
Թեմա 4 - Հաշվարկային և ալգորիթմիկ մտածողություն 

 

1․ Ալգորիթմների քայլերի ներկայացման ձևերը 

 

 

Ձևանմուշներ/Նախշ 

 

Ձևանմուշների ճանաչումն առօրյա կյանքի կարևոր մասն է, քանի որ այն 

ավելի հեշտ և արդյունավետ է դարձնում աշխարհի հետ 

փոխհարաբերությունները: Դա նաև հաշվարկային մտածողության կարևոր 

մասն է: 

 

Ձևանմուշների/նախշերի նույնականացում 

 

Ձևանմուշը իր մեջ ներառում է կանխատեսելի ձևով կրկնություն և 

եզրակացություններ անելու հնարավորություն է տալիս։ Դա կարող է լինել 

շատ պարզ, օրինակ՝ ափսեի վրա կրկնվող նախշերը։ Այս օրինաչափությունն 

օգնում է եզրակացնելու, որ այդ ափսեն ինչ-որ  սպասքի հավաքածուից է: 

Նախշերի ճանաչումը նաև օգնում է մարդկանց  աշխարհը ավելի հեշտ 

հասկանալու։ Օրինակ՝ կարելի է հասկանալ, որ շարժիչով, չորս անիվով և 

առանց թևերի փոքր մեքենան, ամենայն հավանականությամբ, ավտոմեքենա 

կլինի:  

 
 

Նախշերի նկատում 

 

Մարդու ուղեղն անընդհատ փնտրում է ծանոթ նախշեր, անքան, որ հաճախ 

նույնիսկ մարդիկ տեսնում են նախշեր, որոնք գոյություն չունեն: Այն երևույթը, 

երբ մարդը կարող է կարծել, թե ամպը նման է ինչ-որ առարկայի, հայտնի է 

որպես պարեյդոլիա: Համակարգիչները կարող են նկարների մեջ ճանաչել 

դեմքերը միայն այն դեպքում, եթե մարդիկ ստեղծեն այնպիսի ծրագրեր, որոնք 

կասեն նրանց, թե ինչ փնտրել: 



 
 

 

 

 

Նախշերի օգտագործում  

 

Համակարգչային մասնագետները հրահանգներում փնտրում են քայլերի 

կրկնվող օրինաչափություններ: Հրահանգները ծրագրավորման լեզով գրելիս  

նույն կոդը կարող է օգտագործվել ամեն անգամ, երբ օրինակը հայտնվի: 

Դրանք օգնում են ավելի արագ գրել կոդը և ավելի հասկանալի են դարձնում 

այլ ծրագրավորողների համար։ 

 
 

Կրկնվող օրինաչափություն 

 

Առաջադրանք 1-ի համար կարող է գրվել «կանաչ բլոկ, որին հաջորդում է 

կարմիր բլոկը»: Ծրագրավորողը կարող է այնուհետև օգտագործել այս կոդը 

առաջադրանք 2-ում: 

 

 

Դեմքի նկարում  

 

Ծաղրանկարիչը նկարում է ընկերոջ դեմքը: Մեկ այլ ընկեր տեսնում է դա և 

խնդրում նկարել իր դեմքը: Կան ընդհանուր առանձնահատկություններ և 

ընդհանուր քայլեր, որոնք կարող են օգնել նկարչին արագ և արդյունավետ 

ստանալու երկրորդ նկարը: Առաջին գծագրից ստացված օրինակը կարող է 

օգտագործվել այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է: 



 
 

Հին լուծումների օգտագործում  

 

Եթե նոր խնդիրը կամ նոր խնդրի մասերը նման են 

նախկինում լուծված խնդրին, ապա նոր խնդրի լուծման 

համար հնարավոր է նորից օգտագործել հին լուծումը: 

Նախշերի ճանաչումը խնայում է խնդիրը լուծելու 

համար անհրաժեշտ ժամանակն ու էներգիան: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ալգորիթմներ 

 

Չնայած բառն կարող է անծանոթ թվալ, մենք բոլորս ամեն օր օգտագործում 

ենք ալգորիթմներ: Տորթ թխելը, կահույք հավաքելը գործողություններ են, 

որոնք օգտագործում են ալգորիթմներ: 

 

Ի՞նչ է ալգորիթմը 

 

Ալգորիթմը խնդիր լուծելու կամ առաջադրանք կատարելու քայլերի շարք է: 

Ալգորիթմ մշակելու համար սկսեք տարրալուծման միջոցով խնդիրը բաժանել 



ավելի փոքր առաջադրանքների, ապա այդ առաջադրանքներում փնտրեք 

օրինաչափություններ և վերջում վեր հանեք անկարևոր մասերը: 

 

Քայլ առ քայլ 

 

Ալգորիթմները նկարագրում են մի շարք քայլեր, որոնք պետք է հաջորդաբար 

կատարվեն, որպեսզի խնդիրը լուծվի: Աթլետիկայի մեջ եռացատկի մրցույթը 

ենթադրում է մրցակցի վազք, ցատկի պատրաստություն, ցատկ և 

հորիզոնական ցատկ որոշակի տեղերում՝ հաջող արդյունք գրանցելու համար: 

 
 

Պարզություն 

 

Ալգորիթմի յուրաքանչյուր քայլ պետք է լինի ճշգրիտ և միանշանակ, միայն մեկ 

հնարավոր իմաստով: Անորոշ ցուցումները տալիս են ոչ ճիշտ արդյունքներ: 

Ժպտացող դեմք նկարելու ալգորիթմը կարող է կարդալ. «Նկարիր շրջան, 

այնուհետև կոր գիծ և երկու կետ»: Բայց սա մեզ չի հուշում, թե շրջանագծի որ 

մասից ենք սկսելու նկարել կոր գիծը և որտեղ պետք է տեղադրել կետերը։ 

 
 

Ալգորիթմի տեսակներ 

 

Գոյություն ունեն համակարգչային շատ տարբեր առաջադրանքների համար 

նախատեսված ալգորիթմներ՝ սկսած սմարթֆոնների ծրագրերից, որոնք 

կարող են գուշակել, թե ինչ երգ է հնչում, մինչև որոնման համակերգերով 

օգտագործվող ալգորիթմները: 

 

Գծային որոնում 

 

Ցուցակում առկա միլիոն իրերից մեկը գտնելու համար սկսեք առաջինից և 

տեսեք՝ դա ճիշտ է, թե՞ ոչ: Եթե ճիշտ  է, ապա դադարեցրեք որոնումը. 

հակառակ դեպքում նայեք հաջորդը: Սա արդյունավետ որոնում է, քանի որ 

կարող է ներառել ցուցակի յուրաքանչյուր կետի դիտարկում: 



 
 

Երկուական որոնում 

 

Արդեն տեսակավորված տվյալների համար երկուական որոնումն 

արդյունավետ է: Յուրաքանչյուր փուլում որոշում եք, թե տվյալների որ կեսում 

է ձեր ուզած իրը: Ոչ անհրաժեշտ կեսը հեռացվում է: Սա կրկնվում է մինչև իրը 

գտնելը: 

 
 

 

 

Ալգորիթմների բացատրություն 

 

Ալգորիթմները կարելի է բացատրել՝ օգտագործելով գծային սխեմաներ կամ 

pseudocode-եր։ Գծային սխեման կազմված է արկղերից, որոնք միանում են 

սլաքներով։ Ամեն արկղ ներառում է խնդրի լուծման մի քայլ  կամ հարց։ 

Pseudocode-ը (կեղծ կոդը) նման է համակարգչային ծրագրի, բայց այն գրված է 

մարդու լեզվով։ 

 
 



Պղպջակ (Bubble) տեսակավորում 

 

Պղպջակ (Bubble) տեսակավորման մեթոդը միանգամից դիտարկում է զույգ 

վանդակներ՝ փոխելով դրանց տեղերը, եթե զույգի երկրորդը ավելի մեծ է, քան 

առաջինը: Սա այնքան էլ արդյունավետ չէ, քանի որ հաճախ անհրաժեշտ է մի 

քանի անգամ անցնել ցուցակով։ 

 
 

Միաձուլման (Merge) տեսակավորում 

 

Միաձուլման (Merge) տեսակավորման մեթոդը տարրերի ցուցակը բաժանում է 

շատ փոքր մասնիկների: Այնուհետև այդ բոլոր մասնիկները միաձուլում է  նոր 

տեսակավորվածների մեջ՝ կազմելով մեկ տեսակավորված ցուցակ: Այն 

օգտագործում է ավելի շատ կոդավորում, քան Bubble տեսակավորումը, բայց 

ավելի արդյունավետ է։ 

 
 

 

DK 68-69 

 

Ի՞նչ է հաշվարկային մտածողությունը 

 

Հաշվարկային մտածողությունը կոլեկտիվ մտքի գործընթաց է, որն ընդգրկված  

է խնդիրների պարզեցման և դրանց լուծումները գտնելու մեջ` համակարգչի, 

մարդու կամ երկուսի համար հասկանալի եղանակներով: 

 

 

 

 



Խնդիրների լուծում  

 

Հաշվարկային մտածողության նպատակն է ստեղծել հրահանգներ, որոնք 

համակարգչին հնարավորություն են տալիս լուծելու խնդիրը: Այս 

հրահանգները պետք է գրված լինեն համակարգչին հասկանալի լեզվով՝ 

տեղեկացնելով, թե ինչ պետք է անել և ինչպես: Հաշվարկային 

մտածողությունը չորս հիմնական փուլ ունի։ 

 

1. Տարրալուծում:    Տարրալուծումը խնդիրն ավելի փոքր 

ենթախնդիրների բաժանելու գործընթաց է: Սովորաբար հնարավոր է 

բարդ խնդիրը բաժանել մի քանի փոքր, ավելի հեշտ առաջադրանքների: 

Դրանցից յուրաքանչյուրի մեկ առ մեկ լուծումը լուծում է տալիս 

ընդհանուր խնդրին։ 

2. Աբստրակցիա:   Հրահանգների արդյունավետ ցանկ գրելու համար 

համակարգչային մասնագետները պետք է կարողանան ուսումնասիրել 

խնդիրը և գտնել դրա հիմնական և ոչ էական մասերը: Աբստրակցիան 

համակարգի կամ առարկայի մոդել է, որը հեռացնում է ավելորդ 

մասերը: 

3. Ձևանմուշի/նախշերի ճանաչում:   Խնդիրը լուծելիս 

համակարգչային մասնագետը փորձում է գտնել ենթախնդիրներ, որոնք 

նման են նախկինում լուծած խնդիրներին։ Այս ձևանմուշների 

ճանաչումն օգտակար է, քանի որ դրանք կարող են օգտագործվել 

ընթացիկ խնդիրը լուծելու համար կամ փոփոխել առկա լուծումը։ 

 
 

 

 



Ինչպես մտածել հաշվարկային ձևով 

 

Հաշվարկային մտածողությունը կիրառելու լավ միջոց է համակարգչից հեռու 

գտնվելը։  Հատուկ կարգով գործողություններ կատարելը, որոշումներ 

կայացնելը և գործողությունները կրկնելը առօրյա առաջադրանքների մասեր 

են: Դրանք նաև համակարգչային ծրագրերի հիմնական տարրերն են: 

Հրահանգներ գրելը մի առաջադրանքի համար, որը բոլորը կատարում են 

առանց շատ մտածելու, կարող է բարդ լինել, քան սպասվում էր: 

 

Ճշգրիտ ցուցումներ 

 

Համակարգչի համար բուտերբրոդ պատրաստելու 

հրահանգների շարք գրելը բավական բարդ է: Ի 

տարբերություն մարդկանց՝ համակարգիչները չեն կարող 

անորոշություններ հաղթահարել: Մուրաբայով բուտերբրոդ 

պատրաստելու համար կարևոր է գրել ցուցումներ, որոնք 

պետք է լինեն ճշգրիտ, այնպես, որ մուրաբան լինի ոչ թե 

տարայի մեջ, այլ բուտերբրոդի վրա: 

 

 

 

 

Տարբեր լուծումներ 

 

Հաճախ, մասնավորապես 

գիտության և մաթեմատիկայի 

ոլորտում, երեխաները սովորում 

են, որ խնդիրը ունի միայն մեկ 

ճիշտ պատասխան։ Հաշվարկային 

մտածողությունը կիրառվում է այն 

խնդիրների համար, որոնք շատ 

հնարավոր լուծուներ ունեն։ 

 

 

 

Ռեմիքսավորում 

 

Հաշվարկային մտածողությունը խթանող մեկ այլ 

գործողություն է ինչ-որ մեկի գրած կոդի 

վերամշակումը և դրա մասերի փոփոխումը: Սա թույլ 

է տալիս սկսնակ ծածկագրողներին աստիճանաբար 

զարգացնել իրենց գիտելիքները և գործընթացում 

ստեղծել մի նոր բան: 



 

Սոցիալականացում 

 

Ծրագրավորումը հաճախ դիտվում է որպես 

մեկուսացված գործունեություն: Սակայն, 

աշխատավայրում ծրագրավորողները 

սովորաբար աշխատում են զույգերով կամ 

թիմերով: Scratch-ը առցանց կոդավորման 

խումբ է, նրանից բացի, կան տարբեր 

ծրագրավորման ակումբներ, որոնց կարող 

են միանալ կոդավորմամբ և 

տեխնոլոգիայով հետաքրքրված 

երիտասարդները: 

 


