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Мақсаты: Курстық жұмыстар мақсат программалық өңдеуге
дағдылардың дамытудың "Алгоритм тiлi және программалау" курсте студент
алған бiлiмдерiнiң Паскаль тiл, тестеуде бағдарламалардың жазуында
бастапқы деректердiң ұсынысының таңдауы, объективтi-хабар жолдың
қолдануындағы бекiту және қуыс және программаны дұрыстау,
құжаттаманың ресiмдеуi болып табылады.
Курстық жұмыстардың тақырыптары
1 Әртүрлі сандық әдістері қолданып, сызықты емес теңдеу жүйесін
шешу.
2 Тандап алу әдістерін пайдалану («ат туры» есебін шешу үшін
программа құрастыру, шахмат тақтасындағы берілген екі алаңды жалғайтын
әртүрлі шахмат тураларының қозғалысының ең қысқа жолын табудың
программасын құрастыру).
3 Берілген сөз тізбегін қолданып, кроссворд құрастыратын программа
құру.
4 Файлдарды өндеу.
5 Берілген сөз тізбегін қолданып, кроссворд құрастырылатын
программа құру.
6 Әртүрлі іздеу және сұрыптау әдістерін қолданып программаларды
жасау.
Курстық жұмыс келесi бөлiмдер болуы керек:
1.
(1-шi қосымша) сыртқы парақ;
2.
мазмұн;
3.
курстық жұмыс негiзде орындалатын тапсырма
(2-шi қосымша);
4.
пәндiк облыстың сипаттамасы;
5.
есептiң алгоритмын сипаттама;
6.
қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi;
7.
қосымшалар;
Қосымшалар қосуы керек:
•
бағдарламалардың листингтерi;
•
деректер қоры құрылымдар басып шығаруды;
•
бақылау
мысалының
мәлiметiнiң
есептiң
шешiмдерi
нәтижелердiң басып шығаруын.
Бағдарламаның жасауына ұсыныстар
Курстық жұмыс алған тапсырманың базасында өндейдi.
Курстық жұмысты жаттығу бөлiгi алдағы бағдарламадан және iшкi
программалар немесе барлық есептеуiш процесс тәптiштейтiн модулдар
тұруы керек. Бағдарламаның жұмысының демонстрациялары үшiн (мәлiмет
файлы ) ептеген деректер қорын жасауға керек. Бағдарламаны диалогтiң
тәртiбiнде ұйымдастыруға ұсынылады. Ол үшiн көмегiмен жеке iшкi
программаларға немесе модулдарға айналған бағдарламаның мәзiрi жасауға
керек. Мәзiрдiң бағдарламаның қолдануының мысалы төменде келтiрiлген.

Түсiнiктеменiң негiзгi бөлiмдерi:
ақпараттық және программалық қамтамасыз етудi өңдеуге
техникалық тапсырма;
ақпараттық және программалық қамтамасыз етудi құрылым;
алгоритмдар және программалық қамтамасыз етудi жасау
қолданылатын (функциялар және процедуралар) iшкi программалардың
сипаттамасы;
программалық модулдардың мәтiндерi;
техникалық тапсырма салған барлық функцияларға арналған
(бойынша ) программалық қамтамасыз етудi жұмыстың хаттамалары;
бойынша программалық қамтамасыз етудi қолданудың
техникалық шарттары, қолданушыға арналған нұсқау;
қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi.
Машинаға басылған мәтiннiң (А4 ) 25 -30 беттерiнiң жұмыс көлемi, 1214-шi Times New Roman немесе Arialдiң шрифтi, өлшем. Программалық өнiм
- қосымшада.
Курстық жұмыс сыртқы парақ болуы керек; мазмұн; кiрiспе; есептiң
қойылуы және алгоритммен негiзгi бөлiк; қолданылатын библиографиялық
тiзiм, программалық өнiмi бар қосымша.
Курстық жұмысты орындауға және ресiмдеу бойынша әдiстемелiк
нұсқаулар (бақылау ) курстық жұмыс, рефераттың орындауға және ресiмдеуi
бойынша әдiстемелiк ұсыныстардағы келтiрiлген.
Курстық жұмыстың жеке бөлiмдерi бойынша ұсыныстар
Кiрiспе - бұл кiрiспе жұмыстың бiр бөлiгi. Онда мақсаттар және
жұмыстың есептерiн шағылысады, логика оны құрастыруы ашылады, аралық
пәндiк байланыстар, сонымен бiрге келешек мамандығы бар байланыстарды
белгi қояды.
Курстық жұмысты бiрiншi бөлiм зерттеудiң есептiң қойылуын болады.
Ең алдымен - бұл жедел есептiң қойылуы, оның негiзiнде
математикалық қойылу құрастырады. Сонымен бiрге бастапқы деректер және
олардың (кесте 8) өзгерiсiнiң шектерiн талданады.
Курстық жұмыстар екiншi бөлiмде ГОСТқа сәйкес пiсiп жететiн
есептiң шешiмiнiң алгоритмын блок-схема өндейдi.
Үшiншi бөлiмде программалық өнiмге көрiнедi, шешiмнiң бақылау
вариантының есептеуi және оның верификациялары өндiрiп алады. Бөлiм
мәлiмет негiзiнде игерiлген бағдарламасы iскер болған және барлық
талаптарға сәйкес келетiн туралы қисынды қорытындыны сайланады.
Ерекше iлтипат Запасоволардың толықтыруын мерзiммен және
тауарлардың екi түрiндегi сұранысының қарқынының аралығында
тәуелдiлiктердiң зерттеуiнiң сұрағына бiлдiредi.
Үшiншi бөлiмнiң қорытындысы - қорытындылар. Оларды түсiнiктi
сипаттауы, қысқа да дәлелдеуi керек.
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