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 فصل دهم  
 ها  يتمالگور

Algorithms  
 بخش اول 

   یها و مقدار ده يرمتغ
 

اعداد بود ، که تصادفا    یتئورآماده نگارش  يزهمه چ اعداد اختصاص داده بودم.  یرا به تئورفصل   ينا
 فصل اگر به نوشتن  يدمد . يدرس بدستم یخان يرزام يمروانشاد  خانم مر يفاعداد تال يهنظرکتاب ارزشمند 

  شود  یم  يهتوصکار منصرف شدم.  ينلذا از ا  .ه به کرمان بردن است يرز اعداد ادامه دهم ، یتئور
  است. ياضياتملکه راعداد  يهنظر يندگو   یم  .کنند  مطالعه را کتاب ارزشمند  يناخوانندگان محترم 

   . یرامگ يادششاد و روانش   است. یبه زبان فارس  ياضیملکه کتب ر یخان  يرزاکتاب خانم م
 

 يناول يشانا ياگرفته شده است و گو  يرانیا ياضياتدانشمند ر یاز الخوارزم يتملگورا کلمه - مقدمه 
  هستند.  يتممخترع الگور

 
  دارد.  يادیز يتاهم گسسته ياضياتو ر يوتریدر علوم کامپ يتمالگور
مثال   دهد.  یمطلوب را م يجهرشته دستور ها ، که اگر بکار برده شود ، نت يکعبارت است از  يتمالگور

 . يدآور  یبدست م يکک يک،  يداگر دستورات را عمل کن الگورتم است.  يک،  يکلعمل پختن ک دستورا
  .است Input  یورود یدارا يتمالگور يک

 برد.   یبکار م يتمکه الگور یاطالعات ياعبارت است از مواد و  یورود
 دارد  Output      یخروج يک  يتمالگور
 .يتمالگور يانیپا يجهعبارت است از نت یخروج

،  یو خروج است.  يتمدستور العمل،  الگور است.  ی، مواد الزم ، ورود يکمورد دستور العمل ک   در 
  است.  يکک

بدست اودن  یبرا یبکار بردن ورودعبارت است از  يتمالگور يک Run or Execute   یاجرا
  یخروج

و ود ش  ینوشته م يوتریزبان کامپ يکشود  که به   یگفته م  یسلسله مراحلبه  يتمکلمه الگورامروزه 
و از  يمده  یم يوتربه کامپ که است  یهم اطالعات یو خروج یورود  شود.  یاجرا م يوترکامپ يلهبوس
   .يريمگ  یم يوترکامپ

 يک ياکلمه و  يک گوگل  يتمالگور اجرا شود.  يتمالگور يککه  يمشو  یجستجو در گوگل ، سبب م هنگام
 دهد.   یبه ما م یخروجاز صفحات وب به عنوان  يستل يکو  يردگ  یم یورودعبارت را به عنوان 

گوگل اجرا  تميشود که الگور  ی، سبب م ميده  یفشار م ديصفحه کل یرا رو يدکه کل یهنگام
 شود.   یبه ما نشان داده م صفحه یرو یخروج جهيشود،  ودرنت

 ند.  گروه از متخصصان ماهر آنرا طرح و اجرا کرده ا کياما    ما بدون زحمت است. یکار برا نيجام اان
  مهارت ها است.  نيابه  يیآشنا یاست برا  یا  مقدمه فصل  نيا
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  ی، م رديمورد استفاده قرار گ شتري، اگر ب ميده  یارائه م نجاياست ، اما آنچه ا یگر چه بحث ما مقدمات
   و مهم بکار گرفته شود. دهيچيپ یها تميالگور یبراتواند 

 یکه بطور ساده با اطالعات ورود ميشو  یمتمرکز  م  يیها تميالگور ی، رو ميکه کار را ساده کن نيا یبرا
  شود.   یمنتج به خروج اطالعات م تيشود ، ، در نها  یآنها کار م یشوند ، رو  یشروع م

 نياست. اما  تصور نشود که ا یالفبا عدد اي یعدد شتريب یخروج و یودکار ، اطالعات ور  یسادگ یبرا
 هيساده تر تجز یها ميتوان به الگورت  یرا م دهيچيپ ميهر الگورت ها بشود.  تيکار سببب محدود شدن فعال

   کرد.
                یشبه برنامه ها. بلکه ميکن  یتمرکز نم  یمشخص  یوتريزبان کامپ کي یکه رو نينکته آخر ا

 Pseudocodesکه  يیها  تميتمام الگور قابل استفاده است.   یوتريهر زبان کامپ یکه برا ميده  یارائه م
   است. ی وتريکامپ  یها تمام زبان یقابل استفاده برا ميده  یارائه م

 
١ ١   Variables and the Assignment Command  یدستورمقدار ده ها و ريمتغ 

اختصاص   یمختلف يرتوان به آن مقاد  ینماد است که م يک A Variable     يرمتغ يک،  يتمالگور يکدر 
توان آنها را   یم  ميبخواهاگر  ها هستند.  ريمتغ، حروف  يديممانند آنچه در جبر د  داد.
١مثال   دار کرد. سياند ٢    هستند. رمختلفيسه متغ٣
 
 ريمتغ کي،  یوتريدر زبان کامپ. ميبکار بر رينام به عنوان متغ کيحروف ،  یندارد که بجا یاشکال 

داشته باشد   یمختلف ريمختلف مقاد یتواند در زمانها  یم ريمتغ  است. وتريدر حافظه کامپ  يیجا کي شينما
  کيافتد ،   یم انيربه ج تميکه الگور یهنگام  تواند داشته باشد.  یمقدار م کيدر هر زمان فقط  اما,

   داشته باشد. یمختلف ريمختلف ، مقاد یها تواند درزمان  یم ريمتغ
 
  Instructions or Commands   فرمان ها   ايها  دستوره سلسله از کيعبارت است از  تميالگور کي

٢مقدار  ريبه متغ ديگو  یکه م  یدستور    شود.  یم يانب يرداده شود ، به صورت ز  
٢ 

  . رديگ  یم٢عدد  اياختصاص داده شده است و ٢مقدار به  ميخوان  یکه م
به آن داده  یگريکه مقدار د  ی، است تا وقت٢عدد  ندهينما شود ،   یدستور اجرا م نيکه ا یهنگام
 صادر شود  ريدستور زاگر بعداً   شود.

٧ 
  یدستور بعد در است.  ٧عدد  یبجاپس 

٢ ١ 
 یبجاپس  داده شده است. به ١۵مقدار  گريبه عبارت د اياست و ١۵عدد  یبجا يرپس متغ

  یاگر  دستور بعد کند.   یعمل م١۵عدد 
٢ 

١۵مقدار که آن دستور اجرا شود ،  یباشد ، پس هنگام ٢   خواهد داشت. ١٧
 

مقدار  کي ريمتغ  کي،  تميدر الگور در جبر متفاوت است.  ريبا مفهوم متغ  ی، کم تميالگوردر  ريمتغ کلمه
در   است. یمقدار نا متناه کياحتماال  ريمتغ کي، جبراما ، در   .دارد زمان  مشخص  کيدر  ینيمع

   عبارت تميالگور
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٢ 
 ٢آن به اضافه   یقبل، مقدار  گريبه عبارت د . رديگ  یم ديمقدار جد کي یعني

   ندارد. یپاسخ چيه٢بر عکس در جبر معادله 
جمله باز  کي٢عبارت  تميدر الگور با هم متفاوت هستند. ٢و ٢،  تميدر الگور
  غلط باشد.  اي حيتواند صح  یاست که م

 
 یعنيدارد مقدار ٢رت پس عبا . ميصادر کرد٢، دستور  تميالگور کياگر در  مثال
  .مياشاره کردو  ميدر فصل منطق به مفاه  غلط. یعنيدارد مقدار ٣و  حيصح

   غلط است. یعنيحرف اول و  حيصح یعنيحرف اول 
 غلط است ، ٢هر چه باشد،  مقدار  نيهمچن
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 - ١   Loops and Algorithm Notation تميالگور مفهومو ها  حلقه٢
مرتبه  نيچند را  يیدستور ها یسر کيحلقه ها  نيا برند.   یانواع حلقه ها بکار م یوتريکامپ یزبان ها
.  ديشو  یم دهينام While Loop    که یمادام حلقهحلقه ها  نيتر  یاز اساس  یکي  کنند.  یاجرا م

جمله  کيکه  یمادامرا  يیدستور ها  یسر  کي که است یديکلمه کل کي
   است. ريمتغ کي  دهد.  یباشد، انجام م حيصحباز

  است.   ريساختمان ز یداراکه  یحلقه مادام
 

 را يیدستور ها یسر کيدو کلمه  نيا شود.   یختم م end شود و با کلمه   یشروع م while با کلمه 
آورد که   ی، بخاطر شما م ديکن  یمالحظه مو  نيبکه  یعمود  خط  .رنديگ  یدربر م

   قرار دارند. که یهمه با هم داخل حلقه مادامدستور ها 
 

 
 ترجمه حلقه باال 

 انجام بده که  یمادام
 دستور اول 
 دستور دوم

 سوم دستور 
   

 ام دستور 
 تمام 

 
 حيصحاگر  دارد.   ینيمقدار مع کي ريکند ، متغ  یشروع به کار مکه     یوقت

  مقدار  امممکن است در دستور   دهد.  یام را انجام مدستور اول تا باشد ، 
 دايکار ادامه پ نيا  شود.  یام مجددا اجرا مباشد ، دستور اول تا  حيهنوز صحاگر   کند. رييتغ
  یحرکت مبه دستور بعد از  تميشود و الگور  یم تمام نجايا  غلط بشود.کند تا   یم

   کند.
 

 کند  یاول دستور ها را اجرا م یسرمرتبه که  نياول
 . نديگو  یم First Iteration    تکرار نياولبه آن  
   آخر.  ی، ال نديگو  یم Second Iteration   تکرار دوم را   هادستور یدوم اجرامرتبه  
 

  ینم یکارباشد ، غلط  قبال اگراتفاقا شود ،   یشروع مکه    یوقت
 .کند 

���������	
���	���	��www.riazisara.ir



١  حلقه ها و مفهوم الگوريتم انوشـيروان صراف آنيسـارياضيات گسـسته  ٢  

365 
 

است و بر  یوتريهستند که فقط مخصوص همان زبان کمپ یکلمات Key Words   یديکلکلمات  :توجه 
   کرده ، بکار برد. نيکه آن زبان مع یتواند آنرا بجز در موارد  ینم سينامه نو

 
 یخروج یعني  کنند.  یرا اجرا م output   دستور ،   مثال ها   نيا.ميبه چند مثال نگاه کن دياجازه ده

   است.مقدار 
 مثال اول 

 
 

 تفاوت دارد. ١با ١فراموش نشود ١ یعني . ميداده ا١مقدار خط به  نياول
  . ميداد حيتفاوت را در بخش اول توض

دستور   است. حيگزأره صح است ، پس۶چون مقدار  کند.   یرا چک م۶گزاره  وتريکامپ
   حاال دستور   رود.  یم یبه خروج٢حاال مقدار ٢شود   یممقدار   شود.  یاجرا م٢

است چک ٢که در تکرار دوم باز مقدار   است.٢حاال مقدار .شود   یاجرا م١
 ٧در تکرار ششم   شوند.   یماست ، پس دستور ها مجددا تکرار  حيشود و چون گزاره صح  یم

جدول  یاز رو  شود.  یتکرار نم گريد، لذا  ستين حيصح گرياست که د۶است، پس 
٢ یکه خروج ديکن  یممالحظه  ۴ ۶ ٨ ١    است.١٢

 
را  یخروج  یعني output  صورت که دستور  نيبه ا . ميکن  یم جاديدر مثال اول ا یجزئ رييتغ کيحاال 

بعد از اتمام   تمام شود.تا  ميندار یخروج چيمرتبه ه نيا  .ميده  یقرار م end  بعد از 
   است.١٢ یخروج

 مثال دوم 
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  یم١ یتفاوت که بجا ني، با ادوم  است مانند مثال  زيهمه چ . ديحاال به مثال سوم توجه کن
مقدار  شهيهم یو برا  شود.  یدر هر تکرار ، کوچک تر م  پس مقدار ١ ميسينو
به   شود.  یشود و هرگز متوقف نم  یتکرار م شهيهم یبراپس   است. حياست ، که صح۶

 infinite loop    محدود حلقه نا نديگو  یحالت م نيا
 مثال سوم 

 
 دهد.  یدر دفعات محدود انجام مرا  کار کيکه  ،  ميکن  یم  یمجموعه از دستورات تلق کيرا  تميما الگور

   نا محدود احتراز کرد. یاز حلقه ها ديبا نيبنا بر ا 
 کيبا  تميالگور کي  .ميسيکامل بنو تميالگور چند ميتوان  ی، م ميکه تا کنون بدست آورده ا  یحاال با اطالعات
سپس شرح  شود.   یشروع م Algorithm   تميالگورعنوان با کلمه  نيا شود.   یعنوان شروع م

  یخروج و input   یورود،  حيتوض نيو بعد از ا دهد ،  یانجام م ميکه الگور یدر مورد کار یمختصر
 output یمتن اصل تيدر نها  شود.  یشرح داده م    body  کلمات  نيدستورات ب یسر کيکه شامل

خط  کي، هر دستور را در  شتريوضوح ب یمعموال برا  .ديآ  یاست ، م end   انيپاو   begin  شروع 
،  و دستور حاتيتوض نيب  .ميسيويدستور را سمت راست آن بن هر حاتيممکن است توض  .ميسينو  یم

فقط  حاتيتوض نيا  است. حيتوض،  ديآ  یم نيتا مشخص شود آنچه بعد از نقطه چ ميگذار  یچند نقطه م
  یم دهيرا نا د حاتي، توض وتريشود ، کامپ  ینوشته م وتريدر کامپ حاتياگر توض  فهم خواننده است. یبرا

همان  یرا برا طيآن شرا ديبا  دارد. حاتينوشتن توض یبرا یطيخودش ، شرا یبرا یهر زبانالبته   .رديگ
   کرد. تيزبان رعا

است و  حيعدد صح کي ی،  ورود مثال نيدر ا . ميآور  یمثال م کيروشن شدن مطالب باال  یبرا
 ستيل  یباشد ، خروج۶ یمثال اگر ورود  است.  مثبت زوج حياول اعداد صح یتا،  یخررج

٢ ۴ ۶ ٨ ١    است.١٢
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 باال  تميترجمه الگور
   کند.  یمحاسبه م  مثبت زوج حياول اعداد صح یتا  ١ تميالگور

   .ستيچ یورود ديگو  یبه خواننده ممثبت  حيعدد صح کي: یورود
  . ستيچ یخروج ديگو  یبه خواننده م  است  مثبت زوج حياول اعداد صح یتا یخروج

 شروع کن 
 ١ 

 انجام بده که  یمادام  
  ام است. زوج  حيعدد صح  ريمتغ٢   
 بفرست  یبه خروج   
 عدد اضافه کن.  کيبه ١   
 تمام   
 تمام  

   است. حاتيخطوط بنفش رنگ ، توض:توجه 
 

 حلقه انجام بده  بنام  گرينوع حلقه د کيعالوه بر  یوتريکامپ یاز زبان ها یاريدر بس
با  حياعداد صحو است ،  ريمتغ کي نجايا . ديکن  یساختمان آنرا مالحظه م ليدارد ، در ذ

 
 

 
 باال.  تميترجمه الگور

 انجام بده تا  یبرا
 دستور  
 دستور  
  
 دستور  

 تمام 
 

و  نياول نيب یو دستور ها یعني دهد.   یم حيعدد صحبه در تکرار اول 
  یعدد اضافه م کيبه  یعنيشود   یم١ یدر تکرار بعد  دهد.  یخط را انجام م نياخر

و ٢ یعنيشود ،   یاضافه م  یکيکند. سپس به   یو دستور ها را دوباره اجرا م  شود.
 که   یشود تا وقت  یعدد اضافه م کيدر هر تکرار به   آخر.  یال دهد.  یدستور ها را انجام م

 دهند.  ینم رييتغ ريکدام از دستورات مقاد چيه . ديآ  یم رونياز حلقه بتکرار  نيبشود و در آخر
   دهد.  یانجام مکار را همان فرمان  نيا 
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  . ميکن یسيباز نواول را با  تميالگور دي، اجازه ده شتريب حيجهت توض
 

 
 

 باال  تميترجمه الگور
 

 زوج مثبت  حياول اعداد صح یتامحاسبه ٢ تميالگور
 مثبت  حيعدد صح کي: یورود 
 زوج مثبت  حياول اعداد صح یتا: یخروج 
 شروع کن   
 انجام بده  تا١ یبرا   
 ام است. زوج  حيعدد صح ريمتغ٢    
 بفرست  یرا به خروج    
 تمام    
 تمام   
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 ١   Logical Operators in Algorithmsها  يتمدر الگور  منطقی یعملگر ها٣
انجام به که  یمادام حلقه يک ها و منطق وجود دارد.  يتمالگور ينب یارتباط تنگا تنگ يک

 نيجمله باز ممکن است شامل چند نيا  است. حيبازصح جمله کيکه   یدهد ، تا زمان  یدستور ها ادامه م
 به هم متصل شده یمنطق یشود که توسط عملگر ها ليتشک گريباز د یو خود از جمله ها،   ربودهيمتغ

دستورات داده شده  ستياست ، ل حيصحکه   ی، تا زمان ريزحلقه مثال   باشند .
   کند.  یرا اجرا م

 

 
 یبرا . يدرا فراموش نکرده باشد. در صورت لزوم به فصل سوم مراجعه کن  یمنطق یاست عملگر ها يدام
 نه  یعني  است. ضينقو نماد  است.  اي  یبه معن، نماد  یآور ياد
 

 دهند ، تا باالخره  رييرا تغو  يرمقاد يددستور ها ، با يستباال ل يتمالگور در
   داشت. ميخواه یصورت ، حلقه نا متناه نيا ريخارج شود، در غغلط بشود و برنامه از  

 
است که به  if-then   بيبکار برند ، ترک  یمنطق یتوانند عملگر ها  یها م تميکه الگور یگريد قيطر
 پس  – اگر   یمعن

 

 
 

اگر  کند.   یرا اجرا م end  و  then  نيب یدستور ها  ستيل  تميالگورباشد ، پس  حيصحاگر 
   دهد.  یرا انجام م end  بعد از  ی، دستور ها تميدهد و الگور  یانجام نم یغلط باشد ، کار

 گريهر جمله مرکب د ايتواند جمله مرکب   یمنا گفتنه نماند که جمله ساده 
    باشد.

 
 است  if-then-else  دستور  if-then  دستور  گريشکل د
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اگر  کند.   یرا اجرا م else  و then  نيب مجموعه دستورات ني، اول تميباشد ، الگور حيصحاگر 

  شود.   یانجام م endو  else   نيمجموعه دستورات ب نيغلط باشد ، دوم
   صورت. نيا ريدر غ  یعني else  کلمه 

 
ما  ميپس الگور است. آن  یاست و خروجآن  یکه ورود ميسيبنو تميالگور کي ديده اجازه

  را خواهد داشت.  ريساختمان ز
 

 
 ترجمه باال 

 پس اگر 
  است. ١ رايز١برون بده  

 صورت  نيا ريدر غ
   انجام دهد.را  کار نيکه ا ميرا اضافه کن یالزم است خطوطمحاسبه کن  
 بفرست  یبه  خروج 

 تمام 
 

١که  ميباال اضافه کن تميدر الگور یخطوط ديحاال با ٢ ٣  یبرا  را محاسبه کند.۴
را در که  ميکن  یاضافه م یحلقه برا کيو سپس  ميده  یقرار م١کار ، ابتدا  نيا

   برسد.ضرب کردن به  نيتا ا  آخر ضرب کند.  یو ال٣  درسپس ٢ درسپس ١
   .ديکن  یمالحظه م ليکامل را در ذ تميالگور
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 باال  تميترجمه الگور

 
 محاسبه ٣ تميالگور

   ینا منف حيعدد صح کي :  یورود 
 : یخروج 
 شروع کن  
 پس اگر   
  است. ١ رايز١ تبفرس  یخروج به   
 صورت  نيا ريدر غ  
   ١ 
 انجام بده تا ١ یبرا   
    ١ 
 تمام    
 بفرست  یبه خروج   
 تمام   
 تمام  

 
 دارد. یورود ايعضو  نيمعموال چند ستيل کي  هستند. ستيها اغلب اطالعات به صورت ل تميدر الگور

، بلکه  شود ینم رهيمکان واحد ذخ کيشود ، در   یم رهيذخ وتريدر حافظه کامپ ستيل کيکه  یلذا هنگام 
٢   مانندپنج   طول یدارا  ستيل کي    شوند.  یم رهيمختلف ذخ یدر مکان ها ۴ ٧ ۴ ٣ 

    است.به طول  مکان مربوط نياول شود.  رهيممکن است در شش مکان پشت سر هم ذخ
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 یشده بعد رهيذخکند که پنج مکان   یعدد مشخص م نياست ، ا۵عدد  وتريدر حافظه کامپمکان 
 ی، بعد ميکن  یمشخص م١با مکان بال فاصله بعد از  نياول ستيل یها یمربوط است به ورود

   آخر.  یاست و ال٢
 

را که به کلمه   کند.  یم دايرا پ ستيل  کي یورود  اي مقوله ني، بزرگ تر یبعد تميالگور
بزرگ را  یورود ايمقوله  ني، ابتدا اول تميالگور  .ميبر  یبکار م ريمتغاست به عنوان  نيبزرگ تر یمعن
که بزرگ تر است  یرا با هر مقوله ا نيبزرگ ترکند ، و   یحرکت م ستيسپس در ل  کند.  یفرض م نيتر

١شامل  ستيمثال اگر ل  کند.  یجابجا م ۵ ٢ ٧ ٣ را به عنوان بزرگ  کي١باشد ، ابتدا عدد ٩

۵کند و چون   یم سهيرسد ، مقا  یم۵کنند ، سپس به   یانتخاب م ستيعدد ل نيتر را ۵است ، ١
٢کند ، اما چون   یم سهيرسد و مقا  یم٢سپس به   آورد. یبه حساب م نيبزرگ تر است ، بدون ۵

٧کند و چون   یم سهياست ، مقا٧رسد که   یم یبه رقم بعد،  نيتر بزرگرييتغ است ، مقدار ۵
   آخر.  یکند و ال  یرا عوض م نيبزرگ تر

 
 باال  تميترجمه الگور

  کند.   یم دايرا پ ستيل کي یورود نيبزرگ تر۴ تميالگور
١ ستيل کي : یورود  ٢ 
  ستيل یورود نيبزرگ تر   :یخروج 
 شروع کن  
 شده.  داياست که تا کنون پ یمقدار نيبزرگ تر نيا١  
 انجام بده تا ١ یبرا  
 پس اگر    
 شده. داياست که تا کنون پ یمقدار نيبزرگ تر نيا    
 تمام    
 تمام   
 بفرست  یبه خروج  
 تمام  
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۴مثال اگر  از اعداد.  یستيمرتب کردن ل یبرا ميسينو  یم تميالگور کيحاال    ۵ ١ ٢ ١ ٣ 
١  یباشد ، خروج ١ ٢ ٣ ۴    خواهد بود.۵

۵کامال نا مرتب  ستيل کي،  گريمثال د ۴ ٣ ٢ نا مرتب  نيو دوم نياول . ديريرا در نظر بگ١

۴شود   یم ديجد ستيل . ميکن  یدو را عوض م نيا یهستند ، پس جا ۵ ٣ ٢ عمل در  نيا١

١دوم جدول  فيرد ٣  یبه معن ديکن  یکه در جدول مالحظه مکلمه  نشان داده شده است. ١
و  یورود  ني.اميرو  یم ديجد ستيل نيا دوم یسپس به ورود  جا بجا کردن است. ايعوض کردن 

۴حاال  . ميکن  یسوم هم نا مرتب است ، پس آنها را جابجا م یورود ٣ ۵ ٢ که در  است ١
. در ميکن  یاز چپ به راست حرکت م یعني،  ميده  یادامه م بيترت نيبه هم  .دينيب  یسوم جدول م فيرد

 یعني دينيب  یسمت راست م هيدر ستون منتها آل کهکلمه   .ميداشت يی، چهار جا بجا  ستيل نيا
 دور اول  اي اول پاس

 
١جدول  ٣ ١ 

 
   

 یرا که ابتدا۵ بيترت نيبه ا است.  ستيقرار دارد ، آخر ل حيصح یدر جا۵ یعني یورود نيحاال آخر
    .ستندين حيصح یقرار دارند ، در جا۵که سمت چپ  يیاما آنها . ميبرد ستيل یبود ، به انتها ستيل

 
١ جدول  .رديگ قرار۵ از قبل تا ميکن  یم بجا جا آنقدر را۴ بيترت نيبه هم ٣ ٢ 

 
١جدول  ٣ ٢ 

 
  دور دوم بود.  ايپاس دوم  نيا قرار دارند.  حيصح یدو قلم آخر در جاحاال 

 
١جدول   .رديخود قرار گ حيصح یتا در جا ميکن  یرا آنقدر جابجا م٣سوم عدد   پاسدر  ٣ ٣ 
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١جدول  ٣ ٣ 

 
ما از کوچک به  ستيقرار دارند و ل حيصح یهمه اعداد در جا نجاي، ا ميپاس چهارم دار تيو در نها

١بزرگ مرتب شده است. جدول  ٣ ۴ 
١جدول  ٣ ۴ 

 
 

که کامال نا مرتب بود   يستل ينکه در ا يدتوجه داشته باش دهد.   یمراحل را انجام م ينا یبعد يتمدر الگور
قرار داشته باشد ، آنرا جا بجا  يحصح یدر جا یورود يک، اما اگر  يمدو تا دو تا جا بجا کن يممجبور شد

 . يمکن  ینم
 

١ ميبود که مجبور بود۵ يستدر مثال مرتب کردن باال طول ل ۵ ١ پاس  ۴
مانند حباب آب  رايز  نامند.  یم Bubble Sort   یمرتب کردن حبابنوع مرتب کردن را  نيا  .ميانجام ده

 کي یاست و برا يیابتدا  یلينوع مرتب کردن خ نيا  کند.  ی،  عمل مديآ  یبه سطح آب م  نييپا از  که 
 . ديکن  یمالحظه م یکامل مرتب کردن حباب تميالگور ليدر ذ   . ستيبلند و باال خوب ن ستيل

 

 
 

  یم Bubble Sort   یمرتب کردن حبابرا ۵ يتم، الگور يوترهمانطور که گفته شد ، دانشمندان کامپ
  . ديآ  یم ستيل یعدد کوچک تر مثل حباب به ابتدا راينامند ، ز
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برنامه در  است.  گريد  کيداخل   کي یدارا یمرتب کردن حباب تميالگور
تو در تو،   یحلقه ها نامند.  یم Nested Loop  حلقه تو در تو را  گريحلقه داخل حلقه د کي،  یسينو
   متداول  است. یليها خ تميالگور یطراح در
 

افتد؟   یم  یباشد چه اتفاق١اگر مثال  دارد.  بيع کي۵ تميکه الگور ديممکن است متوجه شده باش
  نيپس اول  بود.  یما خال ستيطور اگر ل نيشد؟ هم  یبود ، چه م٣ما  ستياگر ل

 جاديا یحلقه نا متناه کيشد که   یسبب م نيو ا را اجرا کند ١کرد   یم  یسع
صرفا ۵ تميما از الگوراما هدف   .مياضافه کن کي ميتوانست  یمشکل ، م نيرفع ا یبرا شود. 
   .وتريبرنامه قابل اجرا در کامپ  کيبود و نه  یمرتب کردن حباب  یمعرف

 
 
 
 
 
 

١ناتيتمر ١ ١ ٢ ١ ٣ 
  . ديکن دايرا پ ريز تميالگور یخروج -  ١

 
 
 ديکن دايرا پ ريز تميالگور یخروج - ٢
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  يستاگر ل است.  عدد زوج يک، يستل يک طول  - ٣
  . يدکن يدارا پ يستل ينا یبرا یخروجباشد ، 

 
 
١دنباله  Fibonacci Sequence    یچ نا يبوف دنباله - ۴ ١ ٢ ٣ ۵ ٨ ١٣ ٢١ ٣۴ است ، ۵۵

اعداد در   قبل است. یهستند ، و جمالت بعد ، مجموع دو جمله ها١و ١جمالت آن  نيو دوم نياول
که  ديسيبنو تميالگور کي شوند.   یم دهينام Fibonacci Numbers    ینا چ بوياعداد فمجموعه ،  نيا

   است.  ینا چ بوياول اعداد ف یتاآن  یاست و خروج   مثبت  حيعدد صح کيآن  یورود
 
   است.آن  یاست و خروجو  يحآن دو عدد صح یکه ورود يسيدبنو يتمالگور يک - ۵
 
١از اعداد  ستيل کيآن  یکه ورود ديسيبنو تميالگور کي - ۶ آن کلمه  یاست و خروج٢

   است.کلمه  یصورت خروج نيا ريمکرر باشد ، در غ یها یورود یدارا ستياست ، اگر ل
 
١بخش ۵شماره  تميهمان طور که در مورد الگور - ٧ کند اگر طول   یکار نم تميالگور ني، ا ميگفت٣
   تا کار کند. ديده رييآنرا تغ  باشد. اي١ ستيل

 
ام مثلث   فيآن رد یاست ، و خروج حيعدد صح کيآن  یکه ورود ديسيبنو تميالگور کي - ٨

  پاسکال است. 
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١ ناتيپاسخ تمر ١ ١ ٢ ١ ٣ 
  . ديکن دايرا پ ريز تميالگور یخروج -  ١

 
 پاسخ 

 در تکرار اول. و  ريستون سوم مقاد  است.و    يراوليهمقاد، ستون دوم  يردر جدول ز
 ريپس مقاد در تکرار سوم. و  ريستون پنجم مقاددر تکرار دوم. و  ريستون چهارم مقاد

   است.١۶و ۴  یخروج
 شماره تکرار   ١ ٢ ٣

۴ ١ ٢ ٣  
١۶ ١ ١١ ١٣   

 
 ديکن دايرا پ ريز تميالگور یخروج - ٢

 
 پاسخ 

 
 هيمقدار اولدوم عدد  فياول شماره تکرار است رد فيرد است. ١ين، مانند جدول تمرباال جدول 

  هستند از تکرار اول تا هشتم.و  ريمقاد هيبق  است. هيمقدار اول٣سوم عدد  فياست رد
 ٢۶و ٢١  یخروجپس 
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  يستاگر ل است.  عدد زوج يک،  يستل يک طول  - ٣
  . يدکن يدارا پ يستل ينا یبرا یباشد ، خروج

 
 

 
 

 پاسخ 
 

  یزوج هستند اضافه م سياند یکه  دارا ستيل یها یاز ورود کيرا به هر ١عدد  يناول
٢ یها یورودبه ١،  گريبه عبارت د  کند. ۴ ۶ ٨ ١ 
به عبارت  کند.   یفرد است کم م سياند یکه دارا ستيل یرا از هر ورود١عدد  نيدوم

١ یها یرا از ورود١ گريد ٣ ۵ ٧    کند.  یکسر م٩
٢  یپس خروج ۶ ٧ ۵ ۵ ٩ ۶ ۵ ١    است.۴
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١دنباله  Fibonacci Sequence    یچ نا يبوف دنباله - ۴ ١ ٢ ٣ ۵ ٨ ١٣ ٢١ ٣۴ است ، ۵۵
اعداد در   قبل است. یهستند ، و جمالت بعد ، مجموع دو جمله ها١و ١جمالت آن  نيو دوم نياول

که  ديسيبنو تميالگور کي شوند.   یم دهينام Fibonacci Numbers    ینا چ بوياعداد فمجموعه ،  نيا
   است.  ینا چ بوياول اعداد ف یتاآن  یاست و خروج   مثبت  حيعدد صح کيآن  یورود
 پاسخ 
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 است.آن  یاست و خروجو  يحآن دو عدد صح یکه ورود يسيدبنو يتمالگور يک - ۵
    پاسخ

 اياگر  نياست.همچنپس باشد ،  اياما اگر : یآور ادي

   .ميصورت دار نيا ريدر غ  است.باشد ، پس 

 
  یبکار م کيدهد ، سپس   یقرار م١ابتدا   دهد.  یرا انجام م باال اتيعمل ما تميالگور
 ٣سپس در ٢ضرب کند ، سپس در ١را در برد تا 

بکار  کيسپس   برسد.دهد تا به ضرب در   یکار را ادامه م نيا  آخر ضرب کند.  یو ال
   کند. ميتقسآخر،  بر  یو ال٣سپس بر ٢سپس بر ١برد تا حاصلضرب بدست آمده بر   یم
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١از اعداد  ستيل کيآن  یکه ورود ديسيبنو تميالگور کي - ۶ آن کلمه  یاست و خروج٢

   است.کلمه  یصورت خروج نيا ريمکرر باشد ، در غ یها یورود یدارا ستياست ، اگر ل
 پاسخ 

 
 
١بخش ۵شماره  تميهمان طور که در مورد الگور - ٧ کند اگر طول   یکار نم تميالگور ني، ا ميگفت٣
   تا کار کند. ديده رييآنرا تغ  باشد. اي١ ستيل

 پاسخ 
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ام مثلث   فيآن رد یاست ، و خروج حيعدد صح کيآن  یکه ورود ديسيبنو تميالگور کي - ٨
  پاسکال است. 

 پاسخ 
١ یخروج یورود یبرا    است. ريدنباله ز  

 
 

   را انجام دهد. ريتا کار ز ميالزم دار کيابتدا 

 
توان   یم۵شماره  نياز تمر  .ميدهد اضافه کن  یانجام مکه  یخطوط ديکار ، با اتمام یبرا

   استفاده کرد.
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  Division Algorithm    يمتقس يتمالگور - ١٠.۴
و ٢۴خارج  قسمت ،  ميکن ميتقس٣را بر ٧۴که اگر مثال عدد  يما يدهد يیدر حساب دوره ابتدا

        مقسوم  اي ابيبخشرا ٣عدد  Dividend   مقسوم اي یبخش را٧۴ عدد   است.٢ ماندهيباق
  یم Remainder   ماندهيباقرا ٢ و عدد  Quotient  خارج قسمت را ٢۴ عددDivisor    هيعل

   نامند.

 
 

و خارج قسمت  کي جهي، نت ميکن ميتقس حيعدد صح کيبر    حيعدد صح کيپس اگر
   توان نوشت.  یباشد ،  پس مکه  یاست ، بطور ماندهيباق

و  
 

آن  یو خروجو  حيآن دو عدد صح یکه ورود ميسيبنو تميالگور کي ميخواه  یحاال م
خارج  ی، خروج یعني  باشد.و که  یاست ، بطورو دو عدد 

   است.بر  ميتقس جهينت ماندهيقسمت و باق
 

 باشد ، پس اگر  ديکن  ی، مالحظه م ميروب شيچگونه پ مينيکه بب نيا یبرا
 

 
 

اگر بطور  یعني نيا  باشد.که   یدر صورت  مرتبه. یعنيدر عبارت باال  است. 
 یدفعاتتعداد پس   باشد.که   ميورآ بدست   یعدد نا منف کيتا  ميکم کنرا از مکرر 

 عمل کم تميالگور  دهد.  یکارا را انجام م نيما درست ا تميالگور  .ميکم کرده ارا از است که 
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 تعداد فقط ريمتغ  بدست آورد.کوچک تر از  پاسخ کيدهد تا   یم را آنقدر ادامهاز کردن 
   شمرد.  یند م ها کسر شده اکه  یدفعات

 
 

 وتريوجود نداشت تا آنرا در کامپ وتريآلبته آن زمان کامپ   .رسد یها م یو بابل ميبه مصر قد ميتقس تميرالگو
   اجر کنند.

  است.  مانده یبودن و مهم بودن آن ، تا بحال باق ديبخاطر مف تميالگور نيا
 

١امر مسلم  ۴ ١ 
وجود دارند ، و ، پس دو عدد  ميشداشته باو  حياگر دو عدد صح  ميتقس تميالگور
 و که  یبطور

 
 رکا اه مستيس و یاضير یها نساختما و داعدا هب طمربو یايقضا زا یاريبس تاثبا یامر مسلم باال برا

 هشمار متيالگور اام  .باشد هک تاس مالز ديگو  ینم باال ممسل رام هک ديدار توجه  .دارد دبر
  مثال  .کند  یم رکا رمقدا ره یبرا ميتقس متيالگور تقيحق رد  .باشد ديگو  یم۶
 

١٧ ۶ ٣ ١ 
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  Proceduresپروازه ها  - ١٠.۵
 است.   یبرنامه اصل يکاز  یبرنامه کوچکتر است که بخش يکپردازه   :يحتوض

 
مرتبه بکار  ينالعمل ها را چند از دستور یگروه يم، ممکن است مجبور شو يتمالگور يکهنگام نوشتن  

دستور العمل  يک يدهر مرتبه ، با را مرتب کند.  يستچند ل يا يک يدبا يتمالگور يک يدکن مثالتصور  .يمبر
خسته کننده است و ،  نوشتن مجدد دستور العمل  . يمبگنجان يتم، در آن الگور یمرتب کردن حباب یبرا

  بازده کم دارد. 
ها پردازه   ينا ند.  ها را مجاز کرده اپردازه  يجاد، ا  يسیبرنامه نو یزبان ها يشترمساله ، ب ينرفع ا یبرا
تابع  يک، مثل پردازه   يک،   یبطور کل دهد.   یکار مشخص انجام م يککوچک است که  يتمالگور يک

   .ميآور  یبدست م جهينت کيو  ميده  یمقدار به تابع م کياست که ما  اي
  کند.   یرا محاسبه ماست که  يتمالگور يک يلدر ذ

 
  یم یبه عنوان ورودعدد  کيپردازه  نيا  کند.  یعمل متابع بنام  کيپردازه مثل  نيحاال ا

 یبه خروج یبه معن return  موضوع در دستور کلمه  نيگرداند. ا  یرا بر م، مقدار  رديگ
٣مثال   ، مشخص شده است. بفرست ۶ ، ۴ ٢۴ ، ۵ ١٢۵ 

کند ، بکار   یرا محاسبه مکه  يتمالگور يک، آنرا در  يمکرد يفحاال که پردازه را تعر

   .ميبر  یم
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پردازه را  تميالگور مييگو  یمبرد ،   یشده را بکار م فيپردازه قبال تعر کي، مثل باال ،  تميالگور کياگر 
  calls  خواند   یفرا م

 ستيل کيآن  یورود شود.   یم دهينام Largest   نيبزرگ ترپردازه ،  کي یبرا یمثال بعد

١ مثال   فرستد.  یم یرا به خروج یورود نيو بزرگ تر  از اعداد است.٢

٧ ٢ ٣ ٨ ۴  کيصورت  بهکه  است۴ تميالگور یسيباز نو پردازه نيا  است.٨
   است. نوشته شدهپردازه 

 
      

۴که  ديدان  یم :توجه  ١ ٢ ٣ ۴ ۴  ميسيبنو ميتوان  یحال م٢۴ ۴ ٣ ٢ ١ 
  یپس اگر بجا نامند.   یم recursive  باز گشت عمل را  ينا

١ ٢ ٣ ٢ ١  
  يسيمبنو
 

١ ٢ ٣ ٢ ١ 
   .ميمعکوس نوشته ا اي یگشتبه صورت باز 
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١٠ يناتتمر ۴ ١٠ ۵ 
١ يستل يکآن  یکه ورود يسيدپردازه بنو يک - ١ آن  یاز اعداد است و خروج٢

  وارون است.  بيبه ترت
 
١ ستيل کيآن  یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ٢  یاز اعداد است و خروج٢

   است. یصورت خروج نيا رياست ، و در غ یعدد بيبه ترتاست ، اگر 
 
 یعنيها است به طول ها و  ستيل کيآن  یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ٣

 ها در تعداد  یاست و خروج
 
١ ستيل کيآن  یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ۴  یاز اعداد است و خروج٢

١حاصل ضرب     است.٢
 
١اعداد  ستيآن ل یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ۵ ١و ٢ ٢ 

١ ستيل یاست و خروج ٢ ٣ ٣ ٢    است.١
 
١اعداد  ستيآن ل یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ۶ ١و ٢ ٢ 

١ ستيل یاست و خروج ١ ٢ ٢ ٣  است٣
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١٠   يناتتمر پاسخ ۴ ١٠ ۵ 
١ يستل يکآن  یکه ورود يسيدپردازه بنو يک - ١ آن  یاز اعداد است و خروج٢

  وارون است.  بيبه ترت
 پاسخ 

 
 
١ ستيل کيآن  یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ٢  یاز اعداد است و خروج٢

 است. یصورت خروج نيا رياست ، و در غ یعدد بيبه ترتاست ، اگر 
    پاسخ

 
 
 یعنيها است به طول ها و  ستيل کيآن  یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ٣

 ها در تعداد  یاست و خروج
 پاسخ 
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١ ستيل کيآن  یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ۴  یخروجاز اعداد است و ٢

١حاصل ضرب     است.٢
 پاسخ 

 
 
١اعداد  ستيآن ل یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ۵ ١و ٢ ٢ 

١ ستيل یاست و خروج ٢ ٣ ٣ ٢    است.١
 پاسخ 
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١اعداد  ستيآن ل یکه ورود ديسيپردازه بنو کي - ۶ ١و ٢ ٢ 
١ ستيل یاست و خروج ١ ٢ ٢ ٣  است٣

 پاسخ 
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 Counting Steps in Algorithmsها  يتمشمارش مراحل در الگور - ١٠.۶
زمان ، با  ينکارش را در کوتاه تر يدبا يتمالگور  يک هستند.  يتمالگور يیمراقب کارا  يوتردانشمندان کام

 ينا  دارد. یبه ورود یمسلم است که تعداد مراحل الزم ، احتماال بستگ  تعداد مراحل ، انجام دهد. ينکمتر
   است.  یسوال مهم

 
   را پردازش کند؟   یکند تا خروج  یط ديچند مرحله با يتمالگور يک

 
 حيعدد صح کيهم به   است.  ريز یدستورالعمل ها  یدارا تميالگور کي ديشروع ، فرض کن یبرا

  در خطوط قبل داده شده است. 
 

 
 

تکرار اجرا کند و در هر تکرار ٣ديبا يناولشوند؟   یهم رفته چند دستور انجام م یرو
٣شود   یدستور ، پس م٢ ٢   شود.  یاجرا م٣ یعنيدستور  کيسپس ۶

،هر زوج  یبراحلقه تو در تو ،  نيتو در تو ، در ا کيسپس  ١ 
 دوجو یزوج نيچن٢بر اساس اصل ضرب،   شود.  یمرتبه اجرا م کي۴دستور شماره 

۶هم رفته  یلذا رو  مرتبه اجرا شود.٢ ديبا۴پس دستور شماره  .  ددار ١  ديدستور با٢
   اجرا شود.

 
   .ميرا شمارش کن ريز دستورالعملمراحل  ديحاال ، اجازه ده

 
از  کيهر   شود.  یاجرا مبا  یها بياز ترک کيهر  یبرا١دستور 

 مانند  یخط عمود٣ستاره و  ستيل کيها مربوط است به  بيترک
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خط  نيسمت چپ دوم یتعداد ستاره ها، عدد  یخط عمود نيسمت چپ اول یتعداد ستاره هاعدد 
طول  یدارا یستيل نيچن  است. یخط عمود نيسمت چپ سوم یتعداد ستاره هاو عدد  یعمود

را با ستاره پر  هيخطوط و بق یمحل ها برا٣تا از ٣،   ستيل نيساختن ا یبرا  است.٣

تعداد   .ميکن  یم
٣

٣
  یاجرا م١که دستور شماره  یپس تعداد دفعات  وجود دارد. یستيل نياز چن

   است. ريشود مطابق ز

 
 
 ينا  .يمکن  یم يسهدهند ، مقا  یکار انجام م يکمتفاوت که هر دو  يتمفصل ، دو الگور يندر خاتمه ا  

شود ، آن  يداعدد مخصوص پ يک کنند ، و اگر  یشامل اعداد مرتب جستجو م يستل يکدر   ،ها يتمالگور
    کار آمد تر است.  ی، ول يچيدهپ يباتقر چه ،  گر مدو يتمالگور يدد يمخواه  کند.  یعدد را مشخص م

 
١اعداد مرتب  ستيل کيو عدد  يکها  يتمالگور يناز ا يکهر  به عنوان ٢

١صورت نيبه ا ستيل کند.   یم افتيدر یورود ٢ کلمه   یخروج  مرتب است.   

 کلمه  یصورت خروج نيا ريباشد ، در غ ستياز اعداد درون ل  یکي یمساواست اگر 
   است.

 
 کند ،   یم يراز چپ به راست س يستدر ل Sequential Search  يبیترت یجستجو، بنام  يتمالگور يناول

به حرکت    کردن دايپ بدون ستيل ینکرد تا انتها داياگر پشود ،   یکرد متوقف م دايپاگر 
با اختصاص دادن  تميالگور یمساو اياست  یمساو اي ريمتغ کي  دهد.  یادامه م

 باشد.که  یکند بطور دايپ کيدهد اکر   یم رييکند ، و آنرا تغ  یشروع م
است و  که  یدهد تا زمان  یم دارد که به حرکت ادامه کي تميالگور 
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حد اکثر       سپس  دارد.دو دستور قبل از ٨شماره  يتمالگور
حد  رابطول  ستيل  کي تميالگور پس  دو دستور  است. هر تکرار شامل  دهد.   یتکرار انجام م

٢   اکثر در شود  دايمرحله پ نيدرست در آخر اينشود و  داياصال پاگر   کند.  یجستجو م مرتبه٢
 ،٢ ٢  متياالگور سپ ،باشد ١ راگ ، گريد فطر زا  حالت است. نيمرتبه تکرار ، بد تر 

    .شود  یم فمتوق ،مرحله ۴ زا دبع
 

خالف  بر انجام دهد. یگريد قيرا به طر ستيل یجستجو که ميکن  یطرح م گريد تميالگور کيحاال ، 
 یتمام ورود باي، تقر ديجد تميالگور نيکند ، ا  یرا امتحان م ستيل یها یکه تمام ورود یبيترت یجستجو

   گرداند.  یرا بر م حيپاسخ صح  ی، ول رديگ یم دهيها را نا د
 

   نه. اياست  ريز ستيدر ل۴ ايآ مينيبب ميخواه  یم دي، فرض کن دهيا نيا حيتوض یبرا
 

 
 

  یعنيسمت راست  هيو منتها آل١ یعنيسمت چپ  هيمنتها آل نيب ديباشد ، با ستيدر لاگر 
   باشد.١۶

 اول حرف  چپ ،   یاست به معنحرف اول کلمه  نييدر جدول پا :توجه 
   راست.  یاست به معنحرف اول و  انيم  یاست به معن

 

 
 

عدد  کيگرد شده به و  يانگينم يعنیجهد   یم يستبه وسط ل يتمپس الگور
سمت راست ۴است ، پس ٣بزرگ تر از  ميهست شيکه در جستجو۴عدد   .حيصح

   .ريدر جدول ز هيدر قسمت سا  یعني  است.٨
 

 
 

 ديکن  یمالحظه مشود   یم ديو لذا وسط جد١ يمکن  ینظر م يدپس تجد
١٢که   پس   است.کوچک تر از  ميهست شيکه در جستجو۴و عدد   است.۵
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  است.  دياست و وسط جد١لذا  است.  يردار جدول ز يهدر قسمت سا

 
 

قسمت پس آن در   . تاسکوچک تر از  . ميهست شيکه در جستجواست و عدد ۵باز هم 

   است. ديوسط جد ميکن  یرا به روز م١است.   ريدار جدول ز هيسا
 

   
   .ميشت گذ دهيرا نا د ستيل شتريب قيطر نيو به ا ميکرد دايعدد دلخواه را پ  است.حاال 

 
 نيجستجو به ا نيکار ا شود.   یم دهينام Binary Search   يیدو دو یجستجو،  ديجد تميلگار نيا

 ديکند که با  یرا جستجو مکند و   یم جاديچپ و راست ا  یها مکان ستيلدو  وستهيصورت است که پ
 شود.   یمحاسبه موسط  کيدر هر تکرار ،   چپ و راست باشد.  ستيلدو  نيا نيب

است ، پس سمت راست باشد ، پس اگر   .ميکرده ا دايرا پباشد ، اگر 
شود   یم١ است و لذاسمت چپ باشد ، پس ، اگر  ديجدشود   یم١

  یم  دامبه را  جهيو در نت شوند ،  یتر م کيتر و نزد کيبه هم نزدو  قيطر نيبه ا  .ديجد
   باشد.شامل اگر واقعا  اندازند،

  یگزارش م رسد و  یم انيبه پا تميالگور نجايا  شود.  یم تينباشد ، پس در نهادر اگر 
٩تميالگور  .ستيندر که  دهد    .ديکن  یم بعد مالحظه صفحه در  

 
و  هيرا تجزبطول  ستيل کي یرو يیدو دو یانجام جستجو ی، تعداد مراحل الزم برا ديدهاجازه 

 مشخص را، هياول ريمقاد یعني  شود.  یدستور شروع م٣با ٩ تميالگور  .ميکن ليتحل
  ايکه   یوقت شود تا  یرسد، تکرار م  یمسپس به   کند.  یم

در هر تکرار   است.١مقدار و قبل از تکرار اول ، فاصله   چند تکرار است؟ نيا  بشود.
  حد اقل نصف است. و  نيفاصله ب

 
کمتر از و  نيتکرار فاصله ب نيپس، بعد از اول

٢
آنها کمتر  نيبعد از تکرار دوم فاصله ب  است.

از 
١

٢ ٢ ٢
٢

از  آنها کمتر نيفاصله ب بعد از تکرار سوم  است.
١

٢ ٢
٢

٢
٣

پس بعد از   است.

 از آنها کمتر فاصله تکرار ،
٢

 ٩ تميبعد از الگور ليو تحل هيتجز هيبق  است.
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 دهد ، تا   یتکرار ، ادامه م دستور ها، یاجرا  یبراحالت ،  نيپس در بد تر
 

 
 
 صفر  است.  جهيو در نت١کمتر از و  نيتوان مطمئن بود فاصله ب  یاست که م   نيکمتر نيا

 شود   یم جهيو نت ميکن  یضرب م٢رابطه باال را در  نيطرف
٢ ٢  

   .ميآور  یرا بدست م ريز جيگرفتن نتا تميبا لگار
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١و ٢ نيب  است حيعدد صح کيپس تعداد تکرار   یعني٢

٢ 
 

٣حد اکثر  يیدو دو یخالصه ، جستجو ٢ را به طول  ستيل کيکند تا   یم  یمرحله ط٢

٢ یبيترت یبر عکس ، جستجو  جستجو کند.    کند تا کار جستجو را تمام کند.  یم  یمرحله ط٢
 

  يیدو دو یو جستجو یبيترت یجستجو سهيمقا یاست برا یريتصو رينمودار ز
  :Sequential Search یبيترت یجستجو
  :Binary Search يیدو دو یجستجو
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١٠ ناتيتمر ۶ 
 شود؟   یاجر ممرتبه دستور داخل چند  - ١

 

 
 
 

به  یشود؟ پاسخ بستگ  یدستور اجرا م کيچند مرتبه  مثبت باشد.  حيعدد صح کي ديفرض کن - ٢
   دارد.

 
 
 
 شود؟   یچند مرتبه دستور اجرا م - ٣
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١  یورود ستي، ل یحباب یجستجو تمياگر در الگور - ۴ قبال مرتب شده باشد ، ٢
 دهد؟   یانجام مچند مرحله 

 

 
 
   .ديکن دايکند ، پ  یاجرا م یورود کي یبرا ريز تميکه الگور یتعداد دفعات یفرمول برا کي - ۵
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بطول  يستل يک،  یکه ورود یکنند هنگام  یاجرا م يرز يتمکه الگور یتعداد دفعات یفرمول برا يک - ۶
   باشد.

 
 
 

 يحدو عدد صح یورودکه  یدهد هنگام  یانجام م يمتقس يتمکه الگور یتعداد دفعات یبرافرمول  يک - ٧
   داشت. خواهدو به  یپاسخ بستگ  باشد.و مثبت 
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١٠ يناتپاسخ تمر ۶ 
 شود؟   یاجر ممرتبه دستور داخل چند  - ١

 

 
 پاسخ 

١با هر زوج  یدستور برا   یرا م  یزوج نيچن  .شود   یاجرا م مرتبه کي۶
   کرد یسينو کد به صورت  یخط عمودو  ستارهاز  ستيل کيتوان با 

تعداد ستاره ها قبل و  یخط عمود نيقبل از اول یتعداد ستاره ها   .یستاره و دو خط عمود۶با 
دستور  نيا  است. یعنياست که داخل حلقه دوم  یدستور نيهر ستاره جانش :حيتوض  از خط عمود دوم.

هر خط عمود هم   جمله باشد. کي یحت ايکلمه و   کي حرف ، کي عدد ، کيباشد ،  یزيتواند هر چ  یم
نشان  یدو را با دو خط عمود نيپس فاصله ا ، ميدر تو دار و چون دو حلقه تو حلقه کامل ، کي انينشانه پا

   .ميده  یم
 ستاره و ۵٩با  ستيل کي ليتشک یورود هيبق ستاره باشد.  کي ديبا یورود نياول، باشد١اگر 

 یستيل نيتعداد چن  است.۶١ ستيل  طول هر دهد.  یم یدو خط عمود
۶١

٢
پس   است.١٨٣

   است.١٨٣شده  صادر  یتعداد دستور ها
 
به  یشود؟ پاسخ بستگ  یدستور اجرا م کيچند مرتبه  مثبت باشد.  حيعدد صح کي ديفرض کن - ٢

   دارد.

 
 

 پاسخ 
 نجايا  شود.  یاجرا مبا   حيازاعداد صح  یبيهر ترک یدستوربرا

خط عمود ،  کيهر حلقه با  نيستاره و فاصله ب کيهر دستور را با  یاجرا کيشماره  نيهم مانند تمر
با   يیها ستيو ل ميکن  یتصور م ی، پس چهار خط عمود ميدر تو دار چون چهار حلقه تو  .ميده  ینشان م

سمت چپ خط دوم ،  یتعداد ستاره هاسمت چپ خط اول ،  یتعداد ستاره هاهم  نجايا  ستاره.
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 یدارا یستيل نيچن  سمت چپ خط چهارم. یتعداد ستاره هاسمت چپ خط سوم و  یتعداد ستاره ها

ها  ستيپس تعداد ل  است.۴طول 
۴

۴
دستور  ايلذا   است.

۴

۴
 

  شود.   یمرتبه اجرا م
 
 شود؟   یچند مرتبه دستور اجرا م - ٣

 
 پاسخ 

تعداد     
٢ ١٨

٢
١ ٢و ١ نياعداد فرد ب٩ ١دارد و تعداد  وجود١٧  ١ نياعداد زوج ب٨

٢و  هر  یشود و برا  یمرتبه صادر م کيزوج  حيهر عدد صح یچون  دستور برا  دارد.وجود ١٧
١دستور ها   یاجراتعداد پس   , د شو  یعدد فرد دو مرتبه صادر م ٨ ٢ ١ ٩ ١ ٢۶ 

     است.
 
١  یورود ستي، ل یحباب یجستجو تمياگر در الگور - ۴ قبال مرتب شده باشد ، ٢

 دهد؟   یانجام م چند مرحله

 
 پاسخ در صفحه بعد 
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١با  حيهر زوج اعداد صح یتو در تو برا یداخل حلقه ها   گزاره  و ١
به   يیها ستيرا به صورت ل  يیزوج ها نيچن ميتوان  یم  شود.  یمرتبه اجرا م کي١

ستاره ١تعداد   درست شده باشند.  عمود خط٢ستاره و ٢، که از  ميتصور کنطول 
  ستاره قبل از خط دوم. ١قبل از خط اول ، و 

 
۴مربوط است به باشد ، پس ٨ ميکن  یمثال ، فرض م ٢ 

۴مربوط است به که   یدر صورت   یعني نيهمچن١
١ ٧  

٠  یعنيو  ١ ٢ یستيل نيتعداد چن١
١

٢

١

٢
٢ ١

٢
  است.

عبارت است از گزاره  یتعداد اجرا پس  خطوط. یجا برااز ٢انتخاب   ی تعداد راه ها  یعني
١

٢
٢ ١

٢
  شوند.  یاجرا نمداخل  یلذا سه گزاره ها غلط است ، شهيهم١اما   مرتبه.

 تميپس الگور
١

٢
٢ ١

٢
   دهد.  یمرحله انجام م

 
   .ديکن دايکند ، پ  یاجرا م یورود کي یبرا ريز تميکه الگور یتعداد دفعات یفرمول برا کي - ۵
 

 
 پاسخ 

   شود.  یاجرا م٢هم رفته  یکند ، پس رو  یدو مرحله اجرا م تميالگورو ١ نيبهر  یبرا 
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بطول  يستل يک،  یکه ورود یکنند هنگام  یاجرا م يرز يتمکه الگور یتعداد دفعات یفرمول برا يک - ۶
   باشد.

 
 پاسخ 
 ندک  یمرتبه اجرا مرا گزاره  کيسپس  شود.   یشروع م١ يکبا  يتمالگور

   .ميداراجرا ١هم   یرو پس
 

 يحدو عدد صح یکه ورود یدهد هنگام  یانجام م يمتقس يتمکه الگور یتعداد دفعات یفرمول برا يک - ٧
   داشت. خواهدو به  یپاسخ بستگ  باشد.و مثبت 

 
 پاسخ 

  یتکرار دو جمله اجرا مهر  تکرار دارد. حلقه  وجود دارد. چهار جمله خارج از 

۴کنند.  پس پاسخ     است.٢
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