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1.Технологія створення програмних продуктів і рішень  
 

Перший етап технологічного процесу - постановка задачі. На цьому етапі розкривається 

організаційоно-економічна сутність задачі, тобто формулюється мета її розвязання; 

визначається взаємозв'язок з іншими завдачами; вказується періодичність її рішення; 

встановлюються склад і форми отриманих результатів. 

Особливу увагу в процесі постановки задачі приділяється детальному опису вхідної, вихідної 

(результуючої) і проміжної інформації. При цьому характеризуються: 

• форма представлення окремих реквізитів (цифрова, символьна і т.д.); 

• кількість знаків (розрядів), що виділяються для запису реквізитів; 

• вид реквізиту за його ролі в процесі виконання завдання (вихідний, розрахунковий, 

нормативний, довідковий і т.п.); 

• джерело (документ, завдання тощо) виникнення реквізиту. 

 
 

Другий етап у технології розробки програм - економіко-математичний опис задачі та вибір 

методу її розвязання. 

На другому етапі технологічного процесу розробки програм виконується формалізований 

опис завдання, тобто встановлюються і формулюються логіко-математичні залежності між 

вихідними і результатних даними. Економіко-математичний опис задачі забезпечує її 

однозначне розуміння постановником (користувачем) і розробником програми. У процесі 

підготовки економіко-математичного опису (моделі) завдання можуть використовуватися 

різні розділи математики. При вирішенні економічних завдань найбільш часто 

використовуються наступні класи моделей для формалізованого опису їх постановок: 

• аналітичні (обчислювальні); 

• матричні (балансові); 

• графічні (приватним видом яких є мережеві). 

Вибір класу моделі, а іноді і конкретної форми її подання всередині одного і того ж класу 

дозволяє не тільки полегшити та прискорити процес вирішення завдання, а й підвищити 

точність одержуваних результатів. 

 



 

Третій етап технологічного процесу підготовки рішення задач на ЕОМ представляє собою 

алгоритмізацію її вирішення, тобто розробку оригінального або адаптацію (уточнення і 

коригування) вже відомого алгоритму. Алгоритмізація - це складний творчий процес. В 

основу процесу алгоритмізації покладено фундаментальне поняття математики та 

програмування - алгоритм. Назва "алгоритм" (правильніше "алгорифм") походить від 

латинізованого відтворення арабського імені узбецького математика Аль-Хорезмі, який жив 

наприкінці VIII - на початку IX ст., Який першим сформулював правила, що дозволяють 

систематично складати і вирішувати квадратні рівняння. Поряд з трактуванням алгоритму 

відповідно до прийнятого стандартом (ГОСТ 19.004-80 "алгоритм - це точне розпорядження, 

що визначає обчислювальний процес, що веде від варійованих початкових даних до 

шуканого результату") термін "алгоритм" може бути представлений більш розгорнутим 

визначенням як кінцевий набір правил , однозначно розкривають зміст і послідовність 

виконання операцій для систематичного вирішення певного класу задач за кінцеве число. 

 

 

Складання (адаптація) програм (кодування) є завершальним етапом технологічного 

процесу розробки програмних засобів, що передує початку безпосередньо машинної 

реалізації алгоритму рішення задачі. Процес кодування полягає в перекладі опису алгоритму 

на один з доступних для ЕОМ мов програмування. У процесі складання програми для ЕОМ 

конкретизуються тип і структура використовуваних даних, а послідовність дій, що 

реалізують алгоритм, відображається за допомогою конкретної мови програмування. 

 

 

 

Тестування та налагодження складають заключний етап розробки програми вирішення 

задач. Обидва ці процеси функціонально пов'язані між собою, хоча їхні цілі дещо 

відрізняються один від одного. Тестування являє собою сукупність дій, призначених для 

демонстрації правильності роботи програми в заданих діапазонах зміни зовнішніх умов і 

режимів експлуатації програми. Мета тестування полягає в демонстрації відсутності (або 

виявленні) помилок у розроблених програмах на заздалегідь підготовленому наборі 

контрольних прикладів. Процесу тестування супроводжує поняття "налагодження", яке має 

на увазі сукупність дій, спрямованих на усунення помилок в програмах, починаючи з 

моменту виявлення фактів помилковою роботи програми і завершуючи усуненням причин їх 

виникнення. 

 

Після завершення процесу тестування і налагодження програмні засоби разом із 

супровідною документацією передаються користувачеві для експлуатації. Основне 

призначення супровідної документації - забезпечити користувача необхідними 

інструктивними матеріалами по роботі з програмними засобами. Склад супровідної 

документації зазвичай обмовляється замовником (користувачем) і розробником на етапі 

підготовки технічного завдання на програмний засіб. Як правило, це документи, що 

регламентують работупользователя в процесі експлуатації програми, а також містять 

інформацію про програму, необхідну в разі виникнення потреби внесення змін та доповнень 

до неї. Супровідна документація покликана також полегшити процес виявлення причин 

виникнення помилок в роботі програми, які можуть бути виявлені вже в ході її експлуатації 

користувачем. Для передачі користувачеві розроблених прикладних програмних засобів 

створюється спеціальна комісія, куди входять до свого складу представників розробників і 

замовників (користувачів). Комісія відповідно до заздалегідь складеним і затвердженим 

обома сторонами планом проводить роботи з приймання-передачі програмних засобів та 

супровідної документації. По завершенні роботи комісії оформляється акт прийому-передачі. 

У процесі впровадження та експлуатації прикладних програмних засобів можуть виявлятися 

різні помилки, не виявлені розробником при тестуванні і налагодження програмних засобів. 

Тому при реалізації досить складних і відповідальних програмних комплексів за 



погодженням користувача (замовника) з розробником етап експлуатації програмних засобів 

може бути розбитий на два підетапи: експериментальна (дослідна) і промислова 

експлуатація. Сенс експериментальної експлуатації полягає у впровадженні розроблених 

програмних засобів на об'єкті замовника (нерідко паралельно з уже існуючими методами 

рішення задач) з метою перевірки її працездатності і зручності роботи користувачів при 

вирішенні реальних завдань протягом досить тривалого періоду часу (зазвичай не менше 

року). Тільки після завершення періоду експериментальної експлуатації та усунення 

виявлених при цьому помилок і врахування зауважень програмний засіб передається в 

промислову експлуатацію. 

 
 
 
 

2. Алгоритм і його властивості. Базові алгоритмічні конструкції 
 
Розв’язування задач на комп'ютері засноване на понятті алгоритму. Алгоритм – це точне і 
однозначне розпорядження, що визначає обчислювальний процес, який веде від варійованих 
початкових даних до вихідного результату. 
 
Алгоритм означає точний опис деякого процесу, інструкцію по його виконанню. Розробка алгоритму є 
складним і трудомістким процесом. Алгоритмізація – це техніка розробки (складання) алгоритму для 
вирішення завдань на ЕОМ. 
 
Засоби для опису алгоритму 
Для запису алгоритму рішення задачі застосовуються наступні способи їх зображення: 

 Словесно-формульний опис 

 Блок-схема (схема графічних символів) 

 Алгоритмічні мови 

 Операторні схеми 

 Псевдокод 
Для запису алгоритму існує загальна методика: 

 Кожен алгоритм повинен мати ім'я, яке розкриває його зміст. 

 Необхідно позначити початок і кінець алгоритму. 

 Необхідно описати вхідні і вихідні дані. 

 Вказати команди, які дозволяють виконувати певні дії над виділеними даними.  
 
Загальний вигляд алгоритму 

Назва алгоритму 
Опис даних 

Початок 
Команди 
Кінець 

 
Формульно-словесний спосіб запису алгоритму характеризується тим, що опис здійснюється за 
допомогою слів і формул. Зміст послідовності етапів виконання алгоритмів записується на природній 
професійній мові предметної області в довільній формі. 
 
Графічний спосіб опису алгоритму (блок-схема) набув найширшого поширення. Для графічного опису 
алгоритмів використовуються схеми алгоритмів або блочні символи (блоки), які з'єднуються між собою 
лініями зв'язку. 
 
Кожен етап обчислювального процесу представляється геометричними фігурами (блоками). Вони 
діляться на арифметичні або обчислювальні (прямокутник), логічні (ромб) і блоки введення-виведення 
даних (паралелограм).  
 
Схеми алгоритмів: 

  
 

Y=X
3
-12 Умова Введення X, Y 

Так Ні 



IF 

Оператор 1 Оператор 2 Оператор 3 

Так Ні 

Порядок виконання етапів вказується стрілками, що з'єднують блоки. Геометричні фігури 
розміщуються зверху вниз і зліва направо. Нумерація блоків проводиться в порядку їх розміщення в 
схемі. 
 
Алгоритмічні мови – це спеціальний засіб, призначений для запису алгоритмів в аналітичному 
вигляді. Алгоритмічні мови близькі до математичних виразів і до природних мов. Кожна алгоритмічна 
мова має свій словник. Алгоритм, записаний на алгоритмічній мові, виконується за строгими 
правилами цієї конкретної мови. 
Операторні схеми алгоритмів. Суть цього способу опису алгоритму полягає в тому, що кожен 
оператор позначається літерою (наприклад, А – арифметичний оператор, Р – логічний оператор і так 
далі). Оператори записуються зліва направо в послідовності їх виконання, причому, кожен оператор 
має індекс, що вказує порядковий номер оператора. Алгоритм записується в один рядок у вигляді 
послідовності операторів.  
Псевдокод – система команд абстрактної машини. Цей спосіб запису алгоритму за допомогою 
операторів близький до алгоритмічних мов. 
 
Типи алгоритмічних процесів. 
За структурою виконання алгоритми і програми діляться на три види: 

 Лінійні 

 Розгалужені 

 Циклічні 
 
Лінійний алгоритм (лінійна структура) – це такий алгоритм, в якому всі дії виконуються послідовно 
один за одним і лише один раз. Схема є послідовністю блоків, які розташовуються зверху вниз в 
порядку їх виконання. Початкові та проміжні дані не впливають на напрям процесу обчислення. 
 
Розгалужені структури на практиці часто зустрічаються в задачах, в яких залежно від початкових 
умов або проміжних результатів необхідно виконати обчислення за тими чи іншими формулами.  
Такі задачі можна описати за допомогою алгоритмів розгалуженої структури. У таких алгоритмах вибір 
напряму продовження обчислення здійснюється за підсумками перевірки заданої умови. Розгалужені 
процеси описуються за допомогою оператора IF (умовного оператора).  

 
 
Циклічні обчислювальні процеси 
Для вирішення багатьох задач характерні 
багатократні повторення окремих ділянок 
обчислень. В таких випадках застосовуються 
алгоритми циклічної структури (циклічні 
алгоритми). Цикл – послідовність команд, яка 
повторюється до тих пір, поки не буде 
виконано задану умову. Циклічний опис 
багато разів повторюваних процесів 
значно знижує трудомісткість написання 
програм. 
Існують дві схеми циклічних обчислювальних процесів. 
 

                   
 

IF 

Тіло циклу 

Так 

Ні 

IF 

Тіло циклу 

Ні 

Так 



Особливістю першої схеми є те, що перевірка умови виходу з циклу проводиться до виконання тіла 
циклу. В тому випадку, якщо умова продовження циклу не виконується, тіло циклу не виконається 
жодного разу.  
Особливістю другої схеми є те, що цикл виконується хоча б один раз, оскільки перша перевірка умови 
виходу з циклу здійснюється після того, як тіло циклу виконане. 
Існують цикли з відомим числом повторень та ітераційні цикли. При ітераційному циклі вихід з тіла 
циклу, як правило, відбувається при досягненні заданої точності обчислення. 
 

 

3. Поняття про мови програмування та їх класифікація 
 
Мови програмування – це штучні мови запису алгоритмів для виконання їх на ЕОМ. Програмування 
(кодування) - складання програми за заданим алгоритмом. 
 

Мови програмування, або алгоритмічні мови, класифікуються: за ступенем їхньої залежності 

від обчислювальної машини; з орієнтації на сферу застосування; за специфікою 

організаційної структури мовних конструкцій і т.п. (рис. 7.4). З урахуванням залежності від 

ЕОМ мови програмування поділяються на: машинно-залежні і машинно-незалежні. 

Структура та засоби машинно-залежних мов відображають (враховують) специфіку 

функціонування певного класу ЕОМ. При програмуванні задач за допомогою таких мов 

потрібно знання не тільки сутності реалізованого алгоритму рішення задачі, але і технічних 

особливостей конкретної ЕОМ і специфіки способів написання для неї програм. До 

машинно-залежних мов в першу чергу відносяться машинні мови. Машинний мова є 

внутрішньою мовою ЕОМ і представляє собою систему інструкцій і даних, які не вимагають 

трансляції та можуть безпосередньо інтерпретуватися і виконуватися апаратними засобами 

ЕОМ. Програмування на цих мовах здійснювалося на ЕОМ першого і частково другого 

поколінь. 

До машинно-залежних мов програмування також відносяться машинно-орієнтовані мови, 

основні конструктивні засоби яких також дозволяють враховувати особливості архітектури 

та принципів роботи певної ЕОМ або ряду ЕОМ, тобто володіють тими ж можливостями і 

вимогами до програмістів, що і машинні мови, але на відміну від останніх вимагають 

попередньої трансляції на машинну мову програм, складених з їх допомогою. До даного 

виду мов програмування відносяться: автокоди, мови символічного кодування і 

асемблери. Навідміну від програмування на машинних мовах програмування на машинно-

орієнтованих мовах (асемблерах) характерно і для сучасних ПК. Це пояснюється тим, що в 

мові асемблера допускається використання засобів, притаманних мовам високого рівня. 

Використання мови асемблера, як правило, обмежується областю системного 

програмування, тобто програмуванням мікропроцесорів, розробкою операційних систем або 

їх компонентів, розробкою драйверів - програм обміну інформацією між центральними і 

периферійними пристроями, програм ув'язки взаємодії окремих компонентів прикладних 

програм і т.д. 

 

Машинно-незалежні мови (або мови високого рівня) не вимагають від користувача повного 

знання специфіки ЕОМ, на якій реалізується програма вирішення завдання. Інструментальні 

засоби цих мов програмування дозволяють записувати програму вигляді, допускає її 

реалізацію на ЕОМ з різними типами машинних операцій, прив'язка до яких цілком 

покладається на відповідний транслятор. 

 

Відокремлений, проміжне положення між машинно-незалежними і машинно-залежними 

мовами займає мова Сі, створення якого стало результатом спроби об'єднання достоїнств, 

властивих мовам обох класів: 

• в плані максимального використання можливостей конкретної обчислювальної архітектури 

(що властиво мов низького рівня), завдяки чому програми на мові Сі компактні і працюють 

ефективно; 

• в плані максимального використання потужних виразних можливостей сучасних мов 

високого рівня. 

Результат такого компромісу обумовив досить складний синтаксис мови Сі. 



Машинно-незалежні мови класифікуються на процедурно-орієнтовані і проблемно-

орієнтовані. Процедурно-орієнтовані (універсальні) мови ефективні для опису алгоритмів 

вирішення широкого класу задач. 

З мов цього класу найбільш відомі: Фортран, Кобол, ПЛ / 1, Бейсік, Паскаль, Ада. 

Проблемно-орієнтовані мови призначені для опису процесів обробки інформації в більш 

вузької, специфічної області. Найбільш відомими мовами цієї групи є: РПГ, Лісп, АПЛ, 

GPSS. 

Останнім часом відзначається бурхливе зростання об'єктно-орієнтованих мов 

програмування, тобто мов, орієнтованих на розробку програмних додатків для широкого 

кола різноманітних за сферою докладання завдань, що мають спільність у реалізованих 

компонентах (наприклад, при взаємодії з базами даних, роботі в умовах функціонування 

корпоративних мереж організацій або взаємодії з глобальною мережею Інтернет). Об'єктно-

орієнтований підхід у програмуванні дозволяє застосовувати одні і ті ж (типові) архітектурні 

та концептуальні рішення для швидкого створення ефективних програмних додатків 

 

Одним з головних напрямків вдосконалення мов програмування для задач економічного 

управління було прагнення до розробки таких мов, в яких до мінімуму зводилася (а в ідеалі 

взагалі відсутня) проблема як. Природно, що такі мови не можуть бути процедурними. 

Першу спробу створення такої мови зробив Ломбарді, який запропонував і реалізував у 1963 

р. для приватного класу задач, пов'язаних з обробкою файлів у сфері управління, мова 

General business-oriented language baseed on decision expression. 

У цій же області свої мови запропонували фірми ICL (мова NICOL) і IBM (мова РПГ), в яких 

багато що пов'язане з процедурою роботи програми носить скоріше неявний, ніж явний 

характер. Враховуючи, що значна частина логіки програми реалізується автоматично, час 

створення програм за допомогою таких мов і число налагоджувальних перевірок значно 

скоротилися. Таким чином, поряд з універсальними процедурно-орієнтованими мовами 

стали створюватися проблемно-орієнтовані мови програмування, призначені для опису 

процесів обробки інформації в будь-яких вузькою (специфічної) області, в яких рішення 

завдання більшою мірою зосереджувалася на проблемі, що необхідно отримати в результаті, 

а проблема, як це необхідно зробити, більшою чи меншою мірою знімалася з програміста. 

Серед цих мов найбільш відомими є: РПГ - мова для генерації звітів, Лісп - мова для обробки 

списків, GPSS - мова для моделювання, АПЛ - мова для статистичної обробки масивів. 

Актуальності вирішення проблеми розробки мов програмування, що базуються на 

принципах що без як, сприяв міжнародний конгрес IFIP (International Federation of 

Information Processing - Міжнародна федерація з обробки інформації), що пройшов в 

Стокгольмі в 1976 р. під гаслом "У 1980 р. програмування без програмістів" . В рамках 

реалізації цієї ідеї були створені непроцедурні мови, що наближаються за своїм синтаксису 

до природної мови і орієнтовані на користувачів - спеціалістів управління, які не є 

програмістами. 

Найбільш відомими з мов цього типу є: 

• Smalltalking - малий розмовний; 

• QBE (Query By Example-програмування на прикладі); 

• Форт, який знаходить застосування при вирішенні складних задач імітаційного 

моделювання, в системах штучного інтелекту в графічних системах і т.п. Основною 

особливістю мови Форт є його відкритість, яка дозволяє на основі наявних визначень 

будувати нові функції. При цьому програміст може вводити нові операції, типи даних або 

визначення.  

Особливе місце серед мов програмування займають функціональні мови, зокрема Пролог 

(PROLOG-PROgram-ming in LOGic - логічне програмування), запропонований А. Калмерое в 

1978 р., що є мовою логічного програмування, що належать до мов п'ятого покоління. 

Головне призначення мови - розробка інтелектуальних програм і систем. Пролог - це мова 

програмування, створена спеціально для роботи з базами знань, заснованими на фактах і 

правилах (одного з елементів систем штучного інтелекту). У мові реалізований механізм 

повернення для виконання зворотного ланцюжка міркувань, при якому передбачається, що 



деякі висновки або укладення істинні, а потім ці припущення перевіряються в базі знань, що 

містить факти і правила логічного висновку. Якщо припущення не підтверджується, 

виконується повернення і висувається нове припущення. 

 

Основна перевага алгоритмічних мов високого рівня - можливість опису програм вирішення 

задач у формі, максимально зручною для сприйняття людиною. Але так як кожне сімейство 

ЕОМ має свій власний, специфічний внутрішній (машинний) мова і може виконувати лише 

ті команди, які записані на цій мові, то для перекладу вихідних програм на машинну мову 

використовуються спеціальні програми ми-транслятори. 

Робота всіх трансляторів будується по одному з двох принципів: інтерпретація чи 

компіляція. 

Інтерпретація передбачає пооператорную трансляцію і наступне виконання відтранслювати 

оператора вихідної програми. У зв'язку з цим можна відзначити два недоліки методу 

інтерпретації: по-перше, інтерпретує програма повинна знаходитися в пам'яті ЕОМ протягом 

усього процесу виконання вихідної програми, тобто займати певний обсяг пам'яті, по-друге, 

процес трансляції одного і того ж оператора повторюється стільки разів, скільки разів 

повинна виконуватися ця команда в програмі, що різко знижує продуктивність роботи 

програми. Незважаючи на зазначені недоліки, транслятори-інтерпретатори отримали 

достатнього поширення, тому що вони підтримують діалоговий режим, що особливо зручно 

при розробці та налагодженні вихідних програм. Крім того, інтерпретатори легше 

розробляти, і вони обходяться дешевше, ніж компілятори з того ж мови. 

 

У випадку багаторазового рішення задачі, коли швидкодію роботи обчислювальної системи 

має істотне значення, доцільно використовувати інший принцип - компіляцію. При 

компіляції процеси трансляції і виконання розділені в часі: спочатку вихідна програма 

повністю перекладається на машинний мову (після чого наявність транслятора в оперативній 

пам'яті стає непотрібним), а потім відтранслювати програма може багаторазово 

виконуватися. Отже, для однієї і тієї ж програми трансляція методом компіляції забезпечує 

більш високу продуктивність обчислювальної системи при скороченні необхідної 

оперативної пам'яті. Велика складність у розробці компілятора в порівнянні з 

інтерпретатором з того ж самого мови пояснюється тим, що компіляція програми включає 

дві дії: аналіз, тобто визначення правильності запису вихідної програми відповідно до 

правил побудови мовних конструкцій вхідної мови, і синтез - генерування еквівалентної 

програми в машинних кодах. Трансляція методом компіляції вимагає неодноразового 

"перегляду" транслюється програми, тобто транслятори-компілятори є багатопрохідних: при 

першому проході вони перевіряють коректність синтаксису мовних конструкцій окремих 

операторів незалежно один від одного, при подальшому проході - коректність синтаксичних 

взаємозв'язків між операторами і т.д. 


