
  :الگوريتم 

مجموعـه  . در بخش گذشته ديديم كـه حـل مـسايل بـه كمـك رايانـه چـه محـدوديت هـايي دارد                      

و در عين حال دستورات ابتدايي     ) منظور در هر زمان     ( دستورالعملهاي قابل انجام توسط يك رايانه محدودند        

اي قديمي انجـام دهيـد،      به عنوان مثال وقتي مي خواهيد يك عمل ضرب ساده را  توسط ريانه ه              . و ساده اند  

  .بايد مرحله به مرحله روش را تفكيك كرده و هر مرحله را جداگانه بصورت دستور به رايانه اعمال كنيد

   را صفر قرار بده    cعدد  .1

   كن جمعa را با c دفعه،bبه تعداد .2

  .براي ضرب روش باالست) كه البته روش خوبي نيست (   يك نمونه از اين تفكيك 

اين نوع عملكرد را مي توان به انجام عمليات يك كار پيچيده توسط يك كارگر ساده تـشبيه كـرد در                   

ه طبيعت  اينگونه موارد نمي توان مفاهيم پيچيده را توضيح داد و سپس از فرد انتظار داشت كه خود با توجه ب                   

منظـور  ( قيـق  بايد او انجام دهد مجزا و بـصورت د مساله كار را انجام دهد بلكه بايد هر مرحله از كارهايي كه        

به عنوان مثال دستگاهي را . برايش توضيح دهيم) تفكيك شده ( و جزئي ) بصورتي كه فرد دقيقاً متوجه شود  

تنظـيم مـي كنـد؛     عبور آب سد فشار پشت سد را در نظر بگيريد كه با گشودن و يا تنگ كردن دهانه مجراي 

را با افق دارد، كليد روبرويت αاست و تيغه سد زاويه a دستگاه گفت كه حداكثر تنش سد نمي توان به كاربر

 را نـشان مـي دهـد،     متري10بازكننده و مسدود كننده مجرا است و عقربه سمت راست فشار آب در ارتفاع              

  !مراقب باش تنش از حد مجاز باالتر نرود

، كليـد   رسـيد bمي توان گفت مثالً حواست باشد وقتي عقربه سمت راست كـه فـشار آب اسـت بـه          

 البته در مثالهاي انساني همواره انسان در طول زمان تجربه كسب مي كند و مي آمـوزد ... روبرويت را باز كن و     



  . نگاه نكنيدولي به مثال گفته شده از اين ديد

رايانه برخالف انسان با لذات قابليت آموختن ندارد و در نتيجه تا زماني كه روشي بـراي شـبيه سـازي      

  .است" كارگر ساده " آموختن نيافته ايم برخورد با رايانه دقيقاً همان رويه برخورد با 

تعـداد زيـادي كـار    بـه  بزرگ توسط رايانه انجام شـود آنـرا      يم يك كار نسبتاً     هبنابراين وقتي مي خوا   

ـ                    را هكوچكتر تقسيم مي كنيم كه هر بخش براي رايانه قابل اجرا باشد و سپس براي هر بخـش دسـتور مربوط

  .وارد مي كنيم

  .به مجموعه كارهاي كوچك ذكر شده در باال الگوريتم آن كار بزرگتر مي گوييم

ظر داشت كه الگوريتم نوشتن تنها براي رايانه كه كارهاي وسيع نمي توانـد انجـام دهـد       البته بايد در ن   

يعني الگـوريتم نويـسي    )تفكيك كارهاي بزرگ به بخشهاي جزيي جهت تسهيل در فهم آن        ( اين كار   . نيست

مـل موجـب   اين ع. عالوه بر كاربرد ذكر شده در كارهاي بزرگي كه خود ما مي خواهيم انجام دهيم هم مفيدند              

  .نظم دادن به بخشهاي كار بزرگي كه مي خواهيم انجام دهيم مي شود

يك روش اينست كه كه بدون تفكيك كار .  است100 تا مثالً 1يك مثال كاربردي پيدا كردن اعداد اول 

  .روش ديگر روش الگوريتميك زير است! اين اعداد را از بقيه جدا كنيم

  .  را در نظر بگيريد2عدد  .1

  .ارب عدد در نظر گرفته شده را از مجموعه حذف كنتمامي مض .2

  پس از عدد در نظر گرفته شده وجود دارد؟آيا عدد خط نخورده اي  .3

  . برو2آن عدد را در نظر بگيريد و به مرحله  .بله

  . اتمام  .يرخ



 كنـد و  نمونه باال كه كامالً توسط رايانه هم قابل پياده سازي است مي تواند كار را براي انسان هم ساده                  

  .به سرعت بيشتري انجام شود

در علم كامپيوتر دستورات جزئي كه در واقع مثل آجرهاي ساخت بناي مورد نظر هـستند مـشخص و                   

  :محدودند اين دستورات جزئي عبارتند از

  )نسبت دادن عدد يا مقدار به يك نام (  انتساب . الف

) عمليات رياضي .ب )×÷+−   ) نجام عمليات بصورت تكراري ا( حلقه ها ) پ,...,,,

   دستورات شرطي .ت

 تكرار و شرط و عمليات رياضي را با هـم         2 انتساب مرحله    1مثالً در الگوريتم يافتن اعداد  اول مرحله         

  .با اين مفهوم به مرور در روند آموزش بيشتر آشنا خواهيم شد.  شرط است3دارد مرحله 

رت نموداري نمايش دهيم بـاز هـم روش اسـتانداردي وجـود     ها را بصو حال اگر بخواهيم اين الگوريتم  

)به اين نوع نمودارها فلوچارت      . دارد )flow chart     اسـتاندارد فلوچـارت   .   به معناي نمودار جريان گـوييم

  .چيزي جز شكلهاي استاندارد نيست

براي        ب و عمليات رياضي، لوزيبراي انتسا       براي شروع و پايان مستطيل    شكل بيضي            

و شكل دو مستطيل براي مجموعه اي از )  رابط كاربر( براي ورودي و خروجي         شرط متوازي االضالع 

  )زير روال ( دستورالعملها كه جداگانه نوشته شده 

 


