
Виконавці алгоритмів 

Теорія: 
Кожен алгоритм орієнтовано на певного виконавця. Виконавцем алгоритму може бути 
людина, тварина, комп’ютер, система людина — машина, система верстат — автомат 
тощо, яких «навчено» виконувати вказівки алгоритму. Якщо виконавцем є деякий 
пристрій, то вираз «виконавця навчено виконувати вказівку» означає, що пристрій може 
виконати задану вказівку автоматично, без зовнішнього втручання. 
Виконавець — людина, тварина чи пристрій, здатні діяти за заданим алгоритмом. 

Щоб скласти орієнтований на конкретного виконавця алгоритм, потрібно знати 
характеристики виконавця. 
  

 
  
Для кожного виконавця можна визначити такі характеристики, 
як середовище, припустимі дії та система команд виконавця. 
Середовище — «місце існування» виконавця. 

Припустимі дії — обмежений набір дій, що вміє виконувати певний виконавець. 

Описати виконавця означає вказати його припустимі дії. Досяжні цілі — результати, що 
виконавець може отримати при виконанні припустимих дій. 
  
Щоб даний пристрій  виконав ту чи іншу дію, нам треба знати, яка команда викличе 
виконання цієї дії. 
Система команд виконавця — повний перелік команд, за якими виконавець може 
виконати одну або серію припустимих дій. 

Виконавця можна уявити як пристрій із кнопковим керуванням. Натискання кнопки 
означає виклик однієї команди. Відмова — подія, що виникає в разі виклику команди в 
неприпустимому для цієї команди стані середовища. 

Приклад: 
Припустимо, що для виконання деяких завдань в нашому розпорядженні є пристрій 
(назвемо його Виконавець Кресляр), середовищем якого є поле розміром 5 х 5 
клітинок. 
  

 



  
Кресляр уміє виконувати такі дії: 
1. Пройти 1 см, залишаючи лінію. 
2. Повернутися на 90° ліворуч. 
Система команд виконавця: 
1. Зроби крок 
2. Повернися 
 
За командою «Зроби крок» Кресляр виконає дію «Пройти 1 см, залишаючи лінію», а за 
командою «Повернися» — дію «Повернутися на 90° ліворуч». 
  
Складемо алгоритм для Кресляра малювання фігури, враховуючи, що Кресляр 
знаходиться в точці А, напрямок Кресляра позначено стрілкою.  
  

 
  
1. Зроби крок. 
2. Повернися. 
3. Зроби крок. 
4. Повернися. 
5. Зроби крок. 
  
Малювання таких фігур: 
  

 
  
не входить до досяжних цілей Кресляра, тому що він не може «стрибнути», не 
залишаючи лінію, і не може повернутися на кут, відмінний від 90°. 

Зверни увагу! 

Якщо Кресляр знаходиться в точці з координатами (5; 1) і спрямований вправо, виникне 
відмова — виконавець не може вийти за межі середовища.  

  



Різноманітність виконавців 
Теорія: 
Сучасну людину оточує безліч різноманітних технічних пристроїв: телевізор, магнітофон, 

фотоапарат, телефон, пральна машина, автомобіль тощо. Кожен з цих пристроїв призначений 

для розв'язання свого завдання і здатен виконувати певний обмежений набір дій або команд. 

Зверни увагу! 

Пристрій, здатний виконувати певний набір команд, ми будемо називати виконавцем. 

Команди, які може виконати конкретний виконавець, утворюють систему команд виконавця 

(СКВ). 

Виконавці бувають різні. 

Одним з найпростіших виконавців можна вважати кнопку вмикання/вимикання електроживлення 

на корпусі монітора. 

Система команд виконавця — CD-плеєра. 

  

 

  

Більш складним виконавцем є сучасна пральна машина, в електронну пам'ять якої закладені 

різні програми прання білизни. 

Весь процес прання (замочування, відпирання, полоскання, віджимання, сушіння) машина 

виконує автоматично, без участі людини, але за програмою, обраною людиною. 

  

Серед автоматичних пристроїв найбільш досконалими виконавцями є роботи. 

  

Чи людина зможе так швидко, безпомилково і якісно зібрати складну електронну плату, як це 

робить робот-маніпулятор на автоматизованому виробництві. 

У наш час створені людиноподібні роботи та роботи-іграшки, що нагадують домашніх тварин. 

  



    

  

Найбільш вражаючий приклад виконавця — комп'ютер. 

Його відмінна риса — універсальність. 

  

Ти знайомий з комп'ютерними програмами, призначеними для обробки текстової, числової і 

графічної інформації, з навчальними програмами та комп'ютерними іграми. 

Крім того, існують програми за допомогою яких комп'ютер управляє роботою інших пов'язаних з 

ним пристроїв (виконавців). 

У багатьох випадках і сама людина є виконавцем алгоритмів. Наприклад, кожен з нас при 

переході вулиці є виконавцем наступного алгоритму: 

1. зупинись на тротуарі; 

2. подивися ліворуч; 

3. якщо транспорту немає, тоді йди до середини вулиці і зупинись, інакше виконуй п. 2; 

4. подивися праворуч; 

5. якщо транспорту немає, тоді йди до протилежного тротуару, інакше виконуй п. 4. 

З великою кількістю алгоритмів мають справу школярі при виконанні письмових і усних завдань. 

  



Формальні і неформальні виконавці 

Теорія: 
Виділяють два типи виконавців: формальні і неформальні. 
Формальний виконавець одну й ту саму команду завжди виконує однаково. 
  
Неформальний виконавець може виконувати команду по-різному. 

Наприклад, при багаторазовому прослуховуванні диска з улюбленою мелодією ти 
можеш бути впевнений, що вона відтворюється через програвач (формальним 
виконавцем) однаково. Але, навряд чи кому-небудь зі співаків (неформальному 
виконавцю) вдасться кілька разів абсолютно однаково виконати пісню зі свого 
репертуару. 
Як правило, людина виступає в ролі неформального виконавця.  
Формальними виконавцями є переважно технічні пристрої. 

Людина в ролі неформального виконавця сама відповідає за свої дії. 
За дії формального виконавця відповідає керуючий об'єкт. 
Розглянемо більш докладно безліч формальних виконавців. Формальні виконавці 
надзвичайно різноманітні, але для кожного з них можна вказати коло 
розв'язуваних завдань, середовище, систему команд, систему відмов і режими роботи. 

1. Коло розв'язуваних завдань . Кожен виконавець створюється для розв'язання 

певного класу задач. 

2. Середовище виконавців. Область, обстановка, умови, в яких діє виконавець, 

прийнято називати середовищем даного виконавця. 

3. Система команд виконавця. Запис про виконання окремої закінченої дії виконавця 

називається командою.Сукупність усіх команд, які можуть бути виконані деяким 

виконавцем, утворює СКВ - систему команд виконавця. 

4. Система відмов виконавця. Відмова «не розумію» виникає тоді, коли виконавцю 

подається команда, яка не входить в його СКВ. Відмова «не можу» виникає тоді, коли 

команда з СКВ не може бути їм виконана в конкретних умовах середовища. 

5. Режими роботи виконавця. Для більшості виконавців передбачені режими 

безпосереднього і програмного управління. У першому випадку виконавець очікує 

команд від людини і кожну команду, що надійшла, негайно виконує. У другому випадку 

виконавцю спочатку задається повна послідовність команд (програма), а потім він 

виконує всі ці команди в автоматичному режимі. Ряд виконавців працює тільки в одному 

з названих режимів. 

Розробка алгоритму —  трудомістке завдання, що вимагає від людини глибоких знань 
і великих витрат часу. Розв'язання завдання за готовим алгоритмом вимагає від 
виконавця лише суворого дотримання заданих записів. З цим пов'язана можливість 
автоматизації діяльності людини: 

• процес розв'язання завдання представляється у вигляді послідовності найпростіших 

операцій; 

• створюється машина (автоматичний пристрій), здатна виконувати ці операції в 

послідовності, заданій в алгоритмі; 

• людина звільняється від рутинної діяльності, виконання алгоритму доручається 

автоматичному пристрою. 


