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 مقدمه 

 متخصص
الگوریتم و منطق  

 نویسیبرنامه
 شوید! 

تی همیار آی  

گام الگوریتم نویسی به زبان ساده به آموزش گام   
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نویسی کرده و سعی دارید دانش خود را در این  گوییم که اقدام به یادگیری صحیح برنامهبه شما تبریک می 

نویسی کند تا از این پس با دید بازتری به دنیای برنامهکار به شما کمک میدهید، مطمئنا این زمینه افزایش 

 نگاه کنید.

های یادگیری ترین گامایم، یکی از مهم نویسی بیان کرده های برنامههمانطوری که بارها در مجموعه آموزش 

باشد، شما با دانستن الگوریتم به  نویسی مینویسی آشنایی صحیح و اصولی با علم الگوریتم و الگوریتم برنامه

 .ای را بنویسیدتوانید هر برنامهنویسی آشنا شده و میخوبی با پایه، اساس و منطق برنامه

مند باشید، شما با دانستن منطق الگوریتمی خواهید توانست  نویسی عالقه کند به چه زبان برنامهفرقی نمی 

نویسی های برنامههای کامپیوتری در تمام زبان راکه منطق و اساس برنامهنویسی کنید، چدر هر زبانی برنامه

 نویسی است.نیاز ورود به دنیای برنامهتر آشنایی با مفهوم الگوریتم پیشیکسان است، به بیان ساده 

های کاربردی در عرض چند ساعت با مفاهیم مهم  کند به سادگی و به کمک مثالاین آموزش به شما کمک می 

نده و سعی کنید در ابتدا خودتان  کنیم هر مثال را با دقت خواه می نویسی آشنا شوید، به شما توصیگوریتم ال

 را با پاسخ خودتان مقایسه کنید.  حل انداخته و آن به آن پاسخ دهید، سپس نگاهی به راه 

 

تی بوده و  ار آی در پایان لطفا توجه داشته باشید که این کتاب الکترونیک یک محصول پریمیوم از همی

 اند.مخصوص عزیزانی است که آن را مستقیما از سایت خریداری کرده 

بر پشتیبانی د تا از عالوه کنیآن  اقدام به خرید    اکنون، هم ایدخودتان نخریده   لطفا در صورتی که این محصول را 

گویی به سواالت تنها شامل  تان نیز برخوردار شوید، پاسخ نویسی پاسخگویی به سواالت الگوریتم  از ویژه 

 اند.شود که این محصول را مستقیما از سایت خریداری کرده دوستانی می

 ی این آموزش ویژه لذت ببرید امیدواریم از مطالعه 

(Hamyarit.com) 
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 فصل اول
 الگوریتم دقیقا چیست؟ 
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 آشنایی با مفهوم الگوریتم 
های پشت سرهم و به کمک با استفاده از دستورالعمل الگوریتم مفهومی است که مسائل را 

کند، الگوریتم های ریاضی و منطقی مورد بررسی قرار داده و راه حل مناسبی برای آن ارائه میتحلیل

تر کرده و در نهایت آن را به کدهای به ما کمک میکند مراحل حل مسئله را به زبان رایانه نزدیک 

 .قابل فهم کامپیوتر تبدیل کنیم

 عامل اصلی را در صورت مسئله بیابید!  3برای نوشتن یک الگوریتم در ابتدا باید 

 مقادیر معلوم 

 ها()داده  میها به حل مسئله بپردازبه کمک آن دیما قرار داده شده و با اریکه در اخت  یاطالعات

 های مسئله خواسته 

 مجهول( ری)مقاد شودیمسئله حاصل م یهاداده  یکه در اثر انجام محاسبات بر رو یجینتا

 عملیات محاسباتی 

مجهول  ریها و مقادداده  یمسئله بر رو یهابه خواسته دنیرس یکه برا یدستورات و روابط منطق

 . شودیانجام م
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 نکاتی که باید در نوشتن الگوریتم رعایت کنید 
 )اجرا از باال به پایین( سرهم بنویسیدالگوریتم را به ترتیب و پشتمراحل  ❖

 
 های ضروری مسئله را از قلم نیدازیدمراقب باشید بخش  ❖

 
 تا حد امکان الگوریتم خود را ساده و در عین حال کامل بنویسید ❖

 
 باشندتوانند چند پایان داشته ی شروع دارند ولی میها فقط و فقط یک نقطهالگوریتم  ❖

 
گوی های خاص به مشکل نخورده و بتواند پاسخالگوریتم شما باید جامع باشد، در حالت  ❖

 ی جوانب را در نظر بگیرید(انواع حاالت مختلف باشد )همه 
 
 حتما اولویت عملگرهای ریاضی را در نظر داشته باشید، که به ترتیب اولویت عبارتند از: ❖

o  پرانتز 
o توان 
o  مانده باقی/ضرب/تقسیم 
o جمع/تفریق 

 .تاس19 با به عنوان مثال حاصل عبارت زیر برابر 

5 + 32 ∗ 2 − 8 ÷ 2 
 

از چپ به راست انجام  بیبه ترت اتیباشند عمل کسانی هاتیسطر اولو کیاگر در 
 .خواهد شد
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توانید تواند شامل بخش ورودی و خروجی باشد، به همین دلیل مییک الگوریتم می

یک نام برای متغیرهای ورودی و خروجی خود انتخاب کنید، به عنوان مثال به جای 

را   aرا بخوان، عدد  aاینکه بگویید عدد را بخوان، عدد را نمایش بده، بگویید عدد 

 نمایش بده.

یر تر چندین متغکند راحتشما کمک میه متغیرها به تخصیص یک نام اختصاصی ب

 ها را مدیریت کنید.و آنورودی و خروجی را کنترل کرده 

 ها دستورات مورد استفاده در الگوریتم 

نوع دستور مختلف باشد، این دستورات  5تواند شامل در حالت کلی یک الگوریتم می

 عبارتند از: 

o ورودی دستورات 

o خروجی دستورات 

o محاسباتی دستورات 

o شرطی دستورات 

o تکرار  دستورات 

 ی این موارد آشنا خواهیم شد.با همه  های فصلدر ادامه 
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 فصل دوم
 دستورات ورودی، خروجی و محاسباتی 
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اند، شما باید با  سرهم چند دستور ساده تشکیل شده از اجرای پشت ها، الگوریتم همانطور که گفتیم

صبر و حوصله این دستوارت را به دقت نوشته تا به یک الگوریتم صحیح برسید، در گام اول دستوارت  

 کنیم.ورودی، خروجی و محاسباتی را باهم بررسی می

 ورودی دستورات

  را اختصاری نام یک میتوانید شما شوند،می  استفاده ورودی هایداده  دریافت برای دستورات این

  دستورات نوع این جزو …و بگیر کن، دریافت بخوان،. )دهید تخصیص ورودی متغیرهای به

 (باشندمی

 خروجی دستورات

  بده،   نمایش)  روندمی   کار  به  نیاز  مورد  هایپیام   نمایش  یا  الگوریتم  نتایج  نمایش  برای  دستورات  این

 (هستند خروجی  دستورات جمله از …و کن چاپ

 محاسباتی دستورات

 زبان به و کرده بیان ریاضی هایفرمول با   را دستورات محاسبات و ارائه ینحوه  دستورات این

 :میباشد اصلی جز ۳ شامل که میشوند نوشته نیز ریاضی

 (a, b, n, s2)  ها قابل تغییر استهایی متشکل از حرف و عدد که مقدار آنعنوان :متغیر ❖

 (= , % , / , * , – , +)   عملگرهای ریاضی از پیش تعریف شده در دستگاه الگوریتم :عملگرهای محاسباتی  ❖

 شود )شامل اعداد و متغیرها( ها انجام می اعداد و عباراتی که محاسبات بر روی آن  عملوندهای محاسباتی: ❖
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قیمت هر کیلوگرم از آن به ما داده شده است، از ما  به عنوان مثال فرض کنید وزن مقداری سیب و 

 .ها را محاسبه کنیمشود قیمت کل سیبخواسته می

 :در این مثال

 (P)  و قیمت هر کیلوگرم سیب (W) هاوزن سیب :هاداده 

 (T)  های قیمت کل سیبمحاسبه  :هاخواسته 

 کیلوگرمها * قیمت هر قیمت کل = وزن سیب  :عملیات محاسباتی

 :مسئله به صورت زیر استاین مراحل حل 

T=W×P 
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 .دهدالگوریتمی بنویسید که مراحل پختن یک کیک را به خوبی نمایش می

 شروع .1

 ی آردتهیه  .2

 ی شکرتهیه  .3

 مرغی تخمتهیه  .4

 ی آبتهیه  .5

 مرغ و آبمخلوط کردن، آرد، شکر، تخم .6

 ریختن محتویات در ظرف مخصوص .7

 یا مایکروویوقرار دادن ظرف در فر  .8

 روشن کردن حرارت .9

 صبر کردن تا پخت کامل کیک .10

 خارج کردن کیک از فر  .11

 برش کیک به قطعات دلخواه  .12

 پایان .13

تر تبدیل همانطوری که مشاهده کردید، این مراحل در نهایت سادگی باید کامال به اجزای کوچک

فرایند پخت کیک با شکست شده و به ترتیب قرار گیرند، اگر تنها یک مرحله را از قلم بیندازید کل 

 !مواجه خواهد شد

نویسی نیز دقیقا به همین شکل هستند، اگر حتی یک مرحله را به درستی یا  الگوریتم های برنامه 

ترتیب ننویسید، کامپیوتر به شدت به دردسر افتاده و خروجی صد درصد اشتباهی را برای شما تولید 

 !خواهد کرد

توان ل انجام کار را دقیقا و مرحله به مرحله بنویسید، به جرئت میپس در اولین گام سعی کنید، مراح

تر ی کوچکترین گام برای نوشتن یک الگوریتم خوب، فرایند شکستن کار به چند مرحلهگفت مهم

 .ها را از هم تفکیک کنیداست، شما باید بتوانید این مراحل را به خوبی تشخیص داده و آن
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 .کنیمیگر را بررسی میی دحال باهم یک مثال ساده 

 .الگوریتمی بنویسید که مراحل کاشت یک گیاه را نمایش دهد

 شروع .1

 ی یک ظرف یا گلدانتهیه  .2

 ی بذر گیاه مورد نظرتهیه  .3

 ریختن خاک در گلدان .4

 قرار دادن بذر گیاه در میان خاک  .5

 آب دادن به بذر کاشته شده  .6

 پایان .7

های کمتری برخوردار فرایند نسبت به الگوریتم قبلی از گام بینید مراحل انجام این همانطور که می

 .تک مراحل کامل و پشت سرهم نوشته شده استاست اما همچنان تک
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 .تر کنیمبیایید مثال بعد را کمی به دنیای کامپیوتر نزدیک

 .الگوریتمی بنویسید که یک عدد را از ورودی خوانده و دقیقا همان را در خروجی نمایش دهد

 روعش .1

 عدد را بخوان  .2

 عدد را نمایش بده  .3

 پایان .4

تر کردید، اینطور نیست؟! پس مثال بعدی را کمی پیچیده تر از آن چیزی بود که فکرش را می ساده 

 !کنیممی
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 .ها را باهم جمع کندالگوریتمی بنویسید که دو عدد را از ورودی خوانده و آن

 شروع .1

 را بخوان  a عدد .2

 بخوان را  b عدد .3

 را محاسبه کن a+b مقدار .4

 حاصل را در خروجی نمایش بده  .5

 پایان .6

  توان نوشت؟های دیگری نیز میبه نظر شما این الگوریتم را به شکل 

 مقدارگوییم، فقط اعداد را جمع کنیم، به کامپیوتر می 4ی به عنوان مثال به جای اینکه در مرحله 

a+b  1حاصل را در یک مرحله انجام بده، بدین ترتیب ، یعنی عمل جمع و نمایش را نمایش بده 

تر تر و در عین حال کمی پیچیده شماره از مراحل الگوریتم ما کم خواهد شد و به عبارتی الگوریتم کوتاه 

 .شودمی

های گوناگونی برای نوشتن یک الگوریتم وجود دارد، تنها  با توجه به مثال باال درمیابیم راه  :نکته

نهایی درست باشد، شما آزادید الگوریتم خود را هرطور که دوست دارید بنویسید، کافیست پاسخ 

 !ی الگوریتماما به شرط صحیح بودن نتیجه 

رسد پس ذهن خود را آزاد بگذارید، شاید راه حلی که برای نوشتن یک الگوریتم به ذهن شما می 

پیوتر رسیده است، تنها کافیست تر از راه حلی باشد که به ذهن یک مهندس کامخیلی بهتر و بهینه 

تان پیشنهادی  تمام جوانب را در نظر گرفته و سعی کنید نتیجه الگوریتم شما صحیح باشد و روش 

 .به خوبی کار کند
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یک مکعب مستطیل را از ورودی دریافت،   (H) و ارتفاع (W) ، عرض (L) الگوریتمی بنویسید که طول

 .دهدها محاسبه کرده و نمایش حجم آن

 شروع .1

2. L  و W و H را دریافت کن 

3.  L*W*H  را نمایش بده 

 پایان .4

 های متنوع دیگری نیز برای این الگوریتم بیابید؟توانید پاسخآیا می
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 .را نمایش دهد الگوریتمی بنویسید که شعاع یک دایره را دریافت کرده و محیط و مساحت آن

 شروع .1

2.  R را دریافت کن 

 قرار بده  masahat را درR*R*3.14 مقدار  .3

 قرار بده  mohit را درR*2*3.14 مقدار  .4

5.  masahat   و mohit  را نمایش بده 

دست آوردن محیط و ی بهسوال باال، یک سوال محاسباتی بسیار ساده است، تنها کافیست رابطه

 !مساحت دایره را پیدا کنید، یعنی یک جستجوی ساده در اینترنت

نویس خوب کسی است که بتواند به خوبی در اینترنت  را به یاد داشته باشید، برنامه   همیشه این نکته 

دانستید، قبل از هرکار دیگری، آن را در جستجو کند، پس سعی کنید هرگاه پاسخ سوالی را نمی

 .اینترنت جستجو کنید

خواهید ی محیط و مساحت دایره که با یک جستجوی ساده در اینترنت آن را مثل همین رابطه

( و محیط دایره نیز برابر است با  3.14یافت، مساحت دایره برابر است با )شعاع*شعاع*

 (3.14*2)شعاع*
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 .ها را به همان ترتیب نمایش دهدعدد را به ترتیب از ورودی خوانده و آن  3الگوریتمی بنویسید که  

 شروع .1

 را بخوان  a عدد .2

 را بخوان  b عدد .3

 را بخوان  c عدد .4

 نمایش بده را  a عدد .5

 را نمایش بده  b عدد .6

 را نمایش بده  c عدد .7

 پایان .8

 توانید یک راه حل دیگر برای این الگوریتم ارائه دهید؟آیا می

گوییم، بالفاصله بعد از دریافت عدد، آن را در خروجی نیز نمایش  به عنوان راهنمایی به شما می

 :دهید، مثال

• ... 

 را بخوان  a عدد •

 را نمایش بده  a عدد •

• ... 

ها را  عدد را به همین ترتیب از ورودی خوانده و آن 1000ال فرض کنید، قصد داریم در الگوریتمی ح

بار نیز دستور نمایش بده؟  1000بار دستور بخوان را بنویسیم و  1000است  نمایش دهیم، آیا منطقی

 !بار بنویسیم 2000در چنین شرایطی مجبوریم این دستورات ساده را  

فصل نویسی استفاده کنیم که در های برنامه است، در اینگونه مواقع باید از حلقهمسلما پاسخ خیر 

ها خواهیم پرداخت، اما قبل از آن در ابتدا الگوریتم دستورات شرطی را این آموزش به آن چهارم 

 .بررسی خواهیم کرد
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سوم فصل   
های دستورات شرطی الگوریتم   
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های هنگامی که قصد داریم در الگوریتم خود صحیح بودن یک شرط را بررسی کنیم از الگوریتم

ها در ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار  گونه الگوریتمایندستورات شرطی استفاده خواهیم کرد، 

 دهند.دهند و درصورت صحیح بودن شرط دستورات خاصی را انجام میمی

 :است   ریبه شکل ز یدستورات شرط یقالب کل

را انجام   یگریدستور د صورتن یا ریخاص را انجام بده، در غ یشرط برقرار بود آنگاه دستور اگر

 بده.

 م؟یدر شرط استفاده کن می توانیم یاز چه دستورات 
o و…( ینامساو ،ی)کوچکتر، بزرگتر، مساو یاسه یمقا یعملگرها 

o یمنطق یعملگرها (and, or, not) 

 ایمقایسه عملگرهای 

 ۴==  ۴مثال  - یعملگر تساو  ==

 ۵=>  ۱مثال  - یتر مساوعملگر بزرگ   >=

 ۱=<  ۵مثال  - یتر مساوعملگر کوچک  <=

 3>  ۲مثال  -تر عملگر بزرگ  >

 2<  ۴مثال  -تر عملگر کوچک  <

 ۳=!  ۲مثال  - یعملگر نامساو =!
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 یمنطق یعملگرها

مقایسه را با هم ترکیب کنیم باید از عملگرهای منطقی استفاده کنیم، که اگر بخواهیم چند شرط و 
 :شامل دستورات زیر میشوند

 

and  : ”عملگر “و( منطقیand منطقی) 

شود،  دستورات شرط برقرار می  ها درست باشندتمام آنکند و اگر ها را بررسی میاین عملگر شرط  
 .نباشد، دستورات شرط اجرا نخواهند شدها برقرار  اما اگر تنها یکی از شرط 

or  :عملگر “یا” منطقی (or  )منطقی 

دستورات شرط برقرار   ها نیز درست باشدتنها یکی از آناگر کند و ها را بررسی میاین عملگر شرط 
 .شودشود، فقط در صورتی که هیچ کدام از شرایط برقرار نباشد دستورات اجرا نمیمی

not  : ”عملگر “نقیض 

این عملگر تمام دستورات را نقض میکند، یعنی عبارات صحیح غلط و عبارات غلط صحیح  
 شوند.می

 

 ها آشنا شوید(هایی از این مفاهیم خواهیم زد تا به صورت کاربردی با آن)در ادامه مثال 
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بود عبارت قبول را نمایش   10تر از بزرگ الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کند، اگر عدد 
 .بود عبارت مردود را نمایش دهد 10تر از دهد و اگر کوچک

 شروع .1

 عدد را دریافت کن .2

 بود "قبول" را نمایش بده  10تر از اگر عدد بزرگ  .3

 بود "مردود" را نمایش بده  10تر از اگر عدد کوچک  .4

 پایان .5

توان نوشت؟ به نظر شما الگوریتم باال در ازای یگری میهای دبه نظر شما الگوریتم باال را به چه شکل

 دهد؟چه واکنشی از خود نشان می 10دریافت عدد 

در دنیای واقعی شما باید تمام جوانب و شرایط یک الگوریتم را در نظر داشته باشید، اما در این 

تم نیز آن را نشده است، در نوشتن الگوری 10ای به خود عدد سوال چون در صورت مسئله اشاره 

  10تان اضافه کرده و برای اعداد مساوی  توانید یک شرط دیگر به الگوریتم نادیده گرفتیم، اما شما می

 .نیز یک عبارت منحصر به فرد نمایش دهید
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بود عبارت قبول را نمایش دهد    10تر از  الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کند، اگر عدد بزرگ 

 .صورت عبارت مردود را نمایش دهداینو در غیر 

 شروع .1

 عدد را دریافت کن .2

 .صورت "مردود" را نمایش بدهبود "قبول" را نمایش بده و در غیر این 10تر از اگر عدد بزرگ  .3

 پایان .4

عبارت  10به نظر شما الگوریتم باال دقیقا همانند مثال قبلی نیست؟ این الگوریتم به ازای اعداد باالی 

هستند( عبارت مردود  10تر از دهد و به ازای سایر اعداد )که شامل اعداد کوچکیش میقبول را نما

 .را نشان خواهد داد

دادند ها تا حدودی متفاوت بود اما دقیقا کار یکسانی را انجام میی نوشتن الگوریتم هرچند نحوه

 صرف نظر کنیم( 10)البته اگر از رفتار الگوریتم در ورودی عدد 

 هایی با هم دارند؟ چه تفاوت 10د ا این دو الگوریتم در ورودی عدبه نظر شم 
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 .الگوریتمی بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کرده و زوج یا فرد بودن آن را تشخیص دهد

 شروع .1

 عدد را دریافت کن .2

صورت این بود عبارت "زوج" را نمایش بده در غیر  0برابر  2مانده تقسیم عدد بر اگر باقی .3

 .عبارت "فرد" را نمایش بده

 پایان .4

 2دانیم که اعداد زوج اعدادی هستند که در صورت تقسیم شدن بر می :توضیح این الگوریتم

تقسیم کنید، مشاهده   2را بر  4ها همیشه صفر خواهد شد، به عنوان مثال عدد ی آنمانده باقی

نید، همچنان تکرار ک 16را برای عدد  است، این فرایند 0مانده همیشه خواهید کرد که باقی

 .برابر صفر خواهد بود 2/16ی تقسیم مانده باقی

کنید که تقسیم کنید )تقسیم صحیح و بدون اعشار( مشاهده می 2را بر  7حال به عنوان مثال عدد 

یک عدد فرد است، یا به عنوان مثالی  7نیست، این یعنی عدد  0بار خواهد شد و این 1مانده باقی

 .شودمی 1مانده کنید که باقیتقسیم کنید، همچنان مشاهده می 2را بر  85دیگر عدد 

کند، کافیست خودتان اعداد بیشتری را  این رابطه برای تمام اعداد صحیح موجود در دنیا صدق می

پس همواره این نکته را به یاد داشته باشید که برای نوشتن یک الگوریتم صحیح باید  امتحان کنید،  

این رابطه چندان سخت یا  ی منطقی و یا ریاضی برای پارامترهای آن پیدا کنید،توانید یک رابطهب

پیچیده نخواهد بود، بلکه فقط احتیاج به اندکی تفکر دارد، چرا که قبال به شما گفتیم برای نوشتن  

ی یار ساده های کوچک از روابط بستر تبدیل کنید، این بخش های کوچک یک الگوریتم آن را به بخش 

 .ها خواهید بوداند و شما به راحتی قادر به پیدا کردن آنریاضی و منطقی تشکیل شده
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تر را در خروجی نمایش دهد، همچنین  الگوریتمی بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و عدد بزرگ 

 .اگر هر دو عدد باهم مساوی بودند، عبارت "مساوی" را نمایش دهد

 شروع .1

 را دریافت کن b و a عدد .2

 را در خروجی نمایش بده  a عدد a>b اگر .3

 را در خروجی نمایش بده  b عدد b>a اگر .4

 عبارت "مساوی" را نمایش بده  a=b اگر .5

 پایان .6
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تر ها را مقایسه کند، سپس عددی که کوچک عدد را دریافت کرده و آن 3الگوریتمی بنویسید که 

 .است را در خروجی نمایش دهد

 شروع .1

 را دریافت کن c و b و a عدد .2

3. a  را در min  قرار بده 

 قرار بده  min را در b آنگاه b<min اگر .4

 قرار بده  min را در c آنگاه c<min اگر .5

6. min   را نمایش بده 

 پایان .7

عدد را همزمان با هم مقایسه کنیم،  3توانیم هر در چنین سوالی ما نمی: توضیح این الگوریتم

با هم مقایسه کرده و نتیجه را اعالم کنیم، برای این منظور یک متغیر  2به  2ها را آنبنابراین باید 

ترین عدد ورودی است )شاید این کوچک a کنیم عددگیریم و فرض میدر نظر می (min) کمکی

 فرض اشتباه باشد(

گیریم، جود در نظر میرا کمترین عدد مو  min قرار داده و تا اینجای کار min را در متغیر  a بنابراین عدد

 a) ی ماکنیم، چراکه شاید فرض اولیهمقایسه می b را با عدد min سپس در گام بعدی مقدار

 (است  a برابر باحاال  که  ) min اشتباه بوده باشد، بنابراین هنگامی که مقدار (ترین عدد استکوچک

 ترین را بیابیم، اگرکوچک b و a عددتوانیم فرض خود را آزموده و بین دو مقایسه کنیم، می b را با

b<a  بود، یعنی فرض اولیه اشتباه بوده و عدد b تر است، بنابراین مقدارکوچک b را در متغیر min 

کنیم )هرچند این ترین عدد موجود فرض میرا کوچک b جایگذاری خواهیم کرد و تا اینجای کار

 تواند اشتباه باشد( فرض نیز می

 (است  b بار برابر که این) min کنیم و این بار مقدارنیز تکرار می c را برای متغیرسپس همین فرایند 

های قبلی اشتباه بوده و تر بود، یعنی فرضکوچک min از متغیر c کنیم، اگرمقایسه می c را با
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ها است، وگرنه فرض قبلی صحیح بوده است، بدین ترتیب با انجام این گام c ترین عددکوچک

 .توانیم آن را در خروجی نمایش دهیمین عدد موجود پیدا شده و میترکوچک
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ترین مقدار را مشخص ترین و بزرگ عدد را دریافت کرده، سپس کوچک 3الگوریتمی بنویسید که 

 .کند

 شروع .1

2. a  و b و c را دریافت کن 

3. a  را در min  قرار بده 

4. a  را در max  قرار بده 

 قرار بده  min را در b آنگاه b<min اگر .5

 قرار بده  max را در b آنگاه b>max اگر .6

 قرار بده  min را در c آنگاه c<min اگر .7

 قرار بده  max را در c آنگاه c>max اگر .8

9. min  و max  را نمایش بده 

 پایان .10

 این مثال نیز دقیقا مشابه با مثال قبلی است، با این تفاوت که یک متغیر  :توضیح این الگوریتم

max   تر را انجام دهد، بدیهی است که برای  کنیم تا فرایند تشخیص عدد بزرگ نیز به آن اضافه می

 .تر باید دقیقا برعکس حالت قبل عمل کنیمپیدا کردن عدد بزرگ 
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آموز را دریافت  الگوریتمی بنویسید که نمرات چهار درس ریاضی، فیزیک، زبان و ورزش یک دانش 

آموز را محاسبه کرده  ی دانش میانگین آنها را محاسبه کند و با توجه به شرایط زیر رتبه کرده، سپس 

  .و نمایش دهد

  A یبرابر رتبه  ۱۸تر از بزرگ  میانگین «  

  B یبرابر رتبه ۱۷تر از و ریاضی بزرگ  ۱۸تا  ۱۶میانگین بین  «  

  C برابر رتبه ۱۵تر از و ریاضی یا فیزیک بزرگ  ۱۶تا  ۱۴میانگین بین  «  

 E برابر رتبه  ۱۲و ریاضی و فیزیک کمتر از  ۱۲میانگین کمتر از  «  

 شروع .1

2. riazi  و fizik و zaban و varzesh را دریافت کن 

3. riazi + fizik + zaban + varzesh را در sum قرار بده 

4. sum/4  را در avg  ( قرار بده )میانگین 

 را نمایش بده  A یرتبه (avg>18) اگر .5

 را نمایش بده   Bیرتبه <riazi)17 (و =>avg)18( و <avg)16( اگر .6

 را نمایش بده   Cیرتبه( <15fizik ( یا <riazi)15) و =>avg)16( و <avg)14( اگر .7

 را نمایش بده   Eیرتبه >fizik)12 ( و >riazi)12 (و >avg)12( اگر .8

 پایان .9

نویسی به شما  تواند در برنامه یادگیری آن میهای کاربردی که  یکی از الگوریتم   :توضیح این الگوریتم

ی معدل برای ی محاسبهکمک کند، الگوریتم مثال باالست، فرض کنید در حال نوشتن یک برنامه 

 .دهدیک مدرسه هستید، این الگوریتم دقیقا این فرایند را برای شما انجام می

 and) در یک الگوریتم حرف از و کننده به نظر برسد، اما هنگامی کهشاید در نگاه اول کمی گیج 

 .میان آید شما باید همزمان چندین شرط را بررسی کنید( به منطقی or) یا (منطقی

ی عددی را بررسی کنیم، به عنوان مثال وقتی یکی از این شرایط زمانی است که قصد داریم یک بازه 

  18تر و در عین حال از گ بزر  16باشد، یعنی به طور همزمان از  18تا  16گوییم یک عدد بین می
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دو حالت را بررسی کنیم  همزمانبه طور تر باشد، پس در چنین شرایطی برای اینکه بتوانیم کوچک

منطقی استفاده کرده تا تنها در صورت برقرار بودن هر دو شرط دستور مورد نظر اجرا   and باید از

 .شود
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های آن را محاسبه را دریافت کرده و ریشه 2ی ی درجه معادله الگوریتمی بنویسید که ضرایب یک 

 .کند

 را دریافت کن )ضرایب معادله( c و b و a مقادیر .1

 (دلتاست   Dمنظور از)  قرار بده  Dرا در ac4-۲b مقدار .2

 ی حقیقی ندارد معادله ریشه  D<0 اگر .3

 را نمایش بده  - b/2a مقدار D=0 اگر .4

 را نمایش بده  -b-√D/2a و - b+√D/2aمقدار D>0 اگر .5

 پایان .6

  bو  aاست، ما تنها با داشتن مقادیر bx+c۲ax+ به شکل 2ی ی درجه دانیم که ظاهر یک معادله می

را   های معادله را به دست آوریم، برای این منظور تنها کافیست مقدار دلتاتوانیم پاسخ می c و

ی ما محاسبه کرده و با توجه به آن تصمیم بگیریم، اگر دلتا منفی شد بدین معناست که معادله 

و (b/2a-) هم برابر است با شد، یعنی معادله یک ریشه دارد که آن 0جواب ندارد، اگر دلتا برابر با 

 (b-√D/2a-)و  (b+√D/2a-)ریشه دارد، که عبارتند از  2اگر مقدار دلتا مثبت شد، یعنی معادله 

توانید به راحتی با یک جستجو در اینترنت فرمول و روابط مورد نیاز برای حل این الگوریتم را نیز می

نویس نیست، دست آورید، پیدا کردن راه حل ریاضی مسائل جزو وظایف یک برنامهبه 

 !حل خلق کنندها باید راه نویسبرنامه 
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چهارمفصل   
ها(دستورات تکرار )حلقه الگوریتم   
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ها دستوراتی هستند که یک فرایند به خصوص را به تعداد دلخواه ما تکرار  به زبان ساده حلقه 

بار بنویسیم، بلکه تنها   2000کنند، بدین ترتیب الزم نیست یک دستور بسیار ساده و ابتدایی را می

 .سپاریممییک بار آن را نوشته و عملیات تکرار را به خود کامپیوتر 

 :شودیم لی تشک یبخش اصل ۴دستور تکرار )حلقه( از 

حلقه  یو مقدار آن در هر بار اجرا کندیکه تعداد دفعات تکرار را کنترل م یعدد یری متغ :شمارنده

 .ابدییکاهش م ای شیافزا

 .شودیم نییشمارنده تع یکه قبل از شروع حلقه برا یمقدار :هیاول مقدار

 .کندیتکرار )خروج از حلقه( را مشخص م انیشمارنده را کنترل کرده و پا حلقه: شرط 

 .شوندیدستورات مورد نظر ما که در حلقه اجرا )و تکرار( م حلقه: دستورات
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 .را نمایش دهد Hello بار عبارت  1000الگوریتمی بنویسید که 

 شروع .1

 قرار بده  1را برابر  i عدد .2

 بده را نمایش  Hello عبارت .3

4.  i+1را در i یکه قرار بد( واحد به مقدار i اضافه کن) 

 برو 3ی به مرحله  i<=1000 اگر .5

 پایان .6

مثال باال یک نمونه الگوریتم بسیار ساده از دستورات تکرار است، در چنین    :توضیح این الگوریتم

 .کنیممیبار تکرار کنیم، از حلقه استفاده  1000جای اینکه یک دستور را شرایطی به

)در این مثال  گیریمها در نظر میها به این صورت است که، یک شمارنده برای آنساز و کار حلقه

دهیم، سپس دستور مورد نظر که قصد داریم تکرار شود را در  و یک مقدار اولیه به آن می( iمتغیر 

واحد به آن اضافه  1 دهیم، حال برای اینکه حلقه شروع به کار کند، در گام بعدگام بعد قرار می

کنیم که آیا مقدار شمارنده به عدد تکرار مورد نظر ما رسیده  و پس از آن بررسی می (++i) کنیممی

ی شروع الگوریتم را به دستور تکراری باز  است؟ اگر به مقدار مد نظر نرسیده بود، مجددا نقطه

 .نظر اجرا شودگردانیم تا این مراحل مجددا تکرار شده و دستور مورد می

اگر هم مقدار شمارنده به تعداد مورد نظر رسیده باشد، بدین معناست که دستورات به تعداد دلخواه  

 .گردیمی الگوریتم باز توانیم به ادامه اند و میتکرار شده
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را نمایش  Hello را از ورودی دریافت کرده به همان تعداد عبارت N الگوریتمی بنویسید که عدد

 .دهد

 وعشر .1

 را دریافت کن N عدد .2

 قرار بده  1را برابر  i عدد .3

 را نمایش بده  Hello عبارت .4

5. i+1  را در i یک قرار بده( واحد به مقدار i اضافه کن) 

 برو 4ی به مرحله  i<=N اگر .6

 پایان .7
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 .را نمایش دهد 1000تا  1الگوریتمی بنویسید که اعداد 

 شروع .1

 قرار بده  1را برابر  i عدد .2

 را نمایش بده  i مقدار .3

 اضافه کن i یک واحد به مقدار .4

 برو 3ی به مرحله  i<=1000 اگر .5

 پایان .6

جای یک عبارت ثابت خود متغیری  این الگوریتم تفاوت چندانی با مثال قبل ندارد، فقط در اینجا به

یک   4ی  مرحلهدهیم، هنگامی که در  ایم را در خروجی نمایش میدر نظر گرفته  که به عنوان شمارنده 

جدید نمایش داده خواهد شد  i عدد 3ی کنیم، هنگام بازگشت به مرحله اضافه می i واحد به عدد

شود، بدین و در هربار اجرای حلقه یک واحد به شمارنده اضافه شده و مجددا نمایش داده می

 .ترتیب با این روش به هدف الگوریتم خواهیم رسید
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 .را نمایش دهد 1تا  1000اعداد  الگوریتمی بنویسید که

 شروع .1

 قرار بده  1000را برابر  i عدد .2

 را نمایش بده  i مقدار .3

 کم کن i یک واحد از مقدار .4

 برو 3ی به مرحله i>=1 اگر .5

 پایان .6

ی کار شمارنده را تغییر داده و به  های قبلی ندارد، تنها نحوه لگوریتم امثال باال نیز تفاوت چندانی با 

نیز یک واحد از مقدار آن کم  4ی شروع خواهیم کرد و در مرحله 1000شروع کنیم از  1جای اینکه از 

کنند پس تا ی چک شرط چون اعداد از مقدار زیاد به کم حرکت میکنیم، همچنین در مرحله می

 .کمتر شود 1کنیم که مقدار شمارنده از زمانی دستورات را تکرار می 
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 .ها را بررسی کندعدد مختلف را دریافت کرده و زوج یا فرد بودن آن 100الگوریتمی بنویسید که 

 شروع .1

 قرار بده  1را برابر  i عدد .2

 را از ورودی دریافت کن x مقدار .3

صورت عبارت "فرد" برابر صفر بود عبارت "زوج" را نمایش بده، در غیر این  x/2 یماندهاگر باقی  .4

 .را نمایش بده

 اضافه کن i یک واحد به مقدار .5

 برو 3ی آنگاه به مرحله  i<=100 گرا .6

 پایان .7

حتما الزم نیست در هربار اجرای حلقه تنها یک دستور انجام شود، شما    :توضیح این الگوریتم

ی خود هر تعداد دستور تکراری را بنویسید، به عنوان مثال اینجا دریافت ی حلقه توانید در بدنه می

توانیم آیند و میبودن آن جزو دستورات تکراری به حساب مییک عدد جدید و چک کردن زوج یا فرد  

 .بار اجرا شوند  100ی حلقه بنویسیم تا به صورت خودکار ها را در بدنه تمام آن
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الگوریتمی بنویسید که تا زمانی که کاربر عددی منفی را وارد نکرده همچنان از او عدد گرفته و عبارت  

 ."مثبت" را نمایش دهد

 شروع .1

 را دریافت کن n عدد .2

 برو 2ی آنگاه "مثبت" را نمایش بده و به مرحله  n>=0 اگر .3

 پایان .4

ها احتیاجی به شمارنده نداریم، بلکه شرط توقف با توجه به نیاز الگوریتم تعیین  در بعضی از حلقه 

بر تا ابد شود، مانند مثال باال که شرط توقف آن وارد کردن عدد منفی توسط کاربر است، اگر کارمی

 .نهایت ادامه خواهد داشتعدد مثبت وارد کند این حلقه هیچگاه از حرکت نایستاده و تا بی
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 .+ را دوتا دوتا نمایش دهد500تا  -500الگوریتمی بنویسید که اعداد 

 شروع .1

 قرار بده  -500را برابر  i مقدار .2

 را نمایش بده  i عدد .3

 اضافه کن  i دو واحد به .4

 برو 3ی به مرحله  i<=500 اگر .5

 پایان .6

واحد افزایش داشته باشد، با توجه به نیاز الگوریتم شما   1ی حلقه حتما نباید  مقدار افزایش شمارنده 

ی حلقه اعمال کنید، به عنوان  را روی شمارنده باید مقدار افزایش یا کاهش را تشخیص داده و آن

 .واحد افزایش پیدا کند 2ی حلقه هربار ه مثال در الگوریتم باال الزم داشتیم که شمارند
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 .را محاسبه کرده و نمایش دهد 1000تا  1الگوریتمی بنویسید که جمع اعداد 

 شروع .1

 قرار بده  0را برابر   sum مقدار .2

 قرار بده  1را برابر  i مقدار .3

 قرار بده  sum را در i+sum مقدار .4

 اضافه کن i یک واحد به .5

 برو 4ی مرحله به  i<=1000 اگر .6

 را نمایش بده  sum مقدار .7

 پایان .8

مقادیر محاسبه   در مثال باال باید یک متغیر کمکی در نظر بگیریم تا در هر مرحله   :توضیح این الگوریتم

   sumشده را در آن نگهداری کرده و مقدار جدید شمارنده را نیز به آن اضافه کنیم، این متغیر کمکی

جمع کرده و مجددا  sum را با مقدار قبلی i ر هربار اجرای حلقه، مقدارنام دارد، د )به معنای جمع(

کنیم، بدین ترتیب با اجرای کامل حلقه کل اعدادی که توسط  ذخیره می  sum آن را در خود متغیر

 .ها را نمایش دهیمتوانیم مجموع آنایم و میشود را با هم جمع کرده شمارنده تولید می
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 .را نمایش دهد ۱۰۰تر از و کوچک ۳الگوریتمی بنویسید که مجموع و تعداد اعداد طبیعی مضرب 

 شروع .1

 قرار بده  0را برابر   count و sum مقدار .2

 قرار بده  3را برابر  i مقدار .3

 قرار بده  sum را در sum+i مقدار .4

 اضافه کن  count یک واحد به مقدار .5

 قرار بده i را در i+3 مقدار .6

 برو  4ی به مرحله  i<100 اگر .7

 را نمایش بده  sum و count مقدار .8

 پایان .9

 :را باهم مرور کنیم 3های اعداد بیایید در ابتدا مضرب   :توضیح این الگوریتم

 ...و 18 - 15 - 12 - 9 - 6 - 3این اعداد عبارتند از: 

  بینیم؟ای میان این اعداد می چه رابطه 

ی این الگوریتم است، با دانستن این نکته به  ترین نکته دارند، این مهمواحد افزایش  3واحد   3

 .توانید الگوریتم صحیح را بنویسیدراحتی می

پس اگر در ابتدای امر نوشتن الگوریتم برایتان دشوار بود، سعی کنید آن را روی یک کاغذ نوشته و 

توانید از پس  روش به راحتی میی منطقی بین اجزای آن بیابید، مطمئن باشید با این یک رابطه

ی منطقی صحیح های موجود در دنیای کامپیوتر برآیید، تنها کافیست یک رابطهحل تمام الگوریتم 

 .پیدا کنید
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برای نگهداری اعداد   count برای نگهداری مجموع اعداد و از متغیر sum در این الگوریتم از متغیر

افزاییم تا تعداد اعداد موجود  واحد به آن می  1رای حلقه  کنیم و در هربار اجشمارش شده استفاده می 

 .در این بازه را به دست آوریم

 !توانید یک راه حل جدید و مبتکرانه برای حل این الگوریتم پیشنهاد دهید؟آیا شما نیز می 

 .پذیرندبخش  3تمام اعداد مضرب سه، بر  :راهنمایی
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را از ورودی دریافت کرده و عدد اول را به توان عدد دوم برساند )از عدد  2الگوریتمی بنویسید که 

 عالمت توان استفاده نکنید( 

 شروع .1

 را دریافت کن b و a عدد .2

 قرار بده  1را برابر  i مقدار .3

 قرار بده  1را برابر  result مقدار .4

 قرار بده  result را در result*a مقدار .5

 اضافه کن i یک واحد به  .6

 برو  5ی به مرحله i<=b اگر .7

 را نمایش بده  result مقدار .8

 پایان .9

  2* 2* 2*2برابر است با   42 های متوالی یک عدد! به عنوان مثالتوان یعنی ضرب  توضیح این الگوریتم:

 .شونددار با این شیوه محاسبه می، تمام عداد توان 16یعنی 

را در خودش ضرب    aبار عدد  bدست آوریم، بنابراین بایدرا به  ba در این الگوریتم قصد داریم حاصل

کنیم و مقدار را در خودش ضرب می a کنیم. به همین علت یک حلقه در نظر گرفته و هربار در آن

را در مقادیر قبلی ضرب  a کنیم تا در دور بعد حلقه مجددا بتوانیم مقدارذخیره می result آن را در

 !ی صحیح برسیمجه کنیم تا به نتیبار تکرار می b کنیم، این فرایند را

های قبلی قرار دادیم، اما در مثال   1را برابر   result اگر دقت کرده باشید در این مثال مقدار اولیه  :نکته

قرار دادیم، تفاوت این دو عدد در این است که در مثال باالیی درحال  0را برابر  sum یمقدار اولیه

های بعدی قرار بگیرد، حاصل تمام ضرب   0برابر   result انجام عملیات ضرب هستیم و اگر مقدار اولیه

  0را برابر  sum تر مقدارکند، اما در مثال قبلی نادرستی را تولید میشده و الگوریتم نتیجه  0

 .گذاریم، چراکه در حال انجام عملیات جمع هستیممی
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عضو  1عضو خنثی در جمع و عدد  0پس این نکته را به یاد داشته باشید که عدد 

 .باشدخنثی در ضرب می
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 .رویمی فاکتوریل می، به سراغ الگوریتم محاسبهاین فصلما به عنوان آخرین مثال ا

 .را محاسبه کرده و نمایش دهدفاکتوریلn! (n  ) الگوریتمی بنویسید که مقدار

 شروع .1

 را دریافت کن n عدد .2

 قرار بده  1را برابر  result مقدار .3

 قرار بده  1را برابر  i مقدار .4

 قرار بده  result را در result*i مقدار .5

 اضافه کن i یک واحد به .6

 برو 5ی به مرحله  i<=n اگر .7

 را نمایش بده  result مقدار .8

 پایان .9

در ابتدا بیایید نگاهی به روش حل فاکتوریل داشته باشیم، فاکتوریل هر عدد  توضیح این الگوریتم:

 .آیدبه دست میاز حاصل ضرب کل اعداد قبلی 

 120=  5*4* 3*2*1برابر است با:  5به عنوان مثال فاکتوریل عدد 

اند و در هر مرحله در  واحد افزایش داشته  1ی باال دقت کنید، در میابید که اعداد هر بار اگر به نمونه 

این  تکرار شده است، وورودی(  n)یعنی مقدار  5اند، این فرایند تا عدد عدد قبل از خود ضرب شده 

 !نویسی استی برنامه دقیقا سازوکار یک حلقه 
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پنجمفصل   
 آشنایی با مفهوم فلوچارت )روندنما(
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ها را مطابق  آن یاجرا بیها و ترتاست که دستورالعمل یقرارداد یهااز شکل  یافلوچارت مجموعه 

 .دهدی م شیمورد نظر نما تمیبا الگور

ی رسم یک فلوچارت این است که شما به  الگوریتم است، الزمهدر حقیقت فلوچارت نمای تصویری 

ها خوانده  اید در ابتدا آنهای قبل را مطالعه نکرده خوبی با مفهوم الگوریتم آشنا باشید، پس اگر فصل

 ی بخش فلوچارت را مطالعه کنید.و سپس ادامه 

هایی ثابت که یعنی شکلها مجموعه ای از اشکال قراردادی هستند، همانطور که گفتیم فلوچارت 

 دارند، این اشکال عبارتند از: یهرکدام معنا و مفهوم به خصوص

o  دایره 

o  االضالعمتوازی 

o مستطیل 

o لوزی 

o دارچهارضلعی منحنی 
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 دایره 

 

استفاده    رهیاز نماد دا  دیبا  دیده  شیفلوچارت را نما  کی  انیپا  ایآغاز    ینقطه   دیکه قصد دار  یهنگام

شروع وجود داشته باشد، اما در   ینقطه کی دیکه در فلوچارت تنها با دیداشته باش ادیبه  د،یکن

حالت مختلف   نیچند  تواندیبرنامه م  کیشما وجود ندارد، چراکه    یبرا  یتیمحدود  انیتعداد نقاط پا

 حالت شروع خواهد داشت. کیداشته باشد اما همواره تنها  انیپا یبرا
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 االضالع ی متواز

 

نام آن  دیبا دیکن افتی در خارج از برنامه در ییجا ایرا از کاربر  یمقدار د،یکه قصد دار یهنگام

 .دیده  شینما االضالعیرا در عالمت متواز رهایمتغ
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 ل ی مستط

 

احتماال به   نیاست، بنابرا( Assignو انتساب ) یپر از دستورات محاسبات یپوتریکام یبرنامه  کی

 کرد!  دیدر فلوچارت خود استفاده خواه  لیمستط ریدفعات فراوان از تصو
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 ی لوز

 

همانطور که در   شوند،یاستفاده م یوتریکامپ یبرنامه  کیدر   ادیمعموال ز زین یدستورات شرط

داده   شینما هایلوز نیبا استفاده از هم  یس ینودر برنامه  زی تکرار ن یهاحلقه  میاشاره کرد ریتصو

 .شوندیم
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 دار ی منحن  یچهارضلع

 

معموال پس از انجام    نیبه کاربر است، بنابرا  یمقدار خروج   شیبرنامه نما  کی  یهدف اصل  تیدر نها

خواهد شد،   دیتول  یمقدار خروج  کی یورور  یهاداده   یمختلف رو  یهامحاسبات فراوان و پردازش 

 .میدهیم شی( نماداریمنحن یچهار ضلع کیرا با شکل باال ) ریمقاد نیدر هنگام رسم فلوچارت ا
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حال که با مفاهیم ابتدایی فلوچارت آشنا شدیم، بیایید چند نمونه الگوریتم را در قالب فلوچارت رسم  

 کنیم.

جمع   اتیرا به کمک عمل  a*b یعیکه عمل ضرب دو عدد طب دیسیبنو یو فلوچارت تمیمثال: الگو

 .دهد  شیمحاسبه کرده و نما

o شروع 

o a  و b کن افتیرا در. 

o pr=a (a  را درpr )قرار بده 

o i=2 (2  را درi )قرار بده 

o pr=pr+a  مجموع(pr  وa  را درpr )قرار بده 

o i=i+1  یک واحد به مقدار(i )اضافه کن 

o اگر i<=b برو  ۵ یبه مرحله 

o pr  بده  شیرا نما 

o انیپا 

توانید به راحتی آن را به فلوچارت تبدیل گام یک مسئله را نوشتید میبه پس از اینکه الگوریتم گام 

 ی بعد مشاهده کنید.کرده و در قالب اشکال نمایش دهید، فلوچارت این مثال را در صفحه 
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  شیرا نما N یعیعدد طب یمساو ای که اعداد زوج کوچکتر  دیسیبنو یو فلوچارت تمیمثال: الگور

 .دهد

o شروع 

o عدد N کن افتی را در 

o اگر N==1  یعنی اگر(N  1برابر با )انی آنگاه پا بود 

o K=2 

o K بده  شیرا نما 

o K=K+2 

o اگر K<=N  برو ۵ یآنگاه به مرحله 

o انیپا 

آشنایی با مفهوم الگوریتم است، نیاز رسم یک فلوچارت تر نیز گفتیم، پیش همانطور که پیش 

 بنابراین اگر نتوانید به خوبی یک الگوریتم بنویسید در رسم فلوچارت نیز دچار مشکل خواهید شد.

 . ی بعد ببینیدفلوچارت مثال باال را در صفحه 
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ی این مسائل کمکی هرچند کوچک بسیار خب، به پایان این آموزش ویژه رسیدیم، امیدواریم مطالعه

دهیم که اگر  مین را به شما می ی ایرانی کرده باشد، این تضآیندهنویسان ی برنامه به بهبود جامعه 

برای شما  رتان ها را حل کنید تا آخر عمها را چندین بار مطالعه کرده و خودتان آنهمین الگوریتم 

 نویسی به کمک شما خواهند آمد.مفید بوده و همواره در برنامه 

اید و همواره نویسی آشنا شدهای با منطق برنامه چراکه شما با یادگیری این مباحث به صورت پایه 

نویسی که به آن توانید دانش خود را در این زمینه به کار گرفته و به راحتی با هر زبان برنامه می

های کامپیوتری دقیقا همین  قه دارید کار کنید، به یاد داشته باشید پایه و اساس کار برنامه عال

ی بزرگی وجود نخواهد  هیچ برنامه  هاگام است، بدون وجود الگوریتم به های ساده و گام الگوریتم 

 داشت.

ه سایت به آدرس  تی دارید حتما ب های همیار آی در پایان اگر سوالی از این آموزش یا سایر آموزش

Hamyarit.com گوی های خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما همواره پاسخ مراجعه کرده و دیدگاه

 شما عزیزان هستیم. 
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