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C++ C++ C++ C++ ծրագրավորման լեզվում  ծրագրավորման լեզվում  ծրագրավորման լեզվում  ծրագրավորման լեզվում  ««««ՖունկցիաներՖունկցիաներՖունկցիաներՖունկցիաներ» » » » թեմայի թեմայի թեմայի թեմայի 
դասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցերդասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցերդասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցերդասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցեր    

Օհանյան ՀեղինեՕհանյան ՀեղինեՕհանյան ՀեղինեՕհանյան Հեղինե    
Քանարյան ԳայանեՔանարյան ԳայանեՔանարյան ԳայանեՔանարյան Գայանե    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    բարդ ծրագրեր, ծրագրավորման կառուց-

վածքային տեխնոլոգիա, մոդուլներ, բլոկներ, ծրագրերի տրոհում, 
ծրագրերի դեկոմպոզիցիա 

Ներկայումս օգտագործվող ծրագրերի և ծրագրային համա-
կարգերի ծավալները չափվում են հարյուրավոր մեգաբայթերով: 
Դրա հետ մեկտեղ ծրագրերի ստեղծման տեսակարար արժեքը քիչ 
է փոխվել: Ավելին, ծրագրի ծավալի աճը կարող է հանգեցնել դրա 
տեսակարար արժեքի ոչ գծային աճի: Հայտնաբերվել է, որ բարդ 
ծրագրերի կազմման ժամանակը համեմատական է ծրագրի ծավա-
լի քառակուսուն կամ խորանարդին: Հետևաբար, ծրագրավորման 
տեխնոլոգիայի զարգացումը որոշող հիմնական գործոններից մեկը 
ծրագրային փաթեթների ստեղծման և նախագծման արժեքի նվա-
զեցումն է կամ պայքարը ծրագրավորման բարդության հետ:  

Բարդ ծրագրային համակարգի նախագծման ժամանակ իրա-
կանցվում է լուծվող խնդրի ալգորիթմական դեկոմպոզիցիա, որի 
նպատակն է ներկայացնել մշակվող համակարգը ոչ մեծ փոխներ-
գործող, մեկը մյուսից անկախ կարգաբերվող ենթահամակարգերի 
(մոդուլների կամ բլոկների) տեսքով, ինչը արտացոլվել է ծրագրա-
վորման կառուցվածքային մոտեցման մեջ: Կառուցվածքային մո-
տեցման դեկոմպոզիցիայի գաղափարը ավելի է խորացել և ընդ-
հանրացել ծրագրավորման օբյեկտային և կոմպոնենտային՝ բա-
ղադրամասային մոտեցումներում [1]: 

Աշխատանքում ուշադրությունը բևեռվել է ոչ թե տեսական 
նյութի ներկայացման, այլ խնդիրների լուծման վրա: Առաջարկվել 
են մի քանի խնդիրների լուծման օրինակներ, որոնք ուսանողների 
համար ավելի տեսանելի կդարձնեն և կհեշտացնեն կառուցված-
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քային մոտեցման կիրառումը և ֆունկցիաների կազմումը: 
Դիտարկենք հետևյալ խնդիրների օրինակները: 
    
ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    1111    
Պարամետրերի կամայական թվային արժեքների համար կազ-

մել ծրագիր, որը կհաշվի և կարտածի տվյալ արտահայտության 
արժեքը. � = max(Q, Q + R, Q − R) + max	(R, 2R − Q, R + 2Q) 

Արտահայտության տեսքից երևում է, որ կարելի է երեք թվերի 
մեծագույնի հաշվումը կազմակերպել ֆունկցիայի տեսքով: Հակա-
ռակ դեպքում ծրագրում առկա կլինեն երկու միանման բլոկներ, 
որոնք հաշվարկելու են (a, a+b, a-b) և (b, 2b-a, b+2a) եռյակների մե-
ծագույնները: Եթե մեծագույնի հաշվարկը կազմակերպվի ֆունկ-
ցիայի տեսքով, այն կհեշտացնի և կկրճատի ոչ միայն ծրագրի կազ-
մումը, այլ նաև թեստավորումը և կարգաբերումը: Իհարկե նման 
պարզ խնդիրներում այդ առավելություններն այդքան էլ ակներև 
չեն, սակայն, դա ձևավորում է ծրագրավորման համապատասխան 
մշակույթ:  

Նախ տրվել է ֆունկցիայի նախատիպը՝ ըստ տրված շարա-
հյուսության [4].  
<տիպ> <ֆունկցիայի անուն> (<ֆորմալ պարամետրերի ցուցակ>); 

Ակնհայտաբար ֆունկցիան կլինի արժեք վերադարձնող: 
Ֆունկցիայի անունը կարող է լինել ցանկացած ինդիֆիկատոր, որը 
բավարարում է C++ ծրագրավորման լեզվում իդենտիֆիկատորնե-
րի կազմման կանոններին՝ տվյալ դեպքում max: Պետք է նաև 
որոշել max ֆունկցիայի ֆորմալ պարամետրերի քանակը, դրանց 
տիպերը և հաջորդման կարգը: max ֆունկցիան կունենա երեք ամ-
բողջ տիպի պարամետր: Ֆունկցիայի անունից հետո փակագծե-
րում նշվել են ֆունկցիային փոխանցող պարամետրերի տիպերը և 
նրանց ինդիֆիկատորները, որոնք իրարից բաժանվում են ստորա-
կետով: Այսպիսով, <տիպ>` int, <ֆունկցիայի անուն>` max, 
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(<ֆորմալ պարամետրերի ցուցակ>)` (int k1, int k1, int k3): max 
ֆունկցիայի նախատիպն ունի հետևյալ տեսքը. int max(int k1, int 
k2, int k3); Ընդ որում ֆունկցիայի նախատիպում կարելի է ֆորմալ 
պարամետրերի անունները չնշել. int max (int, int, int): Այս գրելա-
ձևը համարվում է ավելի նախընտրելի [3]: 

Ստորև տրվել է խնդրի լուծման ծրագիրը՝ անհրաժեշտ մեկնա-
բանություններով. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int max(int, int, int);  
int main() 
{int a, b, y; 
cout<<"a="; cin>>a; //ներմուծվել է a արգումենտը 
cout<<"b="; cin>>b; // ներմուծվել է b արգումենտը 
y=max(a, a+b, a-b)+max(b, 2*b-a, b+2*a); 
cout<<"y="<<y<<endl; // արտածվել է պահանջվող արտահայ-

տության արժեքը 
return 0;} 
//ֆունկցիայի նկարագրություն 
int max(int k1, int k2, int k3) /*ֆորմալ պարամետրերի անուն-

ների գրառումը պարտադիր է, պարամետրերը փոխանցվում են 
արժեքով*/ 

{if(k1>k2 && k1>k3) 
return k1; 
else 
if(k2>k3) 
return k2; 
else 
return k3;} 
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Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 

ՆՆՆՆկարկարկարկար    1. 1. 1. 1. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    1111----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    
    
ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    2222    
Կազմել z=f(a,y(x), φ(x,y)) ֆունկցիայի արժեքի հաշվման և ար-

տածման ծրագիրը, որտեղ x–ը ներմուծվող թիվ է: y(x) և φ(x,y) 
ֆունկցիաների հաշվումը կազմակերպել համապատասխան 
ֆունկցիաների միջոցով.  ~ + �(7, ?) ∙ ���(7)�7 + 1	,որտեղ		? = 7 ∙ (7 + 4),			�(7, ?)= �>(7 + ?) 

Խնդրի պայմանի մեջ նախապես նշված է, թե ծրագրի որ մա-
սերը պետք է իրականացնել ֆունկցիաների միջոցով, ինչը հեշ-
տացնում է ուսանողի աշխատանքը: 

Քանի որ հաշվարկներում օգտագործվելու են sin(x), tg(x) և ab 
մաթեմատիկական ֆունկցիաները, ապա ծրագրին կցվել է համա-
պատասխան <cmath> գրադարանը՝ ներկառուցված մաթեմատի-
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կական ֆունկցիաների օգտագործման համար: double Y(double);-ը 
Y ֆունկցիայի նախատիպն է, որն ունի մեկ իրական x պարամետր 
և վերադարձնում է իրական արժեք: double FI(double, double);-ը FI 
ֆունկցիայի նախատիպն է, որն ունի երկու իրական x և y պարա-
մետրեր և վերադարձնում է իրական արժեք: 

Ստորև տրվել է խնդրի լուծման ծրագիրը. 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
double Y(double); 
double FI(double, double); 
int main() 
{double x, z; 
cout<<"x="; cin>>x; 
cout<<"Y(x)="<<Y(x)<<endl; 
cout<<"FI(x,Y(x))="<<FI(x,Y(x))<<endl; 
z=FI(x,Y(x))*sin(x)*sin(x)*pow((x*x+1),0.5); 
cout<<"z="<<z<<endl; 
return 0;} 
double Y(double k) 
{return 7*(k+4);} 
double FI(double r1, double r2) 
{return tan(r1*r1+r2);} 
Այս օրինակը ուսանողների համար հետաքրքիր կլինի նրա-

նով, որ մի ֆունկցիայի կանչի մեջ որպես պարամետր օգտագործ-
վել է մեկ այլ ֆունկցիայի վերադարձվող արժեք. FI(x,Y(x))՝ որպես 
երկրորդ պարամետր հանդես է գալիս Y(x) ֆունկցիայի վերա-
դարձվող արժեքը:  
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Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    2222----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    

Ուսանողները բավականին դժվար են ընկալում տարբերու-
թյունը՝ արժեքով և հասցեով փոխանցվող պարամետրների միջև, 
այդ պատճառով աշխատանքում ներառել ենք հաջորդ օրինակը:  

    
Օրինակ 3Օրինակ 3Օրինակ 3Օրինակ 3    
Օրինակում ցուցադրվել է երկու ֆունկցիաների աշխատանք, 

որոնց պարամետրերը փոխանցվում են համապատասխանաբար 
արժեքով և հասցեով՝ հղումով, ընդ որում պարամետրի արժեքով 
փոխանցման դեպքում ֆունկցիայի աշխատանքից հետո արգու-
մենտի փոփոխությունը չի ֆիքսվում, իսկ հղումով փոխանցվող 
պարամետրի դեպքում համապատասխան ֆունկցիայի աշխա-
տանքից հետո արգումենտի փոփոխությունը ֆիքսվում է [2]:  

#include <iostream> 
namespace std; 
void f1(int); /*f1 ֆունկցիայի նախատիպ, որն ունի մեկ int 
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տիպի արժեքով փոխանցվող պարամետր, սակայն արժեք չի 
վերադարձնում*/ 

void f2(int&); /*f2 ֆունկցիայի նախատիպ, որն ունի մեկ int 
տիպի հղումով փոխանցվող պարամետր, հղումով փոխանցվող 
պարամետրի համար տիպի նշումից հետո անպայման նշվում է & 
օպերատորը */ 

int main() 
{int x=4, y=10; 
cout<<"before f1 x="<<x<<endl; /*արտածվել է x----ի արժեքը՝ մինչ 

f1 ֆունկցիայի աշխատանքը*/ 
f1(x); //f1 ֆունկցիայի կանչ արժեքով փոխանցվող x 

արգումենտով 
cout<<"after f1 x="<<x<<endl; /*արտածվել է x----ի արժեքը՝ f1 

ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո */ 
cout<<"before f2 y="<<y<<endl; /*արտածվել է y----ի արժեքը՝ մինչ 

f2 ֆունկցիայի աշխատանքը*/ 
f2(y);    //f2 ֆունկցիայի կանչ հղումով փոխանցվող y 

արգումենտով 
cout<<"after f2 y="<<y<<endl; /*արտածվել է y-ի արժեքը՝ f2 

ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո */ 
} 
void f1(int a)    /*f1 ֆունկցիայի նկարագրում, որը 

կրկնապատկում է իր արժեքով փոխանցվող պարամետրը և 
արտածում է այն էկրանին*/ 

{a=2*a; 
cout<<"in f1: "<<a<<endl;} 
void f2(int &b) /*f2 ֆունկցիայի նկարագրում, որը կրկնապատ-

կում է իր հղումով փոխանցվող պարամետրը և արտածում է այն 
էկրանին*/ 

{b=2*b; 
cout<<b<<endl;} 
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Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. 3. 3. 3. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    3333----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    
 
Ինչպես տեսնում ենք, main()-ում x-ի արժեքը մինչև f1() ֆունկ-

ցիայի աշխատանքը 4 է, ինչը և արտածվում է էկրանին, այնու-
հետև իրականցվում է f1(x) ֆունկցիայի կանչը, որը կրկնապատ-
կում է արգումենտի արժեքը՝ 2*4, և էկրանին արտածում է 8, այնու-
հետև f1() աշխատանքից հետո, երբ ղեկավարումը փոխանցվում է 
main()-ին, ևս մեկ անգամ արտածվում է x-ի արժեքը էկրանին՝ 4: 
Այսինքն, f1()-ում կատարված փոփոխությունը չի պահպանվում 
այդ ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո, քանի որ f1()-ն աշ-
խատել է x-ի արժեքի պատճենի հետ, որը և ոչնչացվում է այդ 
ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո: main()-ում y-ի արժեքը 
մինչև f2() ֆունկցիայի աշխատանքը 10 է, ինչը և արտածվում է 
էկրանին, այնուհետև իրականացվում է f2(x) ֆունկցիայի կանչը, 
որը կրկնապատկում է արգումենտի արժեքը՝ 2*10, և էկրանին ար-
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տածում է 20, այնուհետև f2() ֆունկցիայի աշխատանքից հետո, երբ 
ղեկավարումը փոխանցվում է main()-ին, ևս մեկ անգամ արտած-
վում է y-ի արժեքը էկրանին՝ 20: Այսինքն, f2()-ում կատարված փո-
փոխությունը պահպանվում է այդ ֆունկցիայի աշխատանքի 
ավարտից հետո, քանի որ f2()-ն աշխատել է հենց y-ի հետ, այն 
փոխանցվել է հղումով, և f2()-ի աշխատանքի ավարտից հետո 
արժեքի այդ փոփոխությունը մնում է: 

Հաջորդ օրինակը ևս շատ կարևոր է, քանի որ ցուցադրում է 
ֆունկցիաներում զանգվածների` որպես պարամետր օգտագոր-
ծումը: C++ ծրագրավորման լեզվում զանգվածները փոխանցվում 
են միայն հասցեով, և ֆունկցիայի կանչի մեջ նշվում է միայն զանգ-
վածի անունը, որն իր առաջին էլեմենտի հասցեն է: Այդ պատճա-
ռով, ի տարբերություն նախորդ օրինակի ֆունկցիայի, նախատի-
պում և նկարագրությունում &-ը չի դրվում: 

    
Օրինակ 4 Օրինակ 4 Օրինակ 4 Օրինակ 4     
Տրված են N ամբողջ թիվը և N*N տարրեր պարունակող երկ-

չափ զանգվածը: Հաշվել մատրիցի այն դրական տարրերի ար-
տադրյալը, որոնց ամբողջ մասը բազմապատիկ չէ 5-ի:  

Նպատակահարմար է զանգվածի տարրերի արժեքների ներ-
մուծումը և արտադրյալի որոշումը կազմակերպել ֆունկցիաների 
միջոցով՝ input_array() և mult(): Երբ զանգվածը պարամետր է, ապա 
նախատիպում միաչափ զանգվածի համար պետք է նշել միայն 
էլեմենտների տիպը և դնել [] փակագծերը՝ double [], ինչը 
կազդանշանի, որ պարամետրը զանգված է և նույնիսկ չափը պետք 
չէ նշել: Իսկ երկչափ և բազմաչափ զանգվածների համար երկրորդ 
և մյուս չափերը պետք է հստակ նշվեն` double [][N]: Քանի որ 
զանգվածը փոխանցվում է հասցեով, ապա էլեմենտների ներմուծ-
ված արժեքները կպահպանվեն և input_array() ֆունկցիայի աշխա-
տանքից հետո: mult() ֆունկցիայի նախատիպում պարամետրի 
նկարագրման ժամանակ օգտագործվել է const բանալի բառը՝ const 
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double[][N], ինչը թույլ չի տա ֆունկցիային փոխել զանգվածի տար-
րերի արժեքները: Դա շատ կարևոր է զանգվածների պարագայում, 
քանի որ նրանք փոխանցվում են հասցեով: Ուսանողները պետք է 
հիշեն և կիրառեն տվյալ հնարքը, եթե չի ենթադրվում, որ ֆունկ-
ցիան պետք է փոխի զանգվածը: 

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
const short N=3; /*N զանգվածի տողերի և սյուների քանակը 

նկարագրվել է որպես գլոբալ հաստատուն, որը տեսանելի կլինի 
բոլոր ֆունկցիաների համար*/ 

void input_array(double[][N]); /*input_array() ֆունկցիայի նախա-
տիպ, որն արժեք չի վերադարձնում և ունի որպես պարամետր 
double տիպի երկչափ զանգված*/ 

double mult(const double[][N]); /*mult() ֆունկցիայի նախատիպ, 
որը վերադարձնում է double տիպի արժեք և ունի որպես պարա-
մետր double տիպի երկչափ զանգված*/ 

int main() 
{double A[N][N]; 
int i, j; 
input_array(A); 
for(i=0; i<N;i++) 
{for(j=0;j<N;j++) 
cout<<setw(8)<<A[i][j]; 
cout<<endl;} 
cout<<mult(A)<<endl; 
return 0;} 
void input_array(double B[N][N]) 
{int i,j; 
for(i=0; i<N; i++) 
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for(j=0;j<N;j++) 
{cout<<"B["<<i<<"]["<<j<<"]="; 
cin>>B[i][j];}} 
double mult(const double B[N][N]) 
{int i,j; 
double p=1; 
for(i=0; i<N; i++) 
for(j=0;j<N;j++) 
if(B[i][j]>0 && static_cast<int>(floor(B[i][j]))%5!=0 ) 
p*=B[i][j]; 
return p;} 
Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    4. 4. 4. 4. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    4444----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    
 
Ծրագրավորման C++ լեզվում ֆունկցիաների աջակցման մի-

ջոցները բավականին հզոր գործիք են: Ծրագրի տրոհման 
գաղափարը հարաբերական ինքնուրույն մասերի, որոնք իրա-
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կանացվում են որոշակի պրոցեդուրաներով ու ֆունկցիաներով, 
արտացոլվել է ծրագրավորման կառուցվածքային մոտեցման մեջ: 
Այսպիսով, կառուցվածքային ծրագրավորման տեխնոլոգիան են-
թադրում է մեծ և բարդ ծրագրերի տրոհում մասերի՝ ֆունկցիանե-
րի՝ աշխատանքը նշանակալիորեն հեշտացնելու և ստեղծվող 
ծրագրային կոդի իրազննականությունն ապահովելու նպատակով: 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ոչ թե տրված թեմայի տե-
սական նյութը, այլ որոշակի հետաքրքրություն առաջացնող կոնկ-
րետ խնդիրներ, որոնք ուսանողների համար կպարզաբանեն տե-
սական նյութը և կհեշտացնեն ֆունկցիաների կազմման գործնա-
կան հմտությունների ձևավորումը: Հատկապես մեծ ուշադրություն 
է դարձվել ֆունկցիայի պարամետրերի արժեքով և հասցեով փո-
խանցման տարբերությունը ցուցադրող, նաև զանգվածը որպես 
ֆունկցիայի պարամետր օգտագործող խնդիրների վրա: Յուրա-
քանչյուր խնդրի համար կազմվել է ծրագիր C++ ծրագրավորման 
լեզվով, տրվել են ծրագրի համապատասխան տողերի մեկնաբա-
նությունները, ինչպես նաև՝ ծրագրի կատարման արդյունքը: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Давыдов В.Г. Технологии программирования. C++. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.- 672 с. 
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Как программировать на C++: Пер. 

с англ. – М., ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000 г. – 1024 с. 
3. Динман М.И., C++. Освой на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 384 с.  
4. Գևորգյան Գ. Ա., Ծրագրավորման C++ լեզու, Երևան, 2004,     

145 էջ:  

        



– 94 – 
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В языке программирования C++ средства поддержки функций 
являются довольно мощным инструментом. Идея разделения программы 
на относительные простые, автономные части, выполняемые соот-
ветствующими процедурами и функциями, нашла отражение в технологии 
структурного программирования. Таким образом, технология структурного 
программирования предполагает разбиение большого и сложного програм-
много обеспечения на более простые и логически самостоятельные части 
(функции), что значительно упрощает рабочий процесс и обеспечивает 
кодирование сгенерированного кода. 

В работе представлен не теоретический материал по данной теме, а 
представляющие особый интерес конкретные задачи, которые для 
студентов прояснят теоретический материал и облегчат формирование 
практических навыков составления функций. Особое внимание было 
уделено задачам, в которых отображена разница передачи параметров 
функций по значению и по адресу. Были также рассмотрены функции, в 
которых в качестве параметра использованы двумерные массивы. Для 
каждой задачи была разработана программа на языке программирования 
C++ с комментариями, также представлены результаты работы программ. 
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Ohanyan HeghineOhanyan HeghineOhanyan HeghineOhanyan Heghine    
Kanaryan GayaneKanaryan GayaneKanaryan GayaneKanaryan Gayane    

SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: complex programs, technology of structural programming, 
modules, blocks, breakdowns of programs, decomposition of programs 

In C++ programming language the means of support of function 
development is a pretty powerful tool. The idea of dividing a program into 
relatively simple, autonomous parts performed by appropriate procedures and 
functions is reflected in the technology of structural programming. In this way, 
the technology of structural programming involves breaking large and complex 
software into simpler and more logical independent parts (functions), which 
not only significantly simplifies the workflow for creating, testing and 
debugging software, but also provides the creation of a more intuitive software 
code. 

In this article not only the theoretical material of this theme is introduced, 
in general, but also the attention is paid to highly interesting concrete tasks, 
which will clarify the theoretical material for students and facilitate the 
formation of practical skills in compiling functions. Particular attention is paid 
to tasks, in which the difference of transfer of function parameters by value and 
address is displayed. Functions in which two-dimensional arrays were used as a 
parameter were also considered. For each task a program with comments was 
developed in the programming language of C++. Program results are also 
presented.  
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