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Խնդրի մԽնդրի մԽնդրի մԽնդրի մաթեմատիկական աթեմատիկական աթեմատիկական աթեմատիկական մոդելի մշակումը՝մոդելի մշակումը՝մոդելի մշակումը՝մոդելի մշակումը՝        
որպես համակարգչի վրա որպես համակարգչի վրա որպես համակարգչի վրա որպես համակարգչի վրա դրադրադրադրա    լուծման լուծման լուծման լուծման     

գործընթացի առաջնային փուլգործընթացի առաջնային փուլգործընթացի առաջնային փուլգործընթացի առաջնային փուլ    
    

Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե  
Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի     

Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե     
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. մոդել, մոդելավորում, ալգորիթմ, իրական թիվ, լուծ-

ման մեթոդ, ծրագրավորում 
Վաղուց արդեն ծրագրավորումը՝ որպես մասնագիտություն, դարձել է ամե-

նապահանջված և տարածված մասնագիտություններից մեկը: Սակայն և՛ դասա-
վանդման, և՛ առօրյա պրակտիկայում ծրագրավորման ուսումնասիրության և կի-
րառման նկատմամբ հաճախ, ցավոք, գերիշխում է մակերեսային, ռեցեպտուրա-
յին մոտեցում, որի ժամանակ ալգորիթմական լեզվի տիրապետման տարրական 
գրագիտությունը ներկայացվում է որպես մասնագիտության գրեթե սպառիչ բո-
վանդակություն: Խզումը մաթեմատիկոս-ծրագրավորողի ստացած բարձր մաթե-
մատիկական լիցքի և ծրագրի կազմման ամենօրյա սովորական աշխատանքի 
միջև որոշ մասնագետների մոտ ստեղծում է իրենց մաթեմատիկական հմտու-
թյունների որոշակի արժեզրկման զգացում: 

«Պատկերավոր ասած, ծրագրավորման դասավանդման մեր ներկայիս մե-
թոդները սահմանափակվում են նրանով, որ մենք առաջին կուրսի ուսանողներին 
տալիս ենք քերականության դասագիրք ու բառարան և ասում նրանց, որ այսու-
հետ իրենք մեծ գրողներ են: Իսկապես, մինչև այժմ չենք հանդիպել ո՛չ ոճաբանու-
թյան ձեռնարկի, ո՛չ ծրագրերի Անթոլոգիայի: Եվ այստեղ, և այնտեղ նախապատ-
վությունը տրվում է հակիրճությանը: Վերլուծելով լավ գրական լեզվի ուսուցման 
մեթոդը՝ շարադրությունների գրելը, զեկույցների և ելույթների կազմելը, ըստ 
որոնց՝ գնահատվում են ուսանողների նվաճումները, մենք միանգամից կնկա-
տենք, որ ծրագրավորման դասավանդման մեջ նման մոտեցումը բացակայում է: 
Ցավոք, քիչ ծրագրավորողներ իրոք ունեն այն, ինչ անվանում են ոճ, և ձգտում են 
ստեղծել իսկական արվեստի գործեր ծրագրավորման ոլորտում» [2]10:  

Այն լեզուն, որով ուսանողին սովորեցնում են արտահայտել իր մտքերը, խո-
րը ազդեցություն է գործում նրա մտածողության հմտությունների և գյուտարարա-
կան ընդունակությունների վրա: Ներկայումս օգտագործվող լեզուների կառուց-
վածքները և հատկությունները հաճախ չեն ենթարկվում համոզիչ ու տրամաբա-
նական բացատրությանը, չեն համապատասխանում համակարգված դատողու-
թյուններին սովոր մտածողությանը: Արդյունքում ծրագրավորման լեզուներում 
տիրող անկանոնություններն անմիջականորեն ազդում են ուսանողների մոտ 
ձևավորվող ծրագրավորման ոճի վրա: 

Ծրագրավորման «արդյունավետ ոճ» հասկացությունը պարզաբանելու հա-

                                                                 
10 Эшенхерст Р. Н., Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет 1966-1985. 

Пер. с англ., 1993 г., 560 с. 
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մար ուսումնասիրենք համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացի հիմնական 
փուլերը [1]11. 

● խնդրի մաթեմատիկական դրվածք, 
● խնդրի լուծման մեթոդի ընտրություն, 
● ալգորիթմի մշակում, 
● ծրագրի կազմում, 
● ծրագրի կարգաբերում, 
● ելակետային տվյալների պատրաստում և ծրագրի անմիջաբար 
կատարում:  

Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր առանձնահատկություններն ու իրականացման 
դժվարությունները: Մանրամասն ուսումնասիրենք առաջին փուլը և դրա հետ 
կապված խնդիրները: 

Խնդրի մաթեմատիկական դրվածք: Խնդրի մաթեմատիկական դրվածք: Խնդրի մաթեմատիկական դրվածք: Խնդրի մաթեմատիկական դրվածք: Դա նշանակում է, որ պետք է կառուցվի 
ուսումնասիրվող խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Նախ և առաջ նշենք, որ 
ուսանողներից շատերը դժվարությամբ են մշակում խնդրի մաթեմատիկական    
մոդելը: Մաթեմատիկական մոդելը շատ պարզ և միաժամանակ կարևոր հասկա-
ցություն է, որը սահմանվում է որպես կամայական իրադրության մաթեմատիկա-
կան նկարագրություն: Մաթեմատիկական մոդելի կառուցվածքը կարող է լինել և՛ 
շատ պարզ, և՛ շատ բարդ` կախված ուսումնասիրվող իրադրությունից: Կազմել 
խնդրի մաթեմատիկական մոդելը, նշանակում է խնդրի պայմանները ներկայաց-
նել մաթեմատիկական ձևով, որոշել խնդրի բոլոր տվյալների միջև առկա մաթե-
մատիկական կապերը [3]12: 

Առանձնացնենք ուսանողների մոտ մաթեմատիկական մոդելների կառուց-
ման դժվարությունը բացատրող մի քանի փաստարկ:  

Առաջին. գոյություն ունեն անվերջ քանակությամբ խնդիրներ, ուստի ան-
հնար է առաջարկել մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համապիտանի, 
հստակ, քայլային հրահանգներ: Յուրաքանչյուր խնդրի մոդելի մշակման համար 
ուսանողը պետք է հիմնվի ոչ միայն իր գիտելիքների, այլ նաև ստեղծագործական, 
ալգորիթմական մտածելակերպի և, ինչու չէ, նաև ինտուիցիայի վրա:  

Երկրորդ. ուսումնառության ժամանակ ուսուցանողները ևս գործում են 
սխալ՝ առաջարկելով խնդիրներ, որոնց պայմանները արդեն գրառված են մաթե-
մատիկական տերմիններով: Օրինակ՝ տրված է 5 իրական թիվ կամ տրված է 10x7 
երկչափ զանգված, որի տարրերը կենտ թվեր են կամ գտնել զանգվածի մեծագույն 
տարրը: Շատ ժամանակ ուսանողը նույնիսկ չի էլ կասկածում, որ այդ ամենը 
կրում է որոշակի գործնական, ֆիզիկական իմաստ՝ կախված խնդրի առարկայա-
կան ոլորտից:  

Այժմ փորձենք ձևակերպել մի քանի մեթոդական խորհուրդներ, որոնք 
կպարզեցնեն այս փուլի աշխատանքների կատարումը: Առանձնացնենք այն երեք 
կարևորագույն հիմնահարցերը, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձվի 

                                                                 
11 Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. 

Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — ISBN 5-9221-0120-X. 
12 https://www.edsd.ru/ru/princypy/cikl_razrabotki_po 
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առաջին հերթին [1]13: 
1. Յուրաքանչյուր խնդիր ներկայացվում է տեքստով, որում առկա է բաց, 

ակներև ինֆորմացիա`թվեր, արժեքներ և այլն:  
2. Յուրաքանչյուր խնդրում առկա է թաքնված ինֆորմացիա` այն տեքստը, 

որը ենթադրում է կատարողի մոտ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 
գիտելիքների առկայություն: Բացի դրանից՝ մաթեմատիկական ինֆորմացիան 
հաճախ թաքնված է լինում պարզ բառերի հետևում, և դրանք մնում են աննկատ: 

3. Յուրաքանչյուր խնդրում պետք է գտնել կապը տվյալների միջև: Այդ կա-
պը կարող է ներկայացված լինել պարզ, բացահայտ ձևով, օրինակ՝ ինչ - որ բան 
հավասար է ինչ-որ բանի, ինչպես նաև անբացահայտ ձևով: Սակայն պարզ ու հա-
սարակ փաստերը հաճախ անտեսվում են, և այդ պատճառով ճիշտ մոդելը հնա-
րավոր չի լինում կազմել: Անհրաժեշտ է գրառել մեծություններին վերաբերվող 
հայտնի սահմանափակումները, նրանց միջև կապերը` բանաձևերի, հավասա-
րումների, անհավասարությունների տեսքով, նաև որոշել ալգորիթմի ավարտի 
պայմանները: 

Նշենք, որ այս երեք նկատառումները կիրառելու համար անհրաժեշտ է 
խնդիրն ուշադիր կարդալ մի քանի անգամ: Նաև առաջարկենք մի քանի հնարք-
ներ, որոնք ևս կպարզեցնեն խնդրի մաթեմատիկական մոդելի կառուցման պրո-
ցեսը: Խնդրում մասնակցող բոլոր ֆիզիկական մեծություններին պետք է տրվեն 
մաթեմատիկական նշանակումներ: Առավել հարմար է օգտագործել ընդունված 
նշանակումները՝ h-բարձրություն, l-երկարություն, s-մակերես, և այլն, սակայն 
թույլատրվում է բոլոր մեծությունները նշանակել կամայականորեն, սեփական 
հայեցողությամբ: Իհարկե, որպեսզի չմոռանանք այդ նշանակումները, անհրա-
ժեշտ է նրանց գրառել՝ կապելով համապատասխան ֆիզիկական մեծությունների 
հետ: Այս գործողությունը կարելի է անվանել «հիշողության բաշխում», քանի որ 
յուրաքանչյուր մեծություն պետք է պահվի համակարգչի հիշողությունում: Բացի 
դրանից՝ պետք է որոշել յուրաքանչյուր փոփոխականի, այսպես կոչված, «կարգա-
վիճակը», այսինքն՝ որոշել, թե որ տեսակին է այն պատկանում [2]14.  

● ելակետային տվյալներ, այդ մեծությունները հայտնի են խնդրի պայմանից,  
● արդյունք, այդ մեծությունները պահանջվում է գտնել,  
● միջանկյալ տվյալներ, այդ մեծությունները նախօրոք հայտնի չեն, բայց 
որոշվում են խնդրի լուծման ընթացքում արդյունքը գտնելու համար:  

Փորձենք կիրառել տրված խորհուրդները որոշակի օրինակների վրա՝ պար-
զաբանելով մաթեմատիկական մոդելի կառուցման պրոցեսը: 

Դիտարկենք առաջին խնդիրը: Պողոսը վերադարձել է ձկնորսությունից և 
հպարտությամբ ներկայացրել է ընտանիքին ձկան առատ որսը: Պարզվում է, որ 
8-ը հյուսիսային ծովերի ձկներ են, բոլոր ձկների 20%-ը՝ հարավային ծովերի 
ձկներ են, և չկա ոչ մի ձուկ տեղական գետից, որում ձկնորսում էր Պողոսը: Քանի՞ 

                                                                 
13 Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. 

Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — ISBN 5-9221-0120-X. 
14 Эшенхерст Р. Н., Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет 1966-1985. 

Пер. с англ., 1993 г., 560 с. 
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հատ ձուկ է գնել Պողոսը խանութից: 
Բոլոր այս բառերը պետք է վերածել ինչ-որ հավասարման: Այդ նպատակով 

պետք է մաթեմատիկական կապ հաստատել այս խնդրի բոլոր տվյալների միջև: 
Նախ և առաջ առանձնացնենք տվյալները: Ուսումնասիրենք առաջին կետը: Ո՞րն 
է այս խնդրի տեքստում բացահայտ ձևով ներկայացված մաթեմատիկական 
ինֆորմացիան: Իհարկե, 8 ձուկ և 20%: Այժմ ուշադրություն դարձնենք երկրորդ 
կետի վրա: Մենք փնտրում ենք անբացահայտ ձևով ներկայացված ինֆորմացիան: 
Այն տրված է տեքստում հետևյալ բառերով. «բոլոր ձկների 20%-ը»: Այս դեպքում 
մենք պետք է լրացուցիչ տեղեկություններ ունենանք տոկոսի և դրա հաշվարկման 
վերաբերյալ: Հակառակ դեպքում խնդիրը չի լուծվի: Խնդրում առկա է նաև բա-
ցարձակ անբացահայտ տեսքով ներկայացված մաթեմատիկական ինֆորմացիա: 
Դա խնդրի հարցն է. «Քանի՞ հատ ձուկ է գնել ...»: Դա ևս որոշակի թիվ է, և առանց 
այդ թվի մոդելը հնարավոր չէ կառուցել: Այդ թիվը կնաշանակենք «x»-ով: Մենք 
դեռևս չգիտենք «x»-ի արժեքը, սակայն այս նշանակումը շատ օգտակար է՝ «x» հա-
տը ձկների ընդհանուր քանակն է: Այս խնդրում հարավային ձկները տրվում են 
տոկոսներով, սակայն այն անհրաժեշտ է ներկայացնել հատերով, քանի որ յուրա-
քանչյուր խնդրում մոդելը պետք է ներկայացնել նմանատիպ մեծություններով: 
Քանի որ մենք ունենք լրացուցիչ գիտելիքներ տոկոսների վերաբերյալ, ապա 
պարզ է, որ տրված է տոկոսը ձկների ընդհանուր քանակից, որը նշանակել ենք 
«x»-ով: Հետևաբար, չնայած հարավային ձկների քանակը մենք դեռևս չենք կարող 
հաշվել, սակայն կարող ենք գրառել 0.2*x տեսքով: Այսպիսով, խնդրի տեքստից 
մենք ստացանք ամբողջ ինֆորմացիան՝ և՛ բաց, և՛ թաքնված: Այժմ անցնենք եր-
րորդ կետին: Պետք է գտնենք մաթեմատիկական կապը խնդրի տվյալների միջև: 
Այդ կապը այնքան պարզ է, որ շատերը կարող են այն չնկատել: Այս պարագայում 
օգտակար է պարզապես արձանագրել բոլոր ստացված տվյալները և մանրամասն 
ուսումնասիրել գրառումները: Այսպիսով, առկա են 8 հատ հյուսիսային ձուկ, 0.2*x 
հատ հարավային ձուկ, և x-ը ձկների ընդհանուր քանակն է: Հնարավո՞ր է արդյոք 
ինչ-որ ձևով կապել այս տվյալները: Այո, հեշտությամբ. ձկների ընդհանուր քանա-
կը հավասար է հարավային և հյուսիսային ձկների գումարին: Կգրառենք 
x=8+0.2*x: Այս հավասարումը կլինի խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Ուշադրու-
թյուն դարձնենք, որ այս խնդրում մեզ չեն հարկադրում գումարել որոշակի մեծու-
թյուններ: Մենք ինքնուրույն հասկանում ենք, որ հարավային և հյուսիսային ձկնե-
րի գումարը հավասար կլինի ձկների ընդհանուր քանակին: Դա այնքան ակներև 
է, որ կարող ենք ուշադրություն չդարձնել: Սակայն առանց այդ ակներևության 
հնարավոր չի լինի կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Այժմ լուծելով 
ստացված գծային հավասարումը՝ կստանանք խնդրի պատասխանը` x=10:  

Այժմ կառուցենք մեկ այլ խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Պողոսին հարց-
րին. «Որքա՞ն գումար դու ունես: Նա պատասխանեց. «Ես ունեմ շատ քիչ գումար: 
Եթե ես ծախսեմ իմ գումարի կեսը, այնուհետև մնացորդի կեսը, ապա կմնա միայն 
մեկ տոպրակ գումար»: Որքա՞ն գումար ունի Պողոսը: 

Կրկին աշխատենք ըստ տրված երեք կետերի: 
1. Խնդրի տեքստում փնտրում ենք բացահայտ տեսքով ներկայացրած ին-

ֆորմացիան: Նշենք, որ այն բավականին սակավ է` մեկ տոպրակ գումար:  



– 177 – 

2. Փնտրում ենք անբացահայտ տեսքով ներկայացված ինֆորմացիան: Դա 
կեսերի հասկացություններն են, նաև խնդրի հարցը. «Որքա՞ն գումար ունի Պողո-
սը»: Գումարի քանակը կնշանակենք «x»-ով: Եվս մեկ անգամ կարդալով խնդրի 
պայմանը՝ կարող ենք օգտագործել հետևյալ գրառումները` 0.5*x-ը Պողոսի գու-
մարի կեսն է, 0.5*0.5*x=0.25*x-ը մնացորդի կեսն է: Այժմ ամբողջ թաքնված ինֆոր-
մացիան բացահայտ ձևով գրառված է: 

3. Փնտրում ենք կապը խնդրի բոլոր տվյալների միջև՝ մաթեմատիկորեն 
գրառելով Պողոսի բացատրությունները. «Եթե ես ծախսեմ իմ գումարի կեսը, 
այնուհետև մնացորդի կեսը, ապա կմնա միայն մեկ տոպրակ գումար»: Ծախսելը 
մաթեմատիկորեն նշանակում է հաշվել տարբերությունը`х-0.5*х-0.25*х=1: 

Լուծելով ստացված գծային հավասարումը, կստանանք պատասխանը`х=4: 
Սակայն հարց է ծագում`4 ի՞նչ: Իհարկե տոպրակ, քանի որ այս մաթեմատիկա-
կան մոդելում միավոր է ծառայել տոպրակը: 

Դիտարկված խնդիրները շատ պարզ են, սակայն դրանց օրինակի վրա հաս-
կանալի են երեք նշված կետերի կիրառման սկզբունքները:  

Այսպիսով, համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացը առաջին հերթին 
պահանջում է խնդրի մաթեմատիկական դրվածքի հստակ ձևակերպում, արդյու-
նավետ մաթեմատիկական մոդելի մշակում: Իսկ մաթեմատիկական մոդելի կա-
ռուցումը ենթադրում և պահանջում է անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիք-
ների առկայություն, դրանց ճիշտ կիրառման կարողություն, ինչը հաճախ անտես-
վում է թե՛ ծրագրավորման լեզուները ուսուցանողների, և թե՛ առավել ևս սովո-
րողների կողմից: Բացի դրանից՝ նշենք, որ մաթեմատիկական գիտելիքների պա-
շարի ճիշտ օգտագործումը կնպաստի այնպիսի մաթեմատիկական մոդելի կա-
ռուցման, որը կհանգեցնի առավել արդյունավետ ալգորիթմի մշակման և ծրագ-
րային իրացման: Հոդվածում առաջարկված են մի քանի մեթոդական խորհուրդ-
ներ և գործնական հնարքներ, որոնք կպարզեցնեն սովորողների կողմից մաթեմա-
տիկական մոդելի կառուցման փուլի իրականացումը: 
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РЕЗЮМЕ 
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метод решения, программирование 

Процесс решения задачи на компьютере в первую очередь требует четкой 
математической формулировки, разработки эффективной математической модели. 
Построение математической модели предполагает и требует наличия необходимых 
математических знаний и способности их правильного использования. Кроме того, 
отметим, что правильное использование ресурсов математических знаний 
способствует построению такой математической модели, которая приведет к 
разработке более эффективного алгоритма и соответствующего программного 
обеспечения.  
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SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: model, modeling, algorithms, real number, method of solution, 

programming 
The process of solving a problem on a computer first of all requires a clear 

mathematical formulation, the development of an effective mathematical model. The 
construction of a mathematical model presupposes and requires the availability of the 
necessary mathematical knowledge and the ability to use them correctly. In addition, we 
note that the proper use of resources of mathematical knowledge helps to build a 
mathematical model that will lead to the development of a more effective algorithm and 
appropriate software. 

  
 

        


