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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

  متدهاادامه مبحث 

جمله سری فیبوناجی را چاپ کند و اعداد اول آن  صدبرنامه ای بنویسید که مثال: 

 مشخص کند.متد  دوبا استفاده از  امل آن را با # ،و اعداد ک *با 

public class Fibonacci2 { 

    public static void main(String[] args) { 

        int a=0,b=1,c; 

        System.out.printf("\t%d\t%d",a,b); 

        for (int i=1; i<=98;  i++){ 

            c=a+b; 

            System.out.printf("\t%d",c); 

prime(c); 

perfect(c); 

            a=b; 

            b=c; 

        }   //end for i 

    }   // end main    

 

    public static void prime(int c) { 

            boolean prime=true; 

            for (int j=2; j<=c/2 && prime; j++)  

                         if (c%j==0) 

                               prime=false; 
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            if (prime && c!=1) 

                    System.out.print('*'); 

} // end prime 
 

    public static void perfect(int c) { 

            int sum=1; 

            for (int j=2; j<=c/2; j++)  

                         if (c%j==0) 

                               sum+=j; 

            if (sum==c && c!=1) 

                    System.out.print('#'); 

} // end perfect 
}   // end Fibonacci2 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  خروجی برنامه های زیر را مشخص کنید: :سوال
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 :Overloading Methods 

های یکسان ولی امضاهای متفاوت  آورند که متدهایی با نام این امکان را فراهم می

تعداد و نوع پارامترها نام، با توجه به  در فراخوانی این متدهای هم داشته باشیم.

 شود. فراخوانی متد مربوطه انجام می

را در نظر بگیرید، این متد را می توان چندین بار با  یافتن ماکزیمم چند عددمتد 

 تعداد و نوع پارامترهای مختلف در یک کالس تعریف کرد.
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متد و هم  max (int , int) متد هم ،max(3,4)فراخوانی در مورد   تذکر:

max (double , double)  قابل فراخوانی است. کامپایلر بهترین گزینه که

max (int , int) .است را فراخوانی می کند 
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 در مورد زیر کامپایلر خطا می دهد. چرا؟مثال: 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 چنانچه متدهای زیر تعریف شده باشند:ل: سوا

 

 شوند:کدام یک از متدهای زیر فراخوانی می 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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  محدوده حضور متغیرهاThe Scope of variables 

 متغیرها در بلوکی که تعریف می شوند قابل استفاده و دستیابی می باشند.

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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  در یک برنامه با یکدیگر متدهانحوه ارتباط 

 پ تقویمبرنامه چامثال: 

 متدهای برنامه  سلسه مراتب فراخوانی 

  
 

 Benefits of Stepwise Refinement 

 Simpler Program 

 Reusing Methods 

 Easier Developing, Debugging, and Testing 

 Better Facilitating Teamwork 
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 مزایای پاالیش مرحله به مرحله 

قابل کنترل  بخش هایبزرگ را به  سألهپاالیش مرحله به مرحله یک م

 متدرا می توان با استفاده از یک  بخش کوچک ترمی کند. هر تقسیم تر  کوچک

، استفاده مجدد، اشکال زدایی ،برنامه نوشتن ،پیاده سازی کرد. این رویکرد

 . کندمی ساده ترا راصالح برنامه  و ،ارزیابی و تست برنامه

طوالنی است. به جای نوشتن یک دنباله چاپ تقویم، یک برنامه  برنامه

 بخش هایآن را به ، پاالیش مرحله به مرحله روشبرنامه، کدهای طوالنی از 

می کند وخواندن و درک کل تر برنامه را ساده کار، تر تقسیم می کند. این  کوچک

 .گرددتر می  آسان ،برنامه

 ،مجدد از کد در یک برنامه کمک می کنداستفاده به  پاالیش مرحله به مرحله

از آنجا  .کندی مآسان تررا برنامه  توسعهو  اضافی می شود هایباعث کاهش کد

و به را توسعه داد  ها، می توان متدمتد حل می شودله فرعی در یک که هر مسأ

این کارخطاها را جدا می کند و اشکال زدایی و آزمایش کرد.  طور جداگانه

عث صرفه جویی با ، همچنینزدایی و آزمایش را آسان تر می کند، اشکال توسعه

 .می شود در وقت

با استفاده از پاالیش مرحله به مرحله، کار گروهی روی یک برنامه ساده تر 

می گردد. هر بخش، می تواند به یک برنامه نویس داده شود و برنامه نویس کد 

 مربوطه را تولید کند.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 


