
 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 : (Algorithm)تعریف الگوریتم
 مالگوریتریشه واژه 

نامی ایرانی، ابوجعفر محمد بن  دان و جغرافی شناس و ستاره واژه الگوریتم از نام ریاضیدان

  .است  الخوارزمی(، گرفته شده)موسی خوارزمی

شوند و  ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می ای متناهی از دستورالعمل مجموعهالگوریتم، 

کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله  ای را حل می مسئله

 .است

  :ها( باید شرایط و معیارهای زیر را دارا باشند ها )خوارزمی تمام الگوریتم

 ورودی: 

 .پذیرد می پارامتر را به عنوان ورودی  تعدادییک الگوریتم هیچ یا 

 خروجی: 

  .الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی )نتیجه عملیات( تولید کند



 قطعیت: 

ابهام بیان شوند. هر دستورالعمل نیز باید  دستورهای الگوریتم باید با زبانی دقیق، و بی

در خصوص مثال . مجاز نیست« ا محاسبه کنیدتقسیم پنج بر صفر رحاصل »پذیر باشد.  انجام

  .است  در ریاضیات تعریف نشده تقسیم بر صفر

 محدودیت: 

الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد، به نحوی که اگر دستورهای آن را دنبال 

الوه، زمان الزم کنیم، برای تمامی حالت ها، الگوریتم پس از طی مراحل، خاتمه یابد. به ع

  .ای معقول و کوتاه باشد برای خاتمه الگوریتم هم باید به گونه

 

 :الگوریتم تعریف دقیق رت 
هب مجموهع دستورالعمل اهیی هک رماحل انجام کاری را با زبانی دقیق، زجییات کافی بیان نماید هب   

  .الگوریتم گفته می شودنحوی هک رد آن رتتیب رماحل و رشط خاتمه کار مشخص شده باشد، 
 

 

 
 



 : (Flowchart) تعریف فلوچارت
 نموداری است هک رگدش کار یک الگوریتم را نشان می دهد. 

 اشکال متداول در فلوچارت 

 








 خواند، زبرگترین آنها را چاپ کند.فلوچارتی رسم کنید هک دوعدد ازورودی هب : 1 مثال
 

 








 
 
 



رد صورتی هک عدد اول از دوم کوچکتر باشد تفاضل آنها ، رد غیر این عدد ازورودی هب خواند،  دوفلوچارتی رسم کنید هک : 2 مثال
 .صورت مجموع آنها را چاپ کند

 

 


