
  :برنامه نويسي پيمانه اي 

در ابتداي اين فصل به الگوريتم و نحوه نوشتن و طرح راه حلهاي رايانه اي براي حل مسائل اشاره شـد          

ولي در هنگام مواجهه با حل مسايل به اين روشها ديده مي شود كه با افزايش حجم مساله سختي كار بصورت            

  .جزيي براي كل حل مساله غير ممكن مي شودنمايي زياد مي شود و عمالً نوشتن يك الگوريتم 

البته ناگفته نماند كـه   . در اينجاست كه نياز به تدوين روش براي مقابله با اين مشكل احساس مي شود              

مشابه اين مشكل وقتي پيش مي آيد كه چند نفر و بصورت مشترك بخواهند يك راه حل براي مـساله طـرح                   

  .كنند تا روند حل مساله ساده تر شود

ه بخـشهاي كـوچكتر      به اين صورت است كه كل ح       "1پيمانه اي   " وش برنامه نويسي    ر كـه  –ل مساله ـب

 تقسيم مي شود هر بخش      –ين حال خود مساله هاي ديگري هستند كه بايد بصورت جزيي حل مي شوند               درع

هـا بـا هـم    جداگانه حل مي شود و در نهايت اين حل) كه كوچكتر از مساله اصلي است     ( با صورت مساله خود     

  .ادغام شده و كل حل مساله را تشكيل مي دهند

گفته مي   "2زير برنامه " اگر حل كل مساله را برنامه بناميم هر بخش كوچكتر داراي حلي است كه به آن                 

در فلوچارت كل ) همان زير برنامه ها ( و فلوچارت توضيح داديم كه زير روال ها " 2-1-2-6" در بخش    –شود  

  .مشخص مي شود            با نماد )  ها الهادغام زير مس( 

به روند تقسيم كردن مسايل بزرگ به چندين زير مساله و حل جداگانه هر كدام و ادغام اين زير برنامه             

  .گويند" پيمانه اي " ها برنامه نويسي 

ت مسلماً حال كه اصل و مبدا اين روش  گفته شد مي توان به مزايا و معايب استفاده از اين روش پرداخ       

يكي از مزاياي اين روش ممكن شدن پياده سازي بسياري از راه حلهاست كه بصورت يك الگوريتم كلي آنقدر     



  !دشوارند كه عمالً غير ممكن هستند

عالوه بر مورد گفته شده داراي مزاياي فرعي ديگـري نيـز هـست              " پيمانه اي   " برنامه نويسي به روش     

 اگر در صورت آنها تغييراتي ايجاد كنيم راه حل عوض نمـي شـود بلكـه             هستند كه  يبسياري از اوقات مسايل   

مثالً انتگرال معين يك تابع خاص را در نظر بگيريد كه در حل يـك مـساله       . ض مي شود   راه حل عو   وروديهاي

چندين بار ولي با حدود متفاوت
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  . استفاده شده است,

ش پيمانه اي مي توان فقط يكبار انتگرال را حل كرد و سپس با قـرار        در چنين مواردي با استفاده از رو      

اين امر هم كار حـل مـسايل كلـي را    . ك بار حل در چند بخش حل كلي استفاده كرديدادن حدود متفاوت از   

  .فضاي مورد نياز برنامه را كاهش مي دهدهم حجم و ساده تر مي كند 

. اوقات راه حلهاي بهينه براي مسايل بدست مي آيد اگر هر زير بخش حل مساله بهينـه باشـد          بسياري  

هر چند بهينه . يعني با فرض طرح زير برنامه هايي با بهترين مشخصات ممكن مي توان بهترين برنامه را نوشت           

اقعيت منجر مي شـود     اين و . كردن حداكثر موارد ممكن نيست ولي تقريبي از بهينه را مي توان در نظر گرفت              

 روش طراحي يك برنامه كلي نوشته شود و در آن حداكثر تالش براي بهتر نوشتن كـل حـل انجـام             كه به اين 

گيرد سپس هر گاه راه حلهاي بهتري براي زير مساله هاي خاص يافتيم آنها را جايگزين مي كنـيم و برنامـه را          

ه يـك سـري    " عكس "  يك به عنوان مثال برنامه اصالح كيفيت  . بهبود مي بخشيم   را در نظر بگيريد كه نياز ـب

ما اصل راه حل را بر فرض آنكه زير برنامه محاسبات مذكور به درسـتي نوشـته شـده                 . محاسبه انتگرالي دارد  

هـر گـاه روش جديـدي بـراي محاسـبه           . طرح مي كنيم و سپس زير مساله محاسبه انتگرال را حل مي كنيم            

به عبـارت ديگـر بهتـر    . افيست همين بخش جايگزين گردد تا كل برنامه بهتر شود       ك بودانتگرالها يافتيم بهتر    

  . است!كردن برنامه امكان پذيرتر



و باالخره در مورد اين روش بايد گفت وقتي به صورت پيمانه اي مي انديشيد اين امكان بوجود مي آيد            

 تر شدن مطلب يك مثال عملي ن روشرايب. تي از حل مساله اتفاق بيفتدكه بر حسب انتخاب كاربر انواع متفاو

  :مي زنيم

براي اين كـار دو  . يك مساله مهم در امر پردازش بدست آوردن مولفه هاي فركانسي موج ورودي است           

بر حـسب اينكـه چنـد    . FFT و ديگري استفاده از الگوريتم DFTروش وجود دارد يكي محاسبه مستقيم       

مولفه فركانسي از موج ورودي را نياز داريم اين دو روش انتخاب مي شوند يعني بهتر بودن ايـن دو الگـوريتم          

با استفاده از روش پيمانه اي مي توان به سادگي برنامـه را           . وابسته به تعداد المانهاي فركانسي مورد نياز است       

. هاي مورد نياز از زير برنامه مناسب استفاده كـرد نوشت و فقط در مورد هر صورت مساله با توجه به تعداد المان 

 كه در مورد زير برنامـه هـا   1-5-6البته شايد اين مثال خيلي آشكار نباشد و لذا براي توضيح بيشتر تا فصل         

  .سخن خواهيم گفت صبر كنيدDelphiبصورت اختصاصي 

شايان توجهي به انجام كارهاي خـود مـا خواهـد        پيمانه انديشيدن عالوه بر برنامه نويسي رايانه كمك         

زرگ كمـك مـي كنـد                      . كرد مشابه الگوريتم كه عالوه بر كاربرد در دنياي رايانه به كاركرد ما هم در كارهاي ـب

 ممكـن   بسياري از كارهاي سخت را براي ماپيمانه اي انديشيدن به معناي تقسيم كار به بخشهاي كوچكتر هم        

  .مي نمايد
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