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Մեթոդական բնույթի այս աշխատանքում ներկայացված է ամբողջ բազ-

մանդամի արժեքի հաշվման հիմնական մեթոդը՝ Հորների սխեման: Այդ սխե-

մայի հիման վրա լուծված են մի քանի տիպային վարժություններ: Այնուհետև 

նկարագրված է ամբողջ բազմանդամի արժեքի հաշվման իրականացումը հա-

մակարգչային MAPLE փաթեթի միջոցով, դիտարկված են կոնկրետ օրինակներ: 
 

1. Ներածություն: Մի շարք մաթեմատիկական, ֆիզիկական, տեխնիկական 

և այլ բնույթի խնդիրների լուծումը պահանջում է տարրական ֆունկցիաների 

արժեքների հաշվում փոփոխականի տարբեր արժեքների դեպքում: Այդ իսկ 

պատճառով արդեն միջնադարում ստեղծվեցին եռանկյունաչափական ֆունկ-

ցիաների արժեքների աղյուսակներ, ինչպես նաև բանաձևեր՝ որոշ ֆունկցիա-

ների մոտավոր արժեքների հաշվման համար: Հետագայում նույնպես տար-

րական ֆունկցիաների արժեքների հաշվումը և նմանատիպ աղյուսակների 

ստեղծումը կարևոր խթան էին մաթեմատիկայի և նրա կիրառությունների զար-

գացման համար: Այդ նպատակով լայն կիրառում ստացան շարքերի տեսու-

թյունը, շղթայական կոտորակները, օրթոգոնալ բազմանդամները և այլն, որոնց 

միջոցով ներկայացվում էին տարրական ֆունկցիաները և որոշվում էին նրանց 
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արժեքները: Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմանն ընդառաջ ստեղծվեցին 

տարրական ֆունկցիաների արժեքների հաշվման համար գրված զանազան ալ-

գորիթմներ, բլոկ-սխեմաներ BASIC, PASCAL, FORTRAN, C և այլ ծրագրավորման 

լեզուներով, որոնք հնարավորություն էին տալիս ԷՀՄ “Стрела”, БЭСМ-6, М-2, М-

3, “Урал”, M-220, EC, ինչպես նաև Նաիրի, Հրազդան տիպերի հաշվիչ մեքենանե-

րի միջոցով շատ արագ հաշվելու այդ արժեքները: Վերջին տարիներին համա-

պատասխան մասնագետների կողմից ստեղծվել են համակարգչային մաթեմա-

տիկական փաթեթներ, որոնք հզոր գործիք են զանազան մաթեմատիկական 

խնդիրների լուծման, մասնավորապես, տարրական ֆունկցիաների արժեքների 

հաշվման համար: Այդ համակարգչային փաթեթները հասանելի են ինչպես ո-

լորտի մասնագետների, այնպես էլ համակարգչային իմացություն ունեցող ցան-

կացած մարդու համար: Նմանատիպ փաթեթներից են MAPLE, MATHEMATICA, 

MATLAB, MACSYMA և համակարգչային այլ փաթեթներ: Մասնավորապես,  

MAPLE փաթեթը զանազան մաթեմատիկական խնդիրների լուծման համար 

հզոր և ճկուն գործիք է: Փաթեթի ավելի քան 2000  հրամանները հնարավորու-

թյուն են տալիս լուծելու հանրահաշվի, մաթեմատիկական անալիզի, դիֆերեն-

ցիալ հավասարումների և մի շարք այլ ոլորտների խնդիրներ, մասնավորապես, 

հաշվել տարրական ֆունկցիաների արժեքները փոփոխականի տարբեր արժեք-

ների դեպքում: MAPLE փաթեթի հետ աշխատանքն այն է, որ օգտագործողը 

համակարգիչ է մուտքագրում մաթեմատիկական արտահայտություններ և հրա-

մաններ օպերատորների միջոցով, իսկ փաթեթն ակնթարթորեն կատարում է 

այդ հրամանները և ելք է տալիս պատասխանը: Փաթեթի հետ աշխատանքը 

կատարվում է երկխոսության ձևով: Մուտքագրված արտահայտությունները և 

հրամանները պահպանվում են մեկ փաստաթղթում՝ հնարավորություն տալով 

օգտագործողին տեսնելու կատարված գործողությունների ընթացքը:  MAPLE 

փաթեթի ինտերֆեյսը նման է խմբագրական ցանկացած համակարգի ինտեր-

ֆեյսին, ինչը հնարավորություն է տալիս մասնագիտությամբ ծրագրավորող 

չհանդիսացող մասնագետներին օգտվելու փաթեթի հնարավորություններից 

[3,4]: Այս ամենի հետ միասին այն պարունակում է նաև ժամանակակից բարձր 

մակարդակի ծրագրավորման լեզուներ: 

Այս աշխատանքի առաջին մասում ներկայացված է ամբողջ բազմանդամի 

արժեքների հաշվման հիմնական մեթոդներից մեկը՝ Հորների սխեման, իսկ երկ-

րորդ մասում ներկայացված են տեղեկություններ՝ կապված համակարգչային 

MAPLE փաթեթի հետ, որով անհատական համակարգչի վրա ուզած ճշտությամբ 
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կարելի է հաշվել ամբողջ բազմանդամի արժեքները, կատարել ինտերպոլացիա, 

կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկները և այլն: 

2. Ամբողջ բազմանդամի արժեքի հաշվումը Հորների սխեմայի միջոցով: 

Դիտարկենք ),...,2,1( nkak   իրական գործակիցներով n -րդ աստիճանի 

հետևյալ ամբողջ բազմանդամը [1,2]. 

                        
  :1

2

2

1

10 nn

nnn axaxaxaxaxP  

                          (1) 

Դիցուք անհրաժեշտ է հաշվել (1) ամբողջ բազմանդամի արժեքը x  -ի 

համար. 

                       
  :1

2

2

1

10 nn

nnn aaaaaP  

                          (2) 

(2) արժեքը հաշվելու համար վարվենք հետևյալ կերպ. (2)-ը ներկայացնենք 

հետևյալ տեսքով. 

                    
       :... 13210 nn aaaaaaP               (3) 

Հերթականորեն հաշվելով 
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nnn bab

bab

bab

bab

ab

                              (4) 

մեծությունները՝ կգտնենք  Pbn  , այսինքն՝ (1) բազմանդամի արժեքը x -ում: 

 Գործնականում վերը նկարագրված գործողությունները կատարվում են 

հետևյալ սխեմայի միջոցով, որ կոչվում է Հորների սխեմա. 
 

 
0a  

1a  2a  … na  

  00 ba   110 bab   
221 bab   … )(1  Pbab nnn   

 

Օրինակ: Օգտվելով Հորների սխեմայից՝ հաշվել  

  124354 23456  xxxxxxxP     բազմանդամի    արժեքը 2x -ում: 
 

 1 4 -5 3 -4 2 -1 

2 1 6 7 17 30 62 123 
 

Այսպիսով,   :1232 P  
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 Նշենք, որ 1210 ,...,,, nbbbb  մեծություններն իրենցից ներկայացնում են 

 xP  բազմանդամը  x  երկանդամի վրա բաժանելուց առաջացած  xQ  

քանորդի գործակիցները [1]: Իրոք, դիցուք  

     ,nxxQxP                                   (5) 

որտեղ  

     1

2

1

1

0 

  n

nn xxxQ   ,                         (6) 

իսկ բաժանման արդյունքում առաջացած  n  մնացորդի համար, Բեզուհի 

թեորեմի համաձայն, կունենանք. 

      )( Pn  :                                           (7) 

(6)-ը տեղադրելով (5)-ի մեջ և բացելով փակագծերը՝ կունենանք. 
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...

1

21
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12

1

010















nn

nn

nnn xxxxxP
 (8) 

Համեմատելով  (1) և (8) առնչությունները և հավասարեցնելով x -ի միևնույն 

աստիճանով անդամների դիմացի գործակիցները՝ կստանանք.       

:
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                                               (9) 

(9)-ից և (4)-ից կունենանք. 

,

,

...

,

,

,

1

1211

2122

1011

000

nnnn

nnnn

ba

ba

ba

ba

ba

























                                   (10) 

ինչը և պետք էր ապացուցել: Այսպիսով, Հորների սխեման թույլ է տալիս նաև 

առանց բաժանում կատարելու որոշել  xP  ամբողջ բազմանդամը  x  երկ-

անդամի վրա բաժանելուց առաջացած  xQ  քանորդը և մնացորդը: 

Օրինակ: Օգտվելով Հորների սխեմայից՝ պարզել  
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  2012372 2345  xxxxxxP  բազմանդամը  2x  երկանդամի վրա 

բաժանելուց առաջացած քանորդը և մնացորդը: 
 

 1 2 -7 -3 12 -20 

2 1 4 1 -1 10 0 
 

Այսպիսով,   104 234  xxxxxQ , 0r : 

 Հարկ է նշել, որ ամբողջ բազմանդամի արժեքների հաշվման արագու-

թյան տեսանկյունից Հորների սխեման, մյուս բոլոր մեթոդների հետ համեմա-

տած, ամենառացիոնալն է:  

 3. Ամբողջ բազմանդամի արժեքի հաշվումը համակարգչային MAPLE 

փաթեթի միջոցով: 

Համակարգչային MAPLE փաթեթում ցանկացած ֆունկցիա, մասնավորա-

պես ամբողջ բազմանդամ, կարելի է ներկայացնել մի քանի եղանակներով [3,4]:  

          1-ին եղանակ: Ամբողջ բազմանդամը կարելի է ներկայացնել (:=) օպերա-

տորի միջոցով, որի արդյունքում այդ բազմանդամին անուն է վերագրվում: Հա-

ջորդ քայլում, փոփոխականին տալով կոնկրետ արժեքներ, այդ նույն օպերատո-

րի միջոցով՝ ակնթարթորեն կորոշվի բազմանդամի արժեքը փոփոխականի 

տվյալ արժեքի համար: 

Օրինակ: Հաշվել   124354 23456  xxxxxxxP  բազմանդամի    

արժեքը 2x -ում: 
 

 
 

2-րդ եղանակ: Բազմանդամը կարելի է ներկայացնել, այսպես կոչված, 

ֆունկցիոնալ օպերատորի միջոցով: Այս դեպքում նորից կիրառվում է (:=) օպե-

րատորը, որից հետո, ի տարբերություն նախորդ դեպքի, կլոր փակագծերում 

նշվում է փոփոխականը, ինչպես ներկայացված է ներքևում: 
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Օրինակ: Հաշվել   124354 23456  xxxxxxxP     բազմանդամի    

արժեքը 2x -ում: 
 

 
 

3-րդ եղանակ: Բազմանդամը կարելի է ներկայացնել նաև unapply (expr, x1, 

x2,…) հրամանի միջոցով, որտեղ expr-ի փոխարեն ներկայացվում է հենց 

բազմանդամը, իսկ x1, x2,…-ի փոխարեն՝ փոփոխականները: 

Օրինակ: Հաշվել   124354 23456  xxxxxxxP     բազմանդամի    

արժեքը 2x -ում: 
 

 
 

Քննարկված յուրաքանչյուր օրինակում պատասխանը ելք է կատարվում 

վայրկյանի ընթացքում: 

Նշենք, որ համակարգչային MAPLE փաթեթը հնարավորություն ունի նաև 

plot(p(x), x=a..b) հրամանի միջոցով ակնթարթորեն կառուցելու տրված բազման-

դամի ճշգրիտ գրաֆիկը, որտեղ p(x)-ը քննարկվող բազմանդամն է, իսկ a..b –ն 

այն միջակայքն է, որտեղ պետք է կառուցել գրաֆիկը: 

Օրինակ: Կառուցել   124354 23456  xxxxxxxP  բազմանդամի    

գրաֆիկը ]2,1[ միջակայքում. 
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Բազմանդամի գրաֆիկը տրված միջակայքում կարելի է կառուցել նաև 

ինտերպոլացման միջոցով, երբ հայտնի են բազմանդամի մի քանի արժեքներն 

այդ միջակայքի կետերում: Ըստ այդ հանգուցային կետերի և այդ կետերում 

բազմանդամի ստացած արժեքների՝ ստեղծվում են երկու ցուցակներ. սկզբում X 

ցուցակը հանգուցային կետերի համար, այնուհետև Y ցուցակը՝ այդ 

հանգուցային կետերում բազմանդամի ստացած արժեքների համար: Հաջորդիվ 

interp(X,Y,x) հրամանի միջոցով կատարվում է ինտերպոլացումը, որտեղ x-ն 

ինտերպոլացման փոփոխականն է:  
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Իսկ ստացված ինտերպոլացված բազմանդամի գրաֆիկն արդեն կարելի 

է կառուցել վերոնշյալ plot(p(x), x=a..b) հրամանի միջոցով: 
 

 
 

Այս կերպ կառուցված գրաֆիկը համեմատելով վերևում կառուցված 

ճշգրիտ գրաֆիկի հետ՝ համոզվում ենք, որ դրանք բավականին տարբերվում են 

միմյանցից (գրաֆիկում 1-ով ներկայացված է ֆունկցիայի ճշգրիտ գրաֆիկը, իսկ 

2-ով՝ ինտերպոլացված բազմանդամի գրաֆիկը): 
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Այս տարբերությունը փոքրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ավելաց-

նել հանգուցային կետերի քանակը և այնուհետև նոր կատարել ինտերպոլացում: 
 

 
 

Կառուցելով այս կերպ ինտերպոլացված բազմանդամի գրաֆիկը և 

համեմատելով այն նրա ճշգրիտ գրաֆիկի և նախորդ դեպքում ինտերպոլացված 

բազմանդամի գրաֆիկի հետ՝ արդեն կունենանք հետևյալ պատկերը 

(գրաֆիկում 1-ով ներկայացված է ֆունկցիայի ճշգրիտ գրաֆիկը, 2-ով՝ առաջին 

դեպքում ինտերպոլացված բազմանդամի գրաֆիկը, իսկ 3-ով՝ երկրորդ դեպքում 

ինտերպոլացված բազմանդամի գրաֆիկը). 
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4. Եզրակացություն 

Այսպիսով, մեթոդական բնույթի այս աշխատանքում հակիրճ ներկայաց-

ված է ամբողջ բազմանդամի արժեքի հաշվման հիմնական մեթոդը՝ Հորների 

սխեման, և դիտարկված են կոնկրետ օրինակներ: Այնուհետև ամբողջ բազման-

դամների արժեքների հաշվման տեսանկյունից ներկայացված են համակարգչա-

յին MAPLE փաթեթի հնարավորությունները և դրանց կիրառությունը կոնկրետ 

օրինակներ դիտարկելիս: Ցույց է տրված փաթեթի բարձր արդյունավետությունը 

հրամանների պարզության և հաշվումների համար ծախսված ժամանակի տես-

անկյունից: Անհրաժեշտության դեպքում փաթեթի հնարավորությունների սահ-

մաններում է տվյալ բազմանդամի ինչպես ճշգրիտ, այնպես էլ մոտարկված գրա-

ֆիկի կառուցումը, երբ որոշված են բազմանդամի կոնկրետ արժեքները դի-

տարկվող միջակայքի տարբեր կետերում, և փաթեթում ներգրավված բանա-

ձևերի միջոցով կատարված է ինտերպոլացում: 

Առաջիկայում նախատեսվում է նաև նման մեթոդական բնույթի աշխա-

տանքներ ներկայացնել՝ կապված ոչ հանրահաշվական հիմնական տարրական 

ֆունկցիաների արժեքների հաշվման հետ: 
 

 

Маргарян Л.М., Саркисян С.О. 

Вычисление значения целого полинома и применение  

компютерного пакета MAPLE 
 

 В данной работе методического характера представлен основной метод 

вычисления значения целого полинома: схема Горнера. На основе этой схемы 

решены некоторые типичные упражнения. Далее описан метод вычисления 

значения целого полинома с помощью компьютерного пакета MAPLE и 

рассмотрены конкретные примеры. 
 

 

Margaryan L. M., Sargsyan S.H. 

Calculation of the Value of a Whole Polynomial and Application of  

Computer Package MAPLE 
 

In the present paper the main method of calculation of the value of a whole 

polynomial is introduced, according to Horner's scheme. On the basis of this scheme 

some typical problems are solved. Further method of calculation of the value of a whole 

polynomial with the help of computer package MAPLE is introduced and concrete 

examples are studied. 
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