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مقدمه
يك��ي از عمده ترين اهداف طراحي و توليد كامپيوترها انجام عمليات ذخيره س��ازي، بازيابي 
داده ها و اطالعات و انجام انواع محاس��بات به وس��يله آ    ن هاس��ت. براي تحقق بخش��يدن به اين 

اهداف وجود دو جزء اصلي يعني سخت افزار و نرم افزار الزامي است. 
ب��ا پيدايش اولين كامپيوترها نياز به وجود برنامه هايي كه بتوان با به كارگيري آن ها كامپيوترها را 
مورد اس��تفاده قرار داد، احساس ش��د و ازآن جا كه پردازش در كامپيوترها براساس مبناي باينري 
يا همان 0 و 1 اس��ت، اولين نرم افزارهايي كه توس��ط متخصصين طراحي گرديد به زبان ماش��ين                           
)0 و1( نوشته شد. اين روش توليد نرم افزار كار دشوار و وقت گيري بودكه محدوديت هاي زيادي 
را دربرداشت، بنابراين متخصصان علوم كامپيوتر تصميم گرفتند تا نرم افزارهايي را توليد كنند كه 
بتوانند با استفاده از آن ها هر نوع برنامه اي را با سرعت و دقت به زبان ماشين تبديل نمايند. اين امر 
منجر به توليد شاخه ويژ ه اي از نرم افزارها به نام زبان هاي برنامه نويسي شد. بدين ترتيب به موازات 
رشد و تكامل صنعت سخت افزار، زبان هاي برنامه نويسي كامپيوتر نيز خط سير تكاملي خود را از 
زبان ماش��ين و اس��مبلي به زبان هاي برنامه نويسي سطح باال، ساخت يافته، شئ گرا و ويژوال، طي 
كرده و هر روزه زبان هاي برنامه نويس��ي كاربردي تري را در اختيار برنامه نويس��ان قرار دادند. در 
حال حاضر محدوده زبان هاي برنامه نويسي بسيار گسترده شده و با ظهور سيستم  عامل هاي ويندوز 

و رايج شدن شبكه هاي كامپيوتري بخصوص اينترنت، اين مسأله شدت بيشتري پيدا كرده است.
اين پيمانه مهارتي با توجه به نيازهاي آموزش��ي در رابطه با روش حل مس��ايل و زبان هاي 
برنامه نويسي سطح باال و مدرن كه قابليت برنامه نويسي  در محيط سيستم عامل ويندوز را نيز داشته 
باشند، تأليف شده است. زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك نسخه 6 يكي از رايج ترين و كارامدترين 
زبان هاي برنامه نويسي در دنياست كه از ويژگي هاي بااليي در برنامه نويسي حرفه اي برخوردار است.
اين پيمانه مهارتي ش��امل چهارده واحدكار اس��ت كه به صورت خودآموز تهيه ش��ده است. 
در واحدكار اول و دوم دانش آموزان با مفاهيم اساس��ي درباره الگوريتم و فلوچارت آش��نا شده 
و چگونگ��ي يافتن راه حل مناس��ب براي حل مس��ايل مختلف را به همراه مث��ال و تمرين هاي 
متعدد فرامي گيرند. از واحد كار س��وم تا  چهاردهم فراگير می تواند مطالب را به صورت تئوري 
همراه با تصاوير مناس��ب مطالعه كرده و س��پس مطالب مطالعه شده را با تمرين هاي مرتبط و به 
صورت عملي و مرحله اي انجام دهد. به عالوه س��عي شده است كه با ارايه آزمون هاي نظري و 
عملي در پايان هر واحدكار و يك آزمون نظري و عملي در پايان پيمانه مهارتي، مطالب مجدداً 
مرور ش��وند. براي بازدهي باالتر در فراگيري اين پيمانه  مهارتي تسلط كافي در دروس پيش نياز 
 )Windows XP مانن��د مبان��ي و فناوري كامپيوتر، سيس��تم عامل مقدماتي و پيش��رفته )ترجيحًا
الزامي است.                                                                                        مؤلف  
Vbbook6@yahoo.com



پيش آزمون

1 - كدام كليد تركيبي براي فعال كردن منوي Start به كار مي رود؟
Ctrl+Esc -ب                        Alt+F4 -الف  

Ctrl+C -د                     Alt+Esc -ج  
2 - از ك��دام برنامه در ويندوز براي اضافه كردن يك زبان جديد به مجموعه زبان هاي 

موجود استفاده مي شود؟
Regional and Language Options -ب                       Keyboard -الف  

Regional Options -د                   Folder Options -ج  
3 - كدام كليد تركيبي براي حركت كردن بين پنجره هاي باز مناسب است؟

Alt+Tab -ب                        Ctrl+V-الف  

Ctrl+X -د                     Alt+Esc -ج  





         

                                                                    واحد کار اول                        

                                                               
           هدف جزیی

  توانایي حل مسایل و طراحي الگوریتم مناسب براي آن ها

هدف های رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- نحوه شناخت و بررسي مسايل مختلف را توضيح دهد.

2- مفهوم الگوريتم را تعريف كند و ويژگي هاي آن را بيان نمايد. 
3- ان��واع دس��تورالعمل ها را در الگوريتم بي��ان كند و كاربرد آن ه��ا را توضيح دهد.

4- مفهوم عملگر را بداند و انواع عملگرها را بيان كند.
عملگرهاي رياضي، منطقي و مقايس��ه اي و كاربرد آن ه��ا را بيان كند و حق تقدم   -5

آن ها را نسبت به يكديگر توضيح دهد.
6- بتواند انواع الگوريتم ها را براي مسايل متفاوت طراحي نمايد.

5
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روش حل مس��ايل با اس��تفاده از روش ها و تحليل هاي رياضي و منطقي، اولين بار به 
وسيله دانشمند بزرگ ايراني � خوارزمي � مورد توجه قرار گرفت، وي عالوه بر مباحث 
مختلفي كه در علوم رياضي و نجوم طرح كرد، اس��اس روش��ي را در حل مسايل بنا نهاد 
كه در آينده مدت ها مورد اس��تفاده برنامه نويسان كامپيوتر قرار گرفت. نام الگوريتم نيز به 

افتخار وي و از عبارت »الخوارزمي« گرفته شده است. 
در اي��ن پيمان��ه مهارتي با نحوه تجزيه و تحليل انواع مختلف مس��ايل و جس��تجو و 
طراحي راه حل هاي مناسب براي آن ها آشنا خواهيد شد و در پايان ارايه راه حل به دست 

آمده با توجه به قواعد علم الگوريتم را مي آموزيد.  

انس��ان از آغاز آفرينش تاكنون همواره در مس��ير زندگي خود با مش��كالت و مسائل 
مختلفي روبه رو بوده و براي حل مش��كالت خود، همواره راه حل  هاي متفاوتي را تجربه 
كرده است. از مشكالتي نظير خوراك، پوشاك، محل زندگي تا حل مسائل علمي، فلسفي،  
رياضي و نظاير آن ها؛ بنابراين با توجه به نوع مس��ايل و تجربيات و پيشرفت هاي علمي، 
س��عي در ارائه راه حل هاي جديد كرده اس��ت. پيدا كردن راه حل براي يك مس��أله به نوع 
آن بس��تگي دارد، بعضي از مسأله ها به سادگي قابل حل بوده اما بعضي ديگر هنوز هم به 

سادگي قابل حل نيستند.
براي حل هرگونه مسأله جدا از نوع آن مي توان موارد زير را در نظر گرفت:

1- شناخت دقيق مسأله 
2- تجزيه و تحليل مسأله

3- طراحي راه حل

1-1-1 شناخت مسأله
براي ش��ناخت بهتر يك مس��أله بايد س��ه عامل مهم را درنظر بگيريد: مقادير معلوم، 

خواسته هاي مسأله )مجهوالت( و عمليات محاسباتي. 
مقادير معلوم داده ها: مقاديري كه در اختيار مس��أله قرار مي گيرند و براي رس��يدن به 

هدف موردنظر در مسأله موردنياز هستند.

                  1-1 شناخت مسایل و ارایه راه حل مناسب براي حل آن ها 

                 کلیات 
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                  پيمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
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ارتباط بين داده ها و مجهول ها )محاس��بات(: براي رسيدن به نتايج موردنظر معموالً 
الزم است تا عملياتي را روي مقادير معلوم انجام دهيد؛ بخش عمده اي از اين عمليات با 
اس��تفاده از فرمول هاي مختلف انجام مي شود؛ البته محاسبات مي توانند با توجه به روابط 

منطقي كه بين مقادير معلوم و خواسته هاي مسأله وجود دارند، انجام گيرند. 
خواس��ته هاي مسأله )مجهوالت(: مقاديري هس��تند كه معموالً در اثر انجام عمليات 
روي مقادي��ر معل��وم حاص��ل مي ش��وند، البت��ه مجه��والت مي توانند از رواب��ط منطقي 
ك��ه در حل مس��أله دخالت مي كنن��د نيز به وج��ود آمده و مورد اس��تفاده ق��رار گيرند. 
به عنوان مثال فرض كنيد مي خواهيم محيط يك دايره به شعاع دلخواه را محاسبه كنيم. 
براي حل اين مس��أله با روش ارايه ش��ده، ابتدا مقادير معلوم را مورد توجه قرار مي د هيم؛ 
همان طوركه مي دانيد براي محاسبه محيط هر دايره  بايد شعاع آن را در اختيار داشته باشيم، 

بنابراين شعاع دايره )R( به عنوان تنها داده موردنياز براي حل مسأله كافي است. 
محاس��باتي كه براي رس��يدن به محيط دايره الزم اس��ت، در واقع فرمول  زير خواهد 

بود:

P=2× 3/14 × R  

ب��ا اس��تفاده از اين فرمول ها روابط بين داده ه��اي ورودي و نتايج موردنظر به خوبي 
  )P(كه همان محيط )تعيين مي شود و باالخره به عنوان مرحله آخر، خواسته مسأله )مجهول

دايره است به دست مي آيد.

 2-1-1 تجزیه و تحلیل مسأله
معموالً جس��تجوي راه حل  مناسب براي يك مسأله، به س��ادگي امكان پذير نيست. گاهي 
اوقات راه حل مسأله به سادگي قابل تشخيص است، مانند محاسبه مجموع دو عدد يا محاسبه 
مس��احت ي��ك دايره اما در بعض��ي از مواقع به دليل پيچيده بودن مس��أله، الزم اس��ت 

مقادير معلوم، محاس��بات و خواس��ته هاي مس��أله )مجهوالت( را در محاسبه محيط و 
مساحت يك مستطيل دلخواه مشخص كنيد

    تمرين:
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اس��ت مسأله اصلي به چند مس��أله كوچك تر تقسيم شود كه به آن ها زيرمسأله مي گويند. 
س��پس هر زيرمسأله مجدداً بررسي ش��ود تا در صورت دشواري مجدداً به زيرمسأله هاي 
كوچك تر تقسيم شود و اين عمل آن قدر ادامه يابد تا زيرمسأله ها به ساده ترين شكل حل 
ش��وند. در اين حالت مي توان هر زيرمس��أله را جداگانه حل كرد و با كنار هم قرار دادن 
آن ها، به حل مسأله اصلي دسترسي پيدا كرد. به عنوان مثال اگر مسأله ساخت يك اتومبيل 
باشد پيدا كردن راه حل براي ساخت آن در مرحله اول، كار دشواري است اما اگر اتومبيل 
را به بخش هاي مختلف مثل موتور، جعبه دنده و اتاق و بدنه تقسيم كنيم و هر يك از اين 
اجزا را مجدداً به كوچك ترين جزء، آن گاه با طراحي و ساخت اجزاي كوچك تر مي توان 
اجزاي بزرگ تر را ايجاد كرد و در نهايت با تركيب اجزاي اصلي، طراحي و س��اخت يك 

اتومبيل امكان پذير خواهد شد.

3-1-1 طراحي راه حل
پس از تحليل مسأله، براي ارائه يك راه حل مي توان به دو روش عمل كرد:

               1-  استفاده از تجربيات و راه حل هاي موجود كه در حل مسائل ديگر به كار گرفته شده اند.
2- اس��تفاده از روش ه��اي تفكر منطقي و الگوريتمي كه حل مس��أله براس��اس آن 
صورت گرفته و به صورت مرحله به مرحله انجام مي ش��ود. به عنوان مثال فرض كنيد 
مي خواهيم تعداد اعداد زوج بين اعداد 1 تا20 را محاس��به كنيم، يك روش س��اده اين 
اس��ت كه اعداد 1 تا20 را نوشته و تعداد اعداد زوج را بشماريد، اما با استفاده از روش 
تفكر منطقي مي توان به اين نتيجه رس��يد كه با توجه به اين كه اعداد زوج يكي در ميان 
قرار مي گيرند با تقس��يم عدد20 بر2 به تعداد10عدد دست مي يابيد كه از روش اول هم 

به همين نتيجه خواهيد رسيد. 
                2-1 الگوریتم 

1-2-1 تعریف الگوریتم 
ب��ه مجموع��ه  اي از دس��تورالعمل ها كه با زب��ان دقيق و قابل فهم ب��ه همراه جزييات 
الزم و ب��ه ص��ورت مرحل��ه ب��ه مرحله ب��ه گونه اي اجرا ش��ده كه ه��دف خاصي )حل 
مس��أله( را دنبال كنند و ش��روع و خاتمه آن ها نيز مش��خص باش��د، الگوريتم مي گويند.
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مي توان الگوريتم را به يك ماش��ين تشبيه كرد كه مقادير معلوم را دريافت كرده، روي 
آن ها محاس��باتي را انجام مي دهد و در پايان خواس��ته هاي مس��أله )مجه��والت( را ارايه 

مي كند. 
در واق��ع رابطه نزديك��ي بين مفهوم الگوريت��م و نحوه كار كامپيوتر در حل مس��ايل 
وج��ود دارد، بنابراي��ن با اس��تفاده از روش الگوريتم مي توانيد حل مس��ايل را به گونه اي 
طراح��ي كني��د كه براي تبديل ب��ه زبان كامپيوتر نيز قابل فهم باش��د. به ط��ور معمول با 
مفهوم الگوريتم آش��نا هس��تيد و از آن اس��تفاده مي كني��د، به عنوان مث��ال وقتي هر روز 
ب��راي كس��ب علم و دانش به مدرس��ه مي رويد، اعمالي را به ترتي��ب و به صورت دقيق 
و كام��ل انج��ام مي دهيد يعني ابتدا از خواب بيدار مي ش��ويد، دس��ت و صورت خود را 
مي ش��وييد، صبحانه مي خوريد و س��پس لباس مناس��ب به تن كرده و بعد از برداش��تن 
وس��ايل و كتاب ه��اي موردني��از از خانه خارج مي ش��ويد، مس��افتي را طي ك��رده و به 
مدرس��ه و كالس خ��ود مي رويد. اگ��ر هر يك از اين اعمال را قبل ي��ا بعد از عمل ديگر 
انجام دهيد، هدف موردنظر كه ش��كل درس��ت به مدرس��ه رفتن اس��ت، انجام نمي شود.

 مي توان اين مراحل را به شكل خالصه  و قابل فهم تري بيان كرد: 
بيدارشدن از خواب 	•

شستن دست و صورت 	•
خوردن صبحانه 	•

پوشيدن لباس مدرسه 	•
برداشتن كتاب هاي درسي و دفتر و قلم 	•

خروج از خانه 	•
رفتن به مدرسه و ورود به كالس درس 	•

    تمرين:

 مراحل تهيه نان در نانوايي را به صورت مرحله به مرحله بنويسيد.
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2-2-1 شرایط الگوریتم
پس از آش��نايي با مفهوم الگوريتم، الزم اس��ت ويژگي هاي يك الگوريتم را بشناسيد.
الف- اس��تفاده  از زبان س��اده، دقيق و قابل فهم: اين ويژگي س��بب مي شود تا در 
انجام دس��تورالعمل ها همواره يك برداش��ت يكسان حاصل ش��ود، در غيراين صورت 
برداش��ت هاي متفاوت سبب خواهد شد تا دس��تورالعمل ها نتايج متفاوتي را به وجود 
آورند. زبان الگوريتم نيز مي تواند يكي از زبان هاي گفتاري و نوش��تاري مانند فارس��ي، 

انگليسي و ... باشد. 
ب- اس��تفاده از جزييات کافي: اين ويژگي س��بب مي شود تا دستورالعمل ها به طور 
كامل اجرا ش��وند. وجود موارد نامشخص يا ارايه دستورالعمل ها به صورت كلي و مبهم 

سبب مخدوش شدن نتايج خواهد شد.
ج- شروع و پايان الگوريتم: در يك الگوريتم بايد شروع دستورالعمل ها مشخص باشد. هر 
الگوريتم يك نقطه شروع دارد كه به عنوان اولين دستورالعمل از آن استفاده مي شود، به عالوه 
پايان الگوريتم نيز بايد تعيين شود. يك الگوريتم مي تواند بيش از يك نقطه پايان داشته باشد.
د- ترتي��ب انجام دس��تورالعمل ها: يك��ي از ويژگي هاي مهم ي��ك الگوريتم ترتيب 
اجراي دس��تورالعمل ها اس��ت؛ اگر اين كار به درس��تي انجام نش��ود، پيش بيني نتيجه كار 
مش��خص نخواهد بود. در يك الگوريتم ترتيب انجام عمليات با استفاده از شماره گذاري 
دستورالعمل ها از باال به پايين انجام مي شود كه البته در صورت نياز مي توان ترتيب اجراي 

دستورالعمل ها را نيز تغيير داد. در مباحث بعد به اين مسأله خواهيم پرداخت.  

اگر در حل مسايل سه عامل اصلي را به دقت مشخص كنيد، طراحي يك الگوريتم كارزياد 
دشــواري نخواهد بود. اگر مقادير معلوم، خواسته هاي مسأله، فرمول ها و روابط رياضي و منطقي 

بين آن ها را به درستي تعيين كنيد، نوشتن الگوريتم هاي مختلف آسان تر خواهد شد.

ه� - جامع بودن: الگوريتم بايد به ش��كلي طراحي شود كه با توجه به صورت مسأله 
و مفروضات آن در تمام حالت ها، نتايج مناسب و صحيحي را ارايه كرده و در حالت هاي 

خاص يا داده هاي ورودي متفاوت، نتايج درستي را ايجاد كند.

نكته:
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 بهتر اس��ت دريك الگوريتم از دستورات اضافه كه سبب افزايش حجم الگوريتم مي شود، 
خودداري نماييد چرا كه اين كار الگوريتم را شلوغ كرده و باعث سردرگمي مي شود.

3-2-1 انواع دستورالعمل ها در الگوریتم
الگوريتم مجموعه اي از دستورالعمل هاس��ت. دس��تورالعمل ها انواع مختلفي دارند كه 

عبارتند از:
الف- دستورالعمل هاي ورودي 
ب- دستورالعمل هاي خروجي
ج- دستورالعمل هاي محاسباتي

د- دستورالعمل هاي شرطي
ه� - دستورالعمل هاي تكرار )حلقه ها(

الف- دستورالعمل هاي ورودي
اين دس��تورالعمل ها براي دريافت داده هاي ورودي اس��تفاده مي شوند و معموالً براي 

اجراي آن ها از عباراتي مانند »بخوان، دريافت كن يا بگير« استفاده مي شود. 

ب- دستورالعمل هاي خروجي 
اين دس��تورالعمل ها براي نماي��ش اطالعات خروجي يا پيام ه��اي موردنياز به منظور 
راهنمايي كاربر روي صفحه نمايش يا چاپ آن ها به وس��يله چاپگر اس��تفاده مي شوند و 

معموالً براي اجراي آن ها عباراتي مانند »نمايش بده يا چاپ كن« به كار مي روند.

ج- دستورالعمل هاي محاسباتي
اين دس��تورالعمل ها در واقع نحوه ارايه و استفاده از فرمول ها و انجام عمليات رياضي 
و محاسباتي را تعيين مي كنند و معموالً براي اجراي آن ها از همان شكلي كه در رياضيات 
وجود دارد، استفاده مي شود يعني در سمت راست تساوي عمليات محاسباتي و در سمت 
چپ تس��اوي نام يك متغير به كار مي رود؛ البته به جاي عالمت تس��اوي از عالمت فلش  

نيز استفاده مي شود.

نكته:
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تعريف متغير: متغيرها مكان هايي هستند كه توانايي نگهداري و ذخيره سازي انواع داده 
را دارند. متغيرها در الگوريتم همان كاربرد رياضي خود را دارا هس��تند و عالوه بر اعداد 
مي توانن��د مت��ن يا مقادير منطقي درس��ت يا نادرس��ت، تاريخ، س��اعت و نظاير آن ها را 

نگهداري كنند. 
نحوه اس��تفاده از عملگرهاي رياضي در الگوريت��م: برخي از عملياتي كه در الگوريتم 
انجام مي گيرد، عمليات رياضي و محاسباتي است كه براي انجام اين گونه دستورات الزم 

است از عملگرهاي رياضي استفاده شود. 

تعريف عملگر: در واقع عملگر يك يا مجموعه عملياتي است كه از پيش در الگوريتم 
آماده ش��ده اس��ت و براي اس��تفاده از آن بايد از عاليمي كه به صورت قراردادي تعريف 
شده اند، استفاده كنيد مانند عملگر جمع كه مي تواند دو عدد يا دو متغير يا تركيبي از آن ها 
را با هم جمع و حاصل آن را ارايه كند. اعداد و متغيرهايي كه عملگر روي آن ها عمليات 
انجام مي دهد، عملوند ناميده مي شوند. عملگرهاي رياضي در جدول 1-1 ارايه شده اند.

جدول 1-1

عملگرهاي ارايه شده در جدول 1-1 نسبت به هم داراي حق تقدم در اجرا هستند، به 
عبارت ديگر در يك عبارت رياضي كه از چند عملگر استفاده شده است، عملگرها

اولویتمثالعنوانعملگر
1پرانتز)  (

62=3×2ضرب*

22=12/6تقسیم/

53=3 \ 17خارج قسمت تقسیم صحیح\

Mod14باقی مانده تقسیم صحیح   mod 5=44

495=14+ 35جمع+

5تفریق-

 )2×3( +4=1 

1  -7=3
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از س��مت چپ عبارت رياضي به ترتيب اجرا مي ش��وند. اما هميش��ه  اين گونه نيست 
و در هن��گام اس��تفاده از چند عملگر رياضي، اولويت آن ه��ا مطابق جدول 1-1 از باال به 
پايين درنظر گرفته مي شود، به عنوان مثال عبارت1/ 5 × 3+2  را در نظر بگيريد؛ در اين 
1 تقسيم   عبارت ابتدا عدد 3 در 5 ضرب شده و سپس حاصل ضرب آن يعني 15، بر عدد
مي شود چرا كه عملگرهاي ضرب و تقسيم نسبت به عملگر جمع حق تقدم دارند. در پايان، 

حاصل تقسيم يعني عدد 1/5 با عدد 2 جمع و در نتيجه عدد 3/5 به دست مي آيد.
توجه كنيد كه عملگرهاي ضرب و تقس��يم نس��بت به هم، جمع و تفريق نيز نسبت به 
هم داراي اولويت يكس��اني هستند و اولويت آن ها نسبت به هم از چپ به راست است. 
1 را درنظر بگيريد؛ در اين عبارت ابتدا عدد 6 در 2   + 4  ب��ه عنوان مثال عبارت 2× 6-
5 خواهد بود و بعد   1 محاسبه مي شود كه نتيجه آن عدد  +4ضرب شده، سپس عبارت

5 يعني 38 به دست مي آيد.   عمل تفريق انجام مي شود و حاصل تفريق 12-
البته اولويت عملگرها را مي توان با پرانتز تغيير داد به عنوان مثال اگر عبارت قبل را با 
1 (   تغيير دهيد ابتدا عبارت داخل پرانتز محاسبه مي شود   + 4  پرانتز به شكل 2× ) 6-

سپس نتيجه در عدد 2 ضرب خواهد شد. 

   مثال 1: فرض كنيد مي خواهيد مسأله محاسبه 
محيط يك مستطيل با طول L و عرض W دلخواه را 
به صورت يك الگوريتم بنويسيد، قباًل اين مسأله را 
بررس��ي كرده و سه عامل مقادير معلوم، فرمول هاي 
محاس��باتي و خواس��ته هاي مس��أله )مجهوالت( و 
رابطه بين آن ها را تعيين كرده ايد، بنابراين الگوريتم 

حل اين مسأله به صورت زير خواهد بود:

توضيح

شروع الگوریتم1-شروع الگوریتم

ورود داده هاL -2 را دریافت کن  

ورود داده هاW -3 را دریافت کن

P      2 ×)L + W ( - 3محاسبه محیط

نمایش خروجيP -4 را نمایش بده

پایان الگوریتم5- پایان

←

    تمرين:
ترتيب انجام عمليات و حاصل عبارات زير را تعيين كنيد: 

14-3 ×2( / 5 + 2(
))27+4( ×12 -7 ( +8 / 2
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الگوريتمي بنويسيد كه محيط يك دايره با شعاع دلخواه R را محاسبه كرده و نمايش دهد.

در اين مثال ورودي ها شامل دو عدد هستند و محاسبات الزم براي رسيدن به نتيجه، 
عمل رياضي تقسيم مي باشد و خواسته مسأله نيز نتيجه تقسيم دو عدد بر يكديگر است،  

بنابراين الگوريتم مربوطه بدين صورت خواهد بود.

مثال 2: الگوريتمي بنويسيد تا حاصل تقسيم يك عدد دلخواه را بر عدد دلخواه 
ديگري محاسبه كرده و نمايش دهد.

توضيح

شروع1-شروع

ورود داده هاX -2 را دریافت کن  

ورود داده هاY -3 را دریافت کن

Z         X/Y  - 3محاسبه حاصل تقسیم

نمایش خروجيZ -4 را نمایش بده

پایان الگوریتم5- پایان

←

در اين الگوريتم پس از ش��روع الگوريتم در مراحل 2 و 3 دو عدد از ورودي دريافت 
ش��ده و در متغيرهاي X و Y ذخيره مي ش��وند. در مرحله 4 دو متغير بر هم تقسيم شده و 
نتيجه تقس��يم در متغير Z ذخيره مي شود. در مرحله 5 حاصل تقسيم روي صفحه نمايش 

داده مي شود و در مرحله 6 الگوريتم پايان مي يابد. 

 الگوريتمي بنويسيد تا ميانگين سه عدد دلخواه را محاسبه كرده و نمايش دهد.
الگوريتم��ي بنويس��يد كه باقيمانده تقس��يم دو عدد دلخواه را بر هم محاس��به كرده و 

نمايش دهد.

    تمرين:

ديگري محاسبه كرده و نمايش دهد.

    تمرين:
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د - دستورالعمل هاي شرطي
گاهي اوقات الزم است با مقايسه مقادير داده هاي ورودي، اطالعات خروجي، متغيرها 
و ... عملياتي را در الگوريتم هدايت كرده و دستورالعمل هاي خاصي را اجرا كنيد يا روند 
اجراي الگوريتم را با اتخاذ تصميمات مناس��بي كنترل نماييد. در اين صورت مي توانيد از 

دستورات شرطي استفاده كنيد. 

 مثال 3: الگوريتمي بنويسيد كه زوج و فرد بودن هر عدد دلخواه را مشخص كند.

 در اين مس��أله داده ورودي ش��امل يك عدد است و تشخيص زوج يا فرد بودن عدد 
وارد ش��ده خواسته )مجهول(  مسأله اس��ت. اگر باقيمانده تقسيم يك عدد بر عدد 2 صفر 

شود عدد زوج است و اگر باقيمانده يك باشد عدد موردنظر فرد مي باشد.

در اين مرحله با اين كه نكات الزم براي حل مسأله به دست آمده است اما يك مشكل 
هن��وز وجود دارد كه يك عدد در هر لحظه نمي تواند هم زوج و هم فرد باش��د، بنابراين 
مجبور خواهيد بود در زماني كه عدد زوج اس��ت يك خروجي و وقتي عدد فرد اس��ت 
خروجي ديگري نمايش داده ش��ود. درچنين حالت هايي الزم اس��ت از دستورات شرطي 

استفاده كنيد. نحوه استفاده از يك دستور شرطي به صورت زير است:
شكل كلي دستورالعمل شرطي به يكي از صورت هاي زير است.

اگر شرط )ها( آن گاه دستور)ات(

اگر شرط )ها( آن گاه دستور)ات(   در غير اين صورت   دستور)ات(  

 با استفاده از عملگر Mod مي توان تقسيم هاي فوق را به صورت زير نوشت:
14  MoD  2       



17  MOD 2        1   

2
7 8

1

14
14

باقيمانده تقسيم

217
16
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 در حالت اول، ابتدا شرط يا شرط هاي ارايه شده بررسي مي شوند و در صورتي كه نتيجه 
بررسي درست باشد، دستور يا دستورات پس از »آن گاه« اجرا مي شوند، در غيراين صورت 
)نادرس��ت بودن شرط بررس��ي شده( دستورالعملي كه پس از دس��تورالعمل شرطي قرار 
گرفته، اجرا خواهد ش��د بدون آن كه دس��تور يا دس��تورات پس از »آن گاه« اجرا ش��ود. 
در حالت دوم، ش��كل كامل تري از دس��تورالعمل شرطي را مالحظه مي كنيد كه در آن 
ابتدا ش��رط يا ش��رط ها مورد بررسي قرار مي گيرند؛ اگر نتيجه ارزيابي آن ها درست باشد، 
دس��تورالعمل ش��رط مانند حالت اول رفتار مي كند اما اگر نتيجه ارزيابي شرط يا شرط ها 
نادرس��ت باشد بدون آن كه دس��تورات بخش »آن گاه« اجرا ش��وند، دستورات موجود در 
بخش »درغير اين صورت« اجرا خواهند شد سپس دستورالعملي كه پس از دستور شرطي 

قرار دارد، اجرا مي شود.

نتیجهمثالعنوانعملگر

درست4=4تساوی=
درست2= > 5بزرگ تر یا مساوی=>
1کوچک تر یا مساوی =<   نادرست15=< 

نادرست74>29بزرگ تر>
نادرست3<7کوچک تر<

درست8><15نامساوی><

جدول 2 - 1

بنابراين الگوريتم موردنظر بدين صورت خواهد بود:

توضیح

شروع الگوریتم1- شروع

ورود دادهX  - 2را دریافت کن

مقدار باقیمانده تقسیم را در R ذخیره مي کند.3 - 

= R آن گاه »عدد زوج است.« را نمایش بده.  در صورتي ک��ه R برابر صفر باش��د عب��ارت »عدد زوج اس��ت.«  را نمایش مي دهد.4 - اگر 

در صورتي ک��ه R براب��ر یک باش��د عبارت »عدد فرد اس��ت.« را نمای��ش مي دهد.5- اگر R =1 آن گاه »عدد فرد است.« را نمایش بده.

پایان الگوریتم6- پایان 

R          X  MoD 2
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 X پس از ش��روع الگوريتم، در مرحله 2 يك عدد از ورودي دريافت ش��ده و در متغير
ذخيره مي شود سپس در مرحله 3 باقيمانده تقسيم X بر 2 محاسبه شده و در متغير R ذخيره 
مي شود. در مرحله 4 با استفاده از يك دستور شرطي مقدار متغير R با مقدار صفر مقايسه 
مي شود در صورتي كه مقدار متغير نيز صفر باشد نتيجه بررسي شرط درست )True( و در 
نتيجه عدد زوج خواهد بود و عبارت »عدد زوج است.« نمايش داده مي شود اما اگر مقدار 
متغير R صفر نباشد نتيجه بررسي شرط نادرست )False(  بوده و دستور بعد از آن گاه اجرا 
نمي ش��ود. در مرحله 5 مجدداً مقدار R بررس��ي مي شود و در صورتي كه مقدار آن برابر با 
يك باشد »عبارت عدد فرد است.« نمايش داده خواهد شد و در صورتي كه مقدار آن برابر 

با يك نباشد عبارت مزبور نمايش داده نمي شود.

الگوريتمي بنويسيد كه بخش پذيري يك عدد را بر عدد ديگر تعيين كند

ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده و اين نكته كه يك ع��دد نمي تواند هم زوج و هم فرد 
باشد الگوريتم مثال قبل را به صورت زير مي توان خالصه تر  نمود و به جاي استفاده از دو 

دستورالعمل شرطي مسأله را با يك دستورالعمل شرطي حل كرد.

توضیح

شروع الگوریتم1- شروع

ورود دادهX  - 2 را دریافت کن

مقدار باقیمانده تقسیم را در R ذخیره مي کند.3 - 

= R آن گاه »عدد زوج است.« را نمایش بده ،   4 - اگر 
در غیر این صورت» عدد فرد است. «را نمایش بده

در صورتي که مقدار R برابر با صفر باشد عبارت »عدد زوج است.«را نمایش 
مي دهد، در غیر این صورت عبارت »عدد فرد است« را نمایش مي دهد.

پایان الگوریتم5- پایان 

X  MoD 2

در اين الگوريتم جديد از يك دس��تورالعمل ش��رطي استفاده ش��ده است اما در نتيجه 
اج��راي الگوريتم هيچ تغييري به وجود نمي آي��د، در اين حالت اگر مقدار باقيمانده يعني 
متغير R برابر با صفر باش��د دس��توري كه در بخش »آن گاه« قرار دارد اجرا مي شود اما اگر 

مقدار متغير R  برابر با صفر نباشد دستور بخش » در غير اين صورت« اجرا خواهد شد.

    تمرين:

R
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 الگوريتم بخش پذيري دو عدد بر يكديگر را با يك دستورالعمل شرطي بنويسيد.

مثال 4: الگوريتمي بنويس��يد كه س��ه عدد دلخ��واه را دريافت كرده و بزرگ ترين 
مقدار را در بين آن ها تعيين كند و نمايش دهد.

در اي��ن مس��أله س��ه داده ورودي وجود دارند ك��ه آن ها را اع��داد B  ، A و C در نظر 
مي گيريم، براي پيدا كردن بزرگ ترين مقدار در بين اين سه عدد مي توانيم از روش مقايسه 
اس��تفاده كنيم؛ به اين منظور ابتدا فرض مي كنيم مقدار ذخيره شده در متغير A بزرگ ترين 
مقدار اس��ت و مقدار آن را در متغير ديگ��ري به نام MAX ذخيره مي كنيم، به اين دليل كه 
متغيرهاي ديگر يعني B وC را با مقايسه با اين مقدار )متغير MAX( بررسي كرده و بزرگ تر 
بودن يا نبودن آن ها را از مقدار اول مشخص مي كنيم يعني متغير B را با MAX مقايسه كرده 
و در صورت بزرگ تر بودن مقدار B از MAX، متغير B را در MAX ذخيره مي كنيم، اگر به 
همي��ن ترتيب اين عمليات را براي متغير C ني��ز انجام دهيم، در پايان بزرگ ترين عدد در 

متغير MAX ذخيره خواهد شد. 
با توجه به مطالب گفته شده الگوريتم موردنظر به صورت زير خواهد بود:

توضیح

شروع الگوریتم1- شروع

ورود داده2- اعداد B، A و C را دریافت کن

مقدار متغیر A در MAX ذخیره مي شود.3 - 

MAX             آن گاه B < MAX را در 4- اگر B بزرگ تر باش��د مقدار MAX از B در صورتي که مقدار
MAX ذخیره مي کند.

MAX           آن گاه C < MAX را در 5 - اگر C بزرگ تر باش��د مقدار MAX از C در صورتي که مقدار
MAX ذخیره مي کند.

نمایش خروجيMAX - 6 را نمایش بده

پایان الگوریتم7 -  پایان 

MAX          A

B

   C 

    تمرين:

مقدار را در بين آن ها تعيين كند و نمايش دهد.
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الگوريتمي بنويسيد كه چهار عدد دلخواه را دريافت كرده و كوچك ترين و بزرگ ترين 
مقدار در بين آن ها را به دست آورد، سپس آن را براي اعداد مختلف اجرا و آزمايش كنيد.

در صورت نياز، مي توان يك دســتورالعمل شرطي را در بخش دستورات بعد از «آن گاه» 
يا «در غير اين صورت» دســتورالعمل شــرطي ديگري قــرار داد؛ در اين حالــت به مجموعه 

دستورالعمل هاي شرطي، دستورالعمل هاي شرطي تودرتو نيز مي گويند.

عملگرهاي منطقي
گاهي اوقات ممكن اس��ت الزم باش��د در دس��تورالعمل هاي ش��رطي كه در حل يك 
الگوريتم به كار مي روند بيش از يك ش��رط مورد بررس��ي قرار گيرند و با توجه به نتيجه 
بررس��ي تمامي شرط هاي ذكر شده ساير دستورالعمل ها اجرا شوند. در چنين حالت هايي 

مي توان از عملگرهاي منطقي براي تركيب دو يا چند شرط استفاده كرد. 

مثال 5: الگوريتمي بنويس��يد كه مقدار مصرف برق يك مش��ترك دلخواه را دريافت 
كرده و براساس جدول 3-1، رتبه ميزان مصرف وي را مشخص كند.

رتبهمیزان مصرف ) کیلو وات(ردیف

1 5  کم مصرف تا 

22   5 تا عادی

2 به باال3  پرمصرف

جدول 1-3

براي طراحي الگوريتمي كه بتواند رتبه مصرف برق يك مشترك را مشخص كند شرايط 
مختلفي در نظر گرفته شده است. براي حل اين مثال دو روش وجود دارد: روش اول استفاده 

از دس��تورالعمل هاي ش��رطي تودرتو و روش دوم اس��تفاده از عملگرهاي منطقي است.

    تمرين:

نكته
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در روش اول الزم است تا براي رديف هاي 1 و 2 در جدول  3-1 از يك دستورالعمل 
شرطي در بخش »آن گاه« دستورالعمل شرطي ديگري استفاده شود تا هر دو شرط موردنظر 
در اين رديف ها مورد ارزيابي قرار گيرند. البته براي رديف 3 مي توان از يك دستورالعمل 
ش��رطي به تنهايي اس��تفاده كرد. با توجه به اي��ن توضيحات مي تواني��د الگوريتم  زير را 

بنويسيد:
در اين الگوريتم kw به عنوان ميزان مصرف برق در نظر گرفته شده  است.

1- شروع
kw -2 را دريافت كن.

kw > 5   آن گاه »مشترك كم مصرف است.« را نمايش بده.  = > kw آن گاه اگر  3- اگر

kw >2  آن گاه »مشترك عادي است.« را نمايش بده.  kw < = 5   آن گاه اگر  4- اگر
kw < =2  آن گاه »مشترك پرمصرف است. « را نمايش بده. 5- اگر

6- پايان
به طور كلي سه نوع عملگر منطقي كه در الگوريتم مورد استفاده قرار مي گيرند در 

جدول 4-1 ارائه شده اند.

وقتي دو  يا چند ش��رط با عملگر منطقي AND با هم تركيب مي ش��وند، نتيجه مقايسه، 
زماني درست )True( خواهد بود كه نتيجه تمام شرط ها و مقايسه ها True باشند؛ به عنوان 
> X و Y > 5  را در نظر بگيريد. اگر بخواهيم اين دو شرط را با يكديگر  مثال شرط هاي
تركيب كنيم نتيجه تركيب آن ها زماني درس��ت )True( خواهد بود كه نتيجه بررس��ي هر 
دو ش��رط درس��ت )True( باش��د. به عنوان نمونه اگر مقدار  X برابر 2 وY برابر 1 باش��د 
هر دو ش��رط درس��ت )True( بوده و نتيجه تركيب آن ها نيز درس��ت )True( خواهد بود.

عملگرمفهوم

AND»و« منطقي

OR»یا« منطقي

NOTنقیض

جدول 1-4
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  )False( يا هر دو ش��رط نادرس��ت Y > 5  ي��ا  X <  ام��ا اگر نتيجه بررس��ي ش��رط 
باش��د، نتيج��ه تركيب آن ها نيز نادرس��ت )False(  خواهد بود. به عن��وان نمونه اگر مقدار 
> X   نادرس��ت )False(  و ش��رط   X براب��ر ب��ا 5- و مق��دار Y  برابر با 1 باش��د ش��رط 
  )False(خواه��د ب��ود و در نتيج��ه تركي��ب آن ه��ا نيز نادرس��ت )True( درس��ت Y > 5
مي ش��ود. بنابراي��ن ج��دول درس��تي عملگ��ر منطق��ي AND مطابق جدول 5-1 اس��ت.

درصورتي كه دو يا چند شرط را با عملگر منطقي OR با هم تركيب كنيد، نتيجه شرط 
زماني نادرس��ت )False( خواهد بود كه نتيجه تمام ش��رط ها نادرس��ت )False( باشد و در 
 OR خواهد بود؛ بنابراين جدول درستي عملگر منطقي )True( ساير حاالت، نتيجه درست

مطابق جدول 6-1 است.

   جدول 1-6
>X  OR <Y 5  5<Y 5>X

TFT
TTF

FFF
TTT

اگر از عملگر NOT روي يك ش��رط استفاده شود نتيجه درستي آن را معكوس مي كند 
يعني اگر نتيجه ش��رط درس��ت )True( باشد آن را به نادرس��ت )False( و اگر نتيجه شرط 
نادرست )False( باشد آن را به درست )True( تبديل مي كند. جدول درستي عملگر منطقي 

NOT مطابق جدول 7-1 مي باشد. 

NOT >X   >X

FT
TF

جدول 1-7

 (False) بيانگــر نادرســت F و (True) بيانگــر درســت  T ، 1 -7 در جدول هــاي 5-1، 6-1 و
 مي باشد.

           AND    Y > 5   X  < 
FFT

FTF

FFF

TTT

Y > 5
جدول 1-5

X< 

نكته
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 الگوريتم��ي بنويس��يد تا معدل ي��ك دانش آموز را دريافت ك��رده و رتبه وي را 
براساس شرايطي كه در ادامه مي آيد، تعيين كند:

الف- درصورتي كه ميانگين نمرات بيشتر از 18 باشد، رتبه ممتاز براي وي اعالم شود.

ب- درصورتي كه ميانگين نمرات بين 16 تا 18 باشد، رتبه خوب براي وي اعالم شود.

ج- درصورتي كه ميانگين نمرات بين 12 تا 16 باشد، رتبه متوسط براي وي اعالم شود.
د - درصورتي كه ميانگين نمرات كمتر از 12 باشد، رتبه ضعيف براي وي اعالم شود. 

ه� - دستورالعمل هاي تكرار )حلقه ها(
اس��تفاده  از دس��تورالعمل  هايي كه تاكنون فراگرفته  ايد در حل بعضي از مس��ايل كافي 
نيست و الزم است تا برخي از دستورالعمل  ها را به دفعات تكرار نماييد؛ در اين موارد از 

دستورالعمل تكرار يا همان حلقه  ها استفاده كنيد. 

1را محاسبه نموده و نمايش دهد.  مثال 6: الگوريتمي بنويسيد كه مجموع اعداد 1 تا

اگر براي حل اين مسأله بخواهيد از دستورالعمل هايي كه تاكنون ارائه شده اند استفاده 
كنيد در اين حالت الگوريتمي به صورت زير به دست مي آيد.

1 - شروع
  SuM        - 2

SuM = 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1   - 3
SuM- 4 را نمايش بده

5 - پايان
با اين حال مشاهده مي كنيد كه الگوريتم شكل نامناسبي دارد و اگر داده ها زيادتر شوند 
اس��تفاده از اين روش عماًل غيرممكن اس��ت. براي حل اين مشكل مي توان دستورالعمل 

تكرار را به كار برد.

    تمرين:
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دستورالعمل حلقه از اجزاي مختلفي تشكيل مي  شود كه عبارتند از: 
ش��مارنده حلقه: يك متغير عددي است كه تعداد دفعات تكرار دستورالعمل ها را در 

حلقه كنترل مي كند. مقدار شمارنده در هر بار اجراي حلقه افزايش يا كاهش مي يابد.
مقدار اوليه: مقدار اوليه حلقه قبل از شروع حلقه تعيين مي شود و به وسيله آن مي توان 

مقدار اوليه را براي شمارنده حلقه تعيين كرد.
ش��رط حلقه: براي كنترل تعداد دفعات تكرار حلقه، بايد از يك ش��رط استفاده كرد. 
ش��رط موجود در حلقه، نقطه پايان تكرار دس��تورالعمل ها را در حلقه مشخص مي كند و 
بايد به گونه اي تنظيم شود تا از ايجاد حلقه نامحدود جلوگيري كند. براي ايجاد شرط در 

يك حلقه مي توان از دستورالعمل هاي شرطي استفاده كرد.
دستورات حلقه: بخش ديگر در حلقه، دستورالعمل هايي هستند كه داخل حلقه تكرار 

مي شوند. اين دستورالعمل ها با توجه به نياز مسأله انتخاب مي شوند.  

در اين الگوريتم پس از ش��روع، ابتدا عدد 1 در متغير N ذخيره مي ش��ود كه به عنوان 
ش��مارنده حلقه از آن اس��تفاده مي ش��ود. در مرحله بعد مقدار صفر در متغير SuM ذخيره 
مي شود كه براي محاسبه مجموع اعداد از آن استفاده مي شود. در مرحله 4 مجموع اعداد 

محاسبه مي شود.  
در مرحله بعد مقدار شمارنده حلقهN  يك واحد افزايش مي يابد، در مرحله 6 يك

بنابراين مي توان الگوريتم مثال 8 را به صورت زير را ارائه نمود:

توضیح

1- شروع 
تنظیم مقدار اولیه براي شمارنده حلقه 

        محاسبه مجموع اعداد        

        افزایش شمارنده حلقه      دستورات حلقه

         شرط حلقه
 

  N           1 -2
 SuM        -3

SuM            SuM + N -4
N             N  + 1 -5

N          1 آن گاه به  مرحله4 برو  6- اگر
SuM -7 را نمایش بده

8- پایان
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دستورالعمل شرطي مقدار شمارنده را بررسي مي كند 
1 بيشتر   تا تعداد دفعات تكرار دس��تورالعمل  ها از مقدار
نش��ود. در اين حال��ت اگر مقدار ش��مارنده كوچك تر يا 
1 باش��د اجراي الگوريتم به مرحل��ه 4 منتقل  مس��اوي
مي شود. دستورات مراحل 4، 5 و 6 آن قدر تكرار مي شوند 
1 بيش��تر ش��ود و در نتيجه   تا مقدار ش��مارنده از مقدار
اجراي حلقه ايجاد شده خاتمه مي يابد و اجراي الگوريتم 
با اجراي مرحله 7 ادامه يافته و با نمايش ميانگين اعداد در 
مرحل��ه 8 خاتمه مي يابد. اگر الگوريتم را اجرا و آزمايش 
كنيد جدول بررس��ي عملكرد آن به صورت جدول 1-8 

خواهد بود.

SUMNخروجي

5501
12
33
64
105
156
217
288
369
4510
5511

جدول 1-8

5 را نمايش دهد. مثال 7: الگوريتمي بنويسيد كه اعداد طبيعي كوچك تر از

توضیح
1- شروع 

  N           1 -2تنظیم مقدار اولیه براي شمارنده حلقه
نمایش خروجيN -3 را نمایش بده

K             N  + 1 -4   افزایش شمارنده حلقه      دستورات حلقه
N > 5 آن گاه به مرحله 3 برو  شرط حلقه5- اگر

6- پایان







    مث��ال 8: الگوريتم��ي بنويس��يدكه اعداد زوج كوچك تر يا مس��اوي عدد طبيعي و 
دلخواه N را نمايش دهد. اين الگوريتم مشابه الگوريتم قبلي است با اين تفاوت كه مقدار 

شمارنده از 2 شروع شده و هر بار به ميزان 2 واحد افزايش مي  يابد.

    مث��ال 
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توضیح
1- شروع 

N -2 را دریافت کن

خاتمه الگوریتم در صورتي که داده ورودي عدد یک باشد.3- اگرN=1  آن گاه پایان

  K         2-4
K -5 را نمایش بده 

K        K + 2-6
7- اگر K>=N آن گاه برو به مرحله 5

8- پایان

1 عدد 3 را نمايش دهد.   الگوريتمي بنويسيد كه مضارب كوچك تر از
    تمرين:

مثال 9: الگوريتمي بنويسيد كه مجموع و تعداد اعداد طبيعي موجود بين اعداد 
طبيعي دلخواه M و N را نمايش دهد )با فرض اين كه M كوچك تر از N باشد(.

1- شروع
M -2 و N را دريافت كن 

NO  SuM  و -3
 K M+1-4

 SuM  SuM+K-5
NO  NO+1-6

 K  K+1-7
8- اگر K>N  آن گاه برو به مرحله 5

SuM -9 و NO را نمايش بده
10- پايان

نكته اي كه بايد در اين الگوريتم  بدان اشاره كنيم نحوه محاسبه مجموع و تعداد اعداد 
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 N و M براي ش��مارش تعداد اع��داد بين NO طبيع��ي اس��ت. براي اين كار از متغير 
استفاده مي شود. متغير K براي ايجاد اعداد طبيعي بين M و N  به كار مي رود.

در ص��ورت اجراي اين الگوريتم ب��ه ازايM=3 و N=9، جدول بررس��ي عملكرد به 
صورت زير خواهد بود:

    
الگوريت��م قبل را به گونه اي تنظيم كنيد كه بدون در نظر گرفتن فرض M>N ، توانايي 
ارايه پاس��خ صحيح را داشته باش��د، به عبارت ديگر در صورتيكه  كاربر عدد بزرگ تر را 

براي M و عدد كوچك تر را براي N وارد كند، پاسخ الگوريتم درست باشد.

    تمرين:

NOSUMKNMخروجي

493

1453

2963

31573

42283

535393

جدول 1-9
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1: الگوريتمي بنويس��يد كه مقس��وم  عليه  هاي عدد طبيع��ي و دلخواه M را        مث��ال
محاس��به كند. به اين منظور بايد از يك حلقه اس��تفاده كنيد و متغير M را هر بار بر يك 
متغير K كه به عنوان مقس��وم  عليه در نظر گرفته مي  شود و مقدار اوليه آن 1 است، تقسيم 
نماييد س��پس باقيمانده اين تقس��يم را بررسي كنيد. در صورتي  كه مقدار باقيمانده مساوي 
صفر باش��د به اين معني است كه متغير K مي تواند مقسوم عليه متغيرM باشد، بنابراين متغير 
 Mod نمايش داده مي شود. براي محاسبه باقيمانده تقسيم صحيح نيز مي توانيد از عملگر K

استفاده كنيد.

اكنون الگوريتم موردنظر به صورت زير خواهد بود:
1 - شروع  

M  - 2 را دريافت كن 
K         1 - 3

=M  Mod K آن گاه K را نمايش  بده  4 - اگر 
K           K + 1 -5

6 - اگر K>=M آن گاه برو به مرحله 4 
7 - پايان

    مثال 11: الگوريتمي بنويسيدكه مجموع ارقام هر عدد طبيعي و دلخواه را محاسبه 
كرده و نمايش دهد.

براي طراحي الگوريتم قبل و محاس��به مجموع ارقام يك عدد، ابتدا بايد ارقام عدد را 
يك��ي يك��ي از آن جدا كنيد؛ به اين منظور مي  توانيد از عملگر Mod و محاس��به باقيمانده 
1  استفاده نماييد، سپس خارج قسمت عدد مربوطه را كه بر  تقسيم عدد مربوطه بر عدد

1 تقس��يم مي  شود، محاسبه كنيد. از اين عدد مي  توانيد براي به دست آوردن رقم بعدي  
در عدد اصلي اس��تفاده نمايي��د. اين عمليات مي  تواند در يك حلقه تا رس��يدن به خارج 
قسمت صفر ادامه يابد. براي محاسبه خارج قسمت تقسيم صحيح نيز مي توانيد از عملگر 

\ استفاده كنيد؛ به عنوان نمونه به اين مثال توجه كنيد: 

     مث��ال
محاس��به كند. به اين منظور بايد از يك حلقه اس��تفاده كنيد و متغير 

    مثال 
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بنابراين مي  توان الگوريتم زير را براي حل اين مثال ارايه كرد:

1 - شروع  
M - 2 را دريافت كن 

0  - 3
10 -4
 - 5

  10 - 6
7 - اگر 0       آن گاه برو به مرحله 4

SuM - 8 را نمايش بده
9 - پايان

DIGITSUMSUM +←

1ModMDIGIT←

1\MM ←


><M

←SUM

1 

7

5

2

2

425
42 

1 
42
4  4



4257 
  425 

1 
1 


5
3

17
15

2

خارج قسمت تقسيم صحيح

باقيمانده تقسيم صحيح

ب��ا توجه به مطالب ارايه ش��ده، اگر بخواهيم ارقام ي��ك عدد را از آن جدا كنيم روش 
رياضي اين عمليات به صورت بعد خواهد بود: 

به عنوان مثال اگر عدد مورد نظر 4257 باشد:

17 \ 5 = 3
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Algorithm
To make a computer do anything, you have to write a computer 

program. To write a computer program, you have to tell the 
computer, step by step, exactly what you want it to do. The computer 
then «executes» the program, following each step mechanically, 
to accomplish the end goal. 

When you are telling the computer what to do, you also get to 
choose how it’s going to do it. That’s where computer algorithms 
come in. The algorithm is the basic technique used to get the job 
done. Let’s follow an example to help get an understanding of the 
algorithm concept. 

Let’s say that you have a friend arriving at the airport, and your 
friend needs to get from the airport to your house. Here are four 
different algorithms that you might give your friend for getting to 
your home:                                         

* The taxi algorithm 
1 - Go to the taxi stand      
Get in a taxi   
2 - Give the driver my address    
*  The call-me algorithm: 
1 - When your plane arrives, call my cell phone. 
2 - Meet me outside baggage claim. 
* The rent-a-car algorithm: 
1 - Take the shuttle to the rental car place. 
2 - Rent a car. 
3 - Follow the directions to get to my house. 
* The bus algorithm: 
1 - Outside baggage claim. 
2 - Transfer to bus on Main Street. 
3 - Get off on 20 street. 

29
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4 - Walk two blocks north to my house. 
All four of these algorithms accomplish exactly the same goal, 

but each algorithm does it in completely different way. Each 
algorithm also has a different cost and a different travel time. 
Taking a taxi, for example, is probably the fastest way, but also 
the most expensive. Taking the bus is definitely less expensive, 
but a whole lot slower. You choose the algorithm based on the 
circumstances. 

30
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واژ ه نامه 
Circumstance  وضعيت

Driver راننده 
Execute اجرا كردن

Expensive گران
Fast سريع
Programبرنامه
Rent اجاره 

خالصه مطالب

•	براي دس��تيابي به روش حل مسايل، شناسايي سه پارامتر مقادير معلوم، محاسبات و 
خواسته هاي مسأله )مجهوالت( كار را آسان تر مي  كند. 

•	الگوريت��م مجموعه  اي از دستورالعمل  هاس��ت كه به ص��ورت مرحله به مرحله اجرا 
مي شوند و هدف مشخصي را دنبال مي كنند و داراي شروع و خاتمه مي باشند. 

•	انواع دس��تورالعمل  ها در الگوريتم عبارتند از: ورودي، محاسباتي، خروجي، شرطي 
و حلقه  ها.

•	دس��تورالعمل  هاي ورودي براي دريافت داده  ها و دس��تورالعمل  هاي خروجي براي 
نمايش داده و اطالعات خروجي يا پيام  هاي موردنياز استفاده مي  شوند. 

•	دستورالعمل  هاي محاسباتي براي انجام عمليات رياضي و محاسباتي استفاده مي شوند. 
•	دستورالعمل  هاي شرطي براي انجام مقايسه  ها و كنترل روند اجراي الگوريتم استفاده 

مي  شوند. 
•	دس��تورالعمل  هاي تكرار )حلقه  ها( براي ايجاد تكرار اجراي دستورالعمل  ها استفاده 

مي شوند. 
•	عملگر، يك يا مجموعه عملياتي اس��ت كه در ماش��ين الگوريتم به صورت از پيش 

آماده تعريف شده است. 
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آزمون نظري 
1 - نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟

1 - شروع
 - 2

 I      1- 3
 - 4

I         I + 1 - 5
I > = 1   آن گاه برو به مرحله 4   6 - اگر

SuM - 7 را نمايش بده
8 - پايان

الف- اعداد 1 تا 99 را نمايش مي  دهد 
 تا 99 را نمايش مي  دهد. ب- مجموع اعداد 

1را نمايش مي  دهد.        ج- مجموع اعداد 1 تا
 د- مجموع اعداد 1 تا 99 را نمايش مي  دهد.

2 -  كدام گزينه در رابطه با حاصل الگوريتم زير درست است؟
1 - شروع كن

I 2 - 2
I - 3 را نمايش بده
K  I     2 - 4

I         I + 2 - 5
K - 6  را نمايش بده

I > 1 آن گاه برو به مرحله 5 درغيراين صورت برو به مرحله 8   7 - اگر
8 - پايان

الف- 2 و 4 و 4 و 4 و 4                          ب- 2 و 4 و 6 و 8
1                                      د- 2 و 4 و 4 و 4    ج- 2 و 4 و 6 و 8 و

3 - نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
1 - شروع 

I       1- 2
=I Mod2 آن گاه I را نمايش بده.   3 - اگر

←SUM

ISUMSUM +←

×
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I       I + 1- 4
I >1   آن گاه برو به مرحله 3   5 - اگر

6 - پايان
 1   الف- اعدد بين صفر و

 1   ب- اعداد طبيعي فرد كوچك تر از
1  ج- اعداد طبيعي زوج كوچك تر از 

 1  د- اعدا د بين 1 و
4 - كدام عملگر از اولويت باالتري برخوردار است؟

الف- +                      ب- /          ج- Mod               د- -  
Y= -1  و Z =27 باشد، نتيجه عبارت زير چيست؟  ، X = 5 5 - در صورتي كه

)Z<=X(و )Y>2(يا)X<  (

 ج- 1-               د-  الف- درست           ب- نادرست 
6 - حاصل عبارت زير كدام است؟ 

5+1  -2  /4×3
     ب- 3/75           ج- 3                 د- 13 الف-

7 - حاصل عبارت زير چيست؟
17 Mod 3

الف- 2     ب- 3           ج- 4               د- 5
8 - حاصل عبارت زير چيست؟

  25 \ 4
الف- 1     ب- 2           ج- 5               د- 6

9 - در كدام مرحله از مراحل حل يك مسأله ارتباط بين داده ها و مجهول ها مشخص 
مي شود؟

الف- شناخت مسأله            ب- تجزيه مسأله
ج- طراحي راه حل             د- تحليل مسأله

10 - نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
1 - شروع

 SuM      K      1- 2  و
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N - 3 را دريافت كن
KSUMSUM +← آن گاه  =KModN 4 - اگر 

K  K + 1 - 5
6 - اگرK >= N  آن گاه برو به مرحله 4

SuM- 7 را نمايش بده
8 - پايان

N ب- مجموع مقسوم عليه هاي عدد  K بر N الف- مجموع باقيمانده تقسيم
N بر K د- مجم��وع مقس��وم عليه هاي ع��دد    K ج- مجموع مقسوم عليه هاي عدد

11 -The algorithm is the basic technique used to write a ............. for running 

in the computer. 
a- commands     
b- statments     
c- program     
d- step by step     

12- الگوريتم را تعريف كنيد و براي آن يك مثال بزنيد.
13- مراحل حل مسأله را نام ببريد.

14- انواع دستورالعمل ها را در الگوريتم نام ببريد.
15- شرايط اصلي يك الگوريتم خوب را توضيح دهيد.

16- كاربرد عملگرهاي منطقي و انواع آن ها را توضيح دهيد.

17- دستورالعمل هاي شرطي و كاربرد آن ها را توضيح دهيد.
18- دستورالعمل هاي تكرار و كاربرد آن ها را توضيح دهيد.
19- عوامل مؤثر در شناخت و حل مسائل را توضيح دهيد.

20- منظور از جامع بودن الگوريتم چيست؟
21- عوامل اصلي در شناخت دقيق يك مسأله را توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 عدد 5 را محاس��به كرده و    1 - الگوريتمي بنويس��يد ك��ه مضارب كوچك تر از
نمايش دهد.

2 - الگوريتمي بنويس��يد كه دما را برحس��ب فارنهايت دريافت كرده و معادل آن را به 
سانتي گراد نمايش دهد )با توجه به فرمول                   (.

3 - عدد طبيعي و دلخواه N را دريافت كرده و!N را محاسبه كرده و نمايش دهد.
4 - الگوريتمي بنويسيد كه حقوق يك كارمند را دريافت كرده و ميزان ماليات حقوق 

وي را مطابق جدول زير پس از محاسبه نمايش دهد.

1 درس يك دانش آموز را دريافت كرده و معدل   5 - الگوريتمي بنويس��يدكه نمرات 
و ميانگين نمرات وي را نمايش دهد.

6 - الگوريتم��ي بنويس��يد كه عدد طبيعي و دلخواه N را درياف��ت كرده و ارقام آن را 
معكوس كند )مثاًل عدد 2485 به 5842 تبديل شود(.

7 - الگوريتمي بنويسيد كه مقدار زمان را براساس ثانيه دريافت كرده و مقدار ساعت ها، 
دقيقه ها و ثانيه هاي آن را محاسبه كرده و نمايش دهد.

8 - الگوريتمي بنويس��يد كه عدد طبيعي و دلخ��واه M را دريافت كرده و اعداد زوج 
كوچك تر از آن را نمايش دهد. 

9 - الگوريتم��ي بنويس��يد كه دو ع��دد طبيعي دلخواه را دريافت ك��رده و بزرگ ترين 
مقسوم عليه مشترك آن ها را محاسبه نموده و نمايش دهد.

حقوقمالیات
 /4ریالصفر   /    کمتر از

5 /5 ریال2 درصد حقوق   /     /4ریال تا   /    از 
 /7 ریال3 درصد حقوق   /    5 /5 ریال تا   /    از 
 /7 ریال به باال5 درصد حقوق   /    از 

C (F )= −
5 32
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