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Есептеуіш техниканың дамуы басынан бастап математикалық есептеудің ыңғайлығы
мен жылдамдығына бағытталды. Математикалық есептердің ҥ лкен классы матрицалардың
қолданылуымен тығыз байланыста: векторлық алгебра, теңдеулер жҥ йесін шешу, және т. б.
Матрицалармен қолданатын операциялар ғылым мен техниканың кӛ птеген салаларында
қолданылады. Матрицалар және кестелер кӛ мегімен кӛ птеген математикалық моделдеу
әдістемелері мен алгоритмдері жетілдірілді.
Жаңа заманға сай кӛ птеген бағдарламалық комплекстер матрицаларды ӛ ңдеу
қҧ ралдарын қамтиды. Бағдарламаны қҧ рған кезде, матрицаларды аңықтау барысында
бағдарламалау тілдері ережеге сай екілік массивтерді қолданады. Элементтердің индекстелуі
кӛ мегімен матрицаның жазылуы мен ӛ ңделуіне жақын конструкциялар пайда болады.
Массивтердің циклдік ӛ ңделуі PASCAL, C++, FORTRAN, BASIC, DELPHI және сол сияқты
тағы да басқа жоғары деңгейдегі тілдер ҥ шін компактылы және тҥ сінікті жазбаларды
қабылдауға әсерін тигізеді.
Кейбір статикалық мәліметтерді қолданғанда және матрицалармен жиі жҧ мыс жасаған
кезде элементтерді ӛ зінің арасына қою қажет болады. Бҧ л жағдай экономикалық мәліметтер
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мен лексикалық анализдерін және криптография жасаған кезде пайда болады. Берілген
жобаның мақсаты DELPHI бағдарламалау тілінде математикалық функцияларды зерттеу,
дәлірек айтқанда матрица элементтерінің анализін ӛ ңдеу болып табылады.
Компьютердегі есептерді дайындау және шешу процесі бірнеше этаптардан тҧ рады:
– есептің берілуі;
– моделдің қҧ рылуы;
– алгоритмнің қҧ рылуы;
– бағдарламалық тілде бағдарламаның жазылуы мен реттелуі;
– бағдарламаның тестілеуі.
Бҧ л барлық жҧ мыстардың негізін негізгі қасиеттері детерминанттылық, массивтілік,
нәтижелілік болатын эффективтік алгоритмді қҧ райды. Бағдарламаны жетілдіру кезінде
структуралық (қҧ рылымдық) бағдарламалау әдісі қолданылады: есептің салыстырмалы
тәуелсіз бӛ лімдерге бӛ лінуі және осы бӛ лімдерді баптау орындалады. Осының негізінде
программалық жабдықтаудың сапасы мен жылдамдығына қол жеткіземіз.
Бағдарлама қҧ рылымы
Барлық бағдарламада рамкалар қолданылуда. Ол ramka процедурасы тҥ рінде, write
процедурасы арқылы жазылған ═, ║, ╔, ╗, ╚, ╝ сиволдарынан тҧ рады. Әр мәзір астының
тҥ сі мен текст фоны әртҥ рлі болып келеді.
Бағдарлама қате енгізілген мәліметтерден сандар мен «Backspace» пен «Enter»
батырмаларынан басқа ештеңе баса алмайтын ReadWord2 процедурасымен қорғалған. Қате
енгізілген кезде жҥ йелік динамикадан сигнал беріледі.
Opredelitel функциясы мен GetMatr процедурасы кӛ мегімен матрица аңықтауынша
есептеледі. PrintMatr1 процедурасы негізгі матрицаны шығарады.
Кері матрица obratn, swaps, swap, adds және divs процедуралары арқылы табылады.
Содан кейін тексеріс жҥ ргізіледі, егер бастапқы матрица мәні шыққан бірлік матрицаға
кӛ бейтілсе, онда writem процедурасымен жасалған матрица шығады, кері жағдайда, бҧ ндай
матрица жоқ туралы хабарлама беріледі.
Матрицаның транспонирленуі циклда элементар орын ауыстыру арқылы орындалады:
Бастапқы матрица ҥ шін:
for i1:=1 to m1 do begin for j1:=1 to n1 do … end;
Транспонирленген матрица ҥ шін:
for i1:=1 to n1 do begin for j1:=1 to m1 do … end;
Матрицаларды k=1 суммасы ҥ шін қосу мен азайту бірдей табылады, ал k=-1 айырымы
ҥ шін:
MAS3[i1,j1]:=MAS1[i 1,j1]+k*MAS2[i1,j1];
Матрицаларды кӛ бейту тек бір матрицаның жолдар саны мен келесі матрицаның
бағандар санына тең болған жағдайда ғана есептеледі. Ол келесі формула арқылы табылады:
MAS3[i3,j3] :=MAS3[i3,j3] + MAS1[i 3,i2] * MAS2[i2,j3];
Сызықтық теңдеулер жҥ йесі Гаусс әдісі арқылы есептеледі. Алдымен айнымалыларды
шығару жҥ ргізіледі:
for si:=1 to sn-1 do
for sj:=si+1 to sn do begin
sa[sj,si]:=-sa[sj,si]/sa[si,si];
for sk:=si+1 to sn do
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sa[sj,sk]:=sa[sj,sk]+sa[sj,si]*sa[si,sk];
sb[sj]:=sb[sj]+sa[sj,si]*sb[si] end;
sx[sn]:=sb[sn]/sa[sn,sn];
содан кейін тҥ бірлері
табылады: for si:=sn-1 downto 1
do begin sh:=sb[si];
for sj:=si+1 to sn do sh:=shsx[sj]*sa[si,sjsx[si]:=sh/sa[si,si]; sx[si]:=sh/sa[si,si]; end;
Бағдарлама жіберілген кезде орындаушы келесі операциялардан біреуін таңдауы керек:
матрица аңықтауышын табу, кері матрицаны табу, матрицаны транспонирлеу, екі
матрицаның қосылуы мен азайтылуы, екі матрицаны кӛ бейту, сызықтық теңдеу жҥ йесін
Гаусс әдісімен шешу (сурет 1.1). Бҧ ның барлығы операцияға сәйкес орындаушының
сандарды енгізу арқылы жҥ зеге асады. Мысалы, «Кері матрицаны табу» операциясын
таңдағаннан кейін берілген матрицаның ӛ лшемі жӛ нінде сауал жҥ ргізіледі (сурет 1.2)
(матрицаның реті мен матрица элементін(терін) кездейсоқ шама арқылы немесе ӛ з мәндерін
енгізу), енгізуден кейін бағдарлама енгізілген мәндер матрицасының берілген ӛ лшемі
шамасынан асырмауы керектігін тексереді. Егер аталған шарттар орындалмаса, экранға қате
туралы хабарлама беріледі де бағдарлама «Esc» батырмасын басып мәзірге шығуды немесе
кез келген батырманы басып әрекетті қайта орындауды ҧ сынады. Шарттар орындалған кезде
орындаушыға пернетақтадан негізгі матрица элементтеріне кездейсоқ немесе ӛ з мәндер
деректерін енгізуді сҧ райды. Егер матрица мәндерін енгізбесек, сәйкес хабарлама беріледі
(сурет 1.3). Енгізу жол бойынша жҥ ргізіледі, келесі жолға кӛ шу ҥ шін «Enter» пернесін басу
керек. Жол саны орындаушы енгізген жол санына тең болғанда, матрицаның енгізілуі
тоқтатылады. Енгізілген матрица тексерілу ҥ шін экранға шығарылады. Одан кейін
матрицаға енгізілген матрицаның «жарамдылық» тексерісі ӛ теді, егер «жарамды» болмаса,
онда экранға қате туралы хабарлама жарияланады және программа мәзірге шығу немесе
мәліметтерді қайта енгізуді сҧ райды. Матрица «жарамды» болған жағдайда оған таңдалған
операция орындалады да, нәтижесі экранға хабарланады. Орындаушымен «Матрицаны
кӛ бейту» операциясы орындалса, орындаушыға оның бірінші матрица мен екінші матрица
мәндерін енгізу сияқты ӛ лшемдерін енгізу ҧ сынылады (сурет 1.4). Одан әрі программа
таңдалған операцияның матрицаға енгізген параметрлерімен орындалғандығын тексереді.
Егер орындалмаса сәйкесінше экранға қате туралы хабар беріліп программа мәзірге шығуды
немесе әрекетті қайталауды ҧ сынады. Керісінше болған жағдайда, операция орындалады да
негізгі және нәтижелік марицасы экранға шығады. Сызықтық теңдеулер жҥ йесін Гаусс
әдісімен шешу келесі суреттегідей (сурет 1.5). Бас мәзірде «Аңықтама» батырмасын шертсек,
бағдарлама жайында ақпарат шығады (сурет 1.6). Бағдарламадан шығатын болсақ,
әдеттегідей бағдарламадан нақты шығуы туралы сауал ҧ сынылады (сурет 1.6).

Сурет 1.1 – матрицаларға әрекет таңдау терезесі
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Сурет 1.2 – Матрицаның ӛ лшемі жӛ нінде сауал

Сурет 1.3 – Матрица элементтерін толтыру керектігі туралы хабарлама

Сурет 1.4 – А мен В матрицаларының ӛ лшемдерін белгілеу
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Сурет 1.5 – Сызықтық теңдеу жҥ йесін Гаусс әдісімен шешу

Сурет 1.6 – Бағдарлама жӛ нінде ақпарат
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Сурет 1.7 – Бағдарламадан шығу жӛ нінде сауал
Қорытынды. Программалық қамтамасыздандыруды қолданудың алдында
мәліметтерді есептеу мен ӛ ңдеуді жҥ зеге асырдым. Қате мәліметтер енгізілген кезде
дыбыстық сигналдар қолданылды, программалық ӛ нім қҧ рылымдық бағдарламалау
стилінде жасалған. Осының бәрі Delphi бағдарламалау тілінің мҥ мкіншіліктерін
қолданылғандығын кӛ рсетеді.
Жҧ мыстың орындалуы барысында жасалған бағдарлама кӛ мегімен сызықтық
теңдеулер жҥ йесін Гаусс әдісімен, матрицаның аңықтауышын, кері матрицасын және де
матрицаларға қарапайым амалдарды қолдануға болатынын ескердік.
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