әріптері, 

ағылшынмен сызылымға сейкес келмейтін белгілер  ( +, /, *, #, &,— и т.д.) және  

пробел. 
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Ассемблер - assembler  

 1. Машина тілінің командасы «ассемблер тілі» (assembly language)деп 

аталатын аударманы орындайтын бағдарлама. Компьютер тілі емес assemble 

етістігі  «жинау», «құру» немесе «монтирлеу» дегенді білдіреді; assembly - бұл 

«топ», «ассамблея», «агрегат», «монтаж»,  assembler — «топтаушы» немесе  

«яғни кім құрады»;  

 2. Машиналық-ориентировкалық тіл, ЭЕМ анықталған сыныбында немесе 

қандайда бір нақты электронды-есептеуіш машиналар команда жүйесін 

бастапқыға ендіреді. 

Атрибут - atribute  

 1. Объектінің арнаулы сипаттау мінездемесі;  

 2. Өзгертілген объектінің мінездемесі. Атрибут объектіде қандай ақпарат 

жиналуын көрсетеді.  

Әдіс - белгілі бір мәселені шешу үшін қойылатын мақсатқа бағытталған іс-

әрекеттердің тізбегі.  

Берілгендер қоры (БҚ) - database (DB)  

 “Берілгендер қоры” термині бірнеше анықтамалардан тұрады. Ақырғы 

қолданушы көзқарасына сәйкес берілгендер базасы мынаны түсіндіреді: 

 1. Біріңғай затардың атаулы массивтері онда іздеу жүргізуге ғана мүмкін. 

Оның ішкі құрылымына қарамастан болып келеді. Берілгендер базасында 

магниттік ленталарда жазылғандар немесе дискеттегі библиографикалық немесе 

фактографикалық айтулар бірнінші және екіншілерінде басылған және 

басылмағандарындағы құжаттарда барлық ғылым аймағына және халықтық 

шарушылығына тән;  

 2. Ойлардың объетивті формасы және берілгендердің ұйымдастырулары 

жүйеленген.Яғни , олардың үлгілері ЭЕМ көмегі арқылы табылған және оларға 

жұмыс жүргізілген. 

3. Берілгендердің құрылымдарының күрделілігі –оъектілер жағдайынан 

көрінеді. Және олардың құрал аймағында қаралған қарым-қатынастары;  

 4. Берілгендердің тәртіп бойынша орналастыру түрлері;  

 5. Берілгендер байланысу ерекшеліктері; 

 6. Арнайы ережелер бойынша ұйымдастырылған берілгендердің 

қарастырулары; 

Берілгендер қорының сызбасы - Схема базы данных –- database scheme  

 Берілгендердің нақты модел контекстеріндегі берілгендер базасының 

бейнеленуі. 

Білім базасы - knowledge base  

 1. Арнайы құрамды облыстағы формаланған білімнің күрделігі. Факті және 

ереже түрінде айтылған. Осы облыстағы тапсырмаларды шешу әдісі жайлы  

эвристикалық білімді білдіреді.Көбінесе эксперттік жүйелерде қолданылады;  

 2. Семантикалық модель-білім ЭЕМ-не арналған. Арнайы құрал 

облыстарында адаммен жинақталған; 
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 3. Білімді сақтау қоры.  

Базалық сақтау - convention memory  

 ДЭЕМ-нің 640 кбайт-қа дейінгі оперативті сақтауы. MS DOS-тың штаттық 

операциялы құрылымын қамтамасыз ету.. 

Базалық програмалық қамтамасыз ету - base software  

 Бағдарламалық құралдардың минимальді наборы. Компьютердің жұмысын 

әрі қарай жалғасуын қаматамасыз ету. 

Берілгендер қорының құрылымы-Структура базы данных – structure 

of a database 

 Атау қойылған жолдардың жиынтығы. Бір кластың объект құрылысын 

суреттейді немесе бейнелейді. Структура информационной модели в базах 

данных – structure of information model in databases 

 Процесс немесе объектінің параметрлеріне сәйкес келетін жолдардың 

бейнелеуі.  

Берілгендер құрылымы-Структурирование данных –structure of the 

computer 

 1.Арнайы параметрлер бойынша берілгендердің бірігіуі;  

 2. Берілгендердің ойлау түрлері жайлы келісімдерді енгізу.  

Енгізу мен шығарудың базалық жүйесі (ЕШБЖ) - base input-output 

system - (BIOS)  

 1.Операциялық жүйе модулі, оның қосылу барысындағы ДЭЕМ-нің 

автоматты тестті орныдауы. Операциялық жүйенің алғашқы жүк түсіру блогын 

шақыру және жүйелік шақыруларды қаматасыз ету;  

 2. Қысқа түрдегі аппараттық тәуелді бағдарлама. Компьютердің әруақытта 

сақтауында болады;  

 3.Бағдарламалық қамтамасыз ету бөлігі. Кейбір функциялармен басқаруды 

қолдайды. 

Енгізу - input  

 1. ПЭВМ-нің басты сақтау жадысына сыртқы құрылыстың, берілгендердің 

жіберілуі;  

 2. Арнайы енгізу құралдарының көмегі арқылы компьютердегі 

берілгендерждің жүктелуі. 

Енгізу-шығару - input-output (I/O)  

 ПЭВМ оперативті сақтау жадысы мен берілгендер арасындағы жіберу 

және сыртқы құраладрына да қатынасады. Енгізу-шығару» термині 

берілгендердің ой-тұжырымдары жүзеге асатын болса, ғана келісімді және 

берілгендер мен таратылғандар жайлы айтылса, соған ғана қатысты бола алады.  

Есептеу алгоритмдері - формула көмегімен шығарылатын, есептеуді қажет 

ететін, күрделілігіне байланысты белгілі бір техниканың араласуын талап ететін 

алгоритмдер . 

Компьютер құрылысы-Құрылым компьютера –structure of the 

computer 
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Өзіне кіретін компонентердің байланыс принциптерін тәртібін құрамын 

тұрақтайтын кейбір модель болып табылады.   

Қалыпты уақыттағы операциялық жүйе-Операционная система 

реального времени - real time operating system (RTOS)  

Қалыпты уақыт тәртібіндегі ПЭВМ жұмыстарын қамтамасыз етуші – 

операциялық система. 

Қосалқы әдіс - күрделі алгоритмдердің бірнеше жай алгоритмге бөлінуі 

арқылы негізгі алгоритмге қажетті уақытында ғана шақырылатын, жалпылама 

жағдайға негізделіп дербес құрылатын алгоритмдер.  

Мәлімет - data  

 1.ЭЕМ көмегі арқылы жұмыс жасаушы атқарушыға ойланушы түрінде 

ақпарат болып табылады;  

 2.Арнайы мақсаттарды жүзеге асыру үшін арнайы дайындалған –ақпарат 

болып табылады. Екі қайтара түрдегі немесе сандық түрдегі сақталынуы;  

 3.Бұл жеке белгілер. Құрал облыстарына қатысты объектілерді, 

процесстерді, құбылыстарды сондай-ақ құрылыстарды сипаттау.  

Машина уақыты-Машинное время - computer time  

 Есептеудің арнайы комплексін орындауда, ЭЕМ-дегі жұмсалатын уақыт. 

Процессорлық уақыт және қалыптастыру уақыты және қайталау уақыты.  

Машиналық сөз-Машинное слово - computer word  

 Арнайы ұзындықтағы биттердің және символдардың жалғасымдылығы. 

ЭЕМ-де бір бүтін ретәінде басқару құрылғысымен немесе арифметикалық 

құрылғымен сақтау жадысын қабылдайды.  

Машиналық команда-Машинная команда - computer instruction  

 Орталық процессормен орындала алатын команда бюолып табылады. Яғни 

нақты ЭЕМ командалары құрылысына кіретін команда.  

Машиналық тіл-Машинный язык - computer language, machine 

language  

 Бағдарлама жасау тілі. Берілгендер мен бағдарламаларды арнайы формада 

елестетуге, ойластыруға арналған. 

МҚБЖ жалпы қойылуы - СУБД общего назначения –  SMD general 

purpose  

 Функциялардың барлық күрделі түрлерін орындауға арналған –күрделі 

програмалық комплекстер Суперкомпьютер - supercomputer  

 Супер-ЭЕМ.Қазіргі уақыттағы ең мықты жүйелер класына жататын 

есептеуші жүйе.  

Операция – operation  

 Берілгендер арқылы жұмыс жасайтын әрекет. 

Ортақ қолданыстағы берілгендер базасы - public data base  

Барлық қолданушылар ендіретін берілген қоры (есептеу жүйесі). 

Процедура заголовкасы-Заголовок процедуры – procedure header  

 Процедурамен формальді параметрлер тізімінің аттары көрсетілген 
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процедураны суреттеудің құрамды бөлігі болып табылады. Әрине, егер олар 

болатын болса. Ережеге сәйкес  З.п.  procedure деген анықтаушы сөзбен 

басталады. Сол арқылы аттары мен тізімдері жазылады. 

 Синтаксис - Syntax  

 (греч. syntaxis - построение, порядок) – Кейбір тілдердің ережелерінің 

байланыстары. Синтаксистік дұрыс байланыстардың қалыптасуы үшін 

қолданылады. 

Сызықтық алгоритм – serial algorithm  

 Алгоритм, бір-бірімен, ретімен орындалатын іс-әрекет, алгоритм 

сызбасымен беріледі. 

Сызықты алгоритмдер - операциялардың реті алгоритмнің өз 

құрылымымен анықталған және енгізетін шамалардың жеке мәндеріне тәуелсіз 

алгоритмдер.  

Ұжымдық қолданыстағы берілгендер  қолданысы- shareable data base  

Берілгендер базасы –бұлар арқылы бірнеше бағдарламалар жұмыс істей 

алады; 

Шығару - output  

 1.ДЭЕМ-нің басты есте сақтау жадысының сыртқы құрылымға көшіру 

ақпараттары;  

 2.Берілгендердің дисплей экранында немесе қағазда көрінуі . Олардың 

файлда жазылуы немесе байланыс жолы арқылы бір-біріне жіберуі. 

Шама- есепті шығару барысында қолданылатын белгілеулер 

Тармақты әдіс - енгізетін шамалардың жеке мәндеріне тәуелді, бірнеше 

әрекеттердің біреуінің орындалуын тағайындау.  

Тұрмыстық алгоритм - cөз түріндегі әрекеттер тізбегін күнделікті өмірде 

ешбір роботтың, техниканың көмегінсіз адам өздігінен орындайтын алгоритмдер 

Рекурсивті әдіс - есептеу методінің бір түрі. Оның нәтижесі формуланың 

ішіндегі бір параметрінің мәні басқа бір өзгеріп отыратын параметрден тәуелді 

болудан шығады.  

Циклдік әдіс - енгізетін шамалардың жеке мәндеріне тәуелді бір немесе 

бірнеше әрекеттердің қайталануын тағайындау.  
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