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ل دوم

س د ی ا  دار یا آرا ر

 اگر تعداد زيادى عنصر اطالعاتى داشته باشيم، ناگزير براى
د آ ف ت تغ د ا ك اته اطال از ذخ ذخيره سازى اطالعات  .هر يك بايد متغيرى تعريف آرد

زياد، بدين شيوه داراى
: اشكاالتى است، از جمله

عنصر اطالعاتى داريم، براى   1000فرض آنيد  اوًال
اسم تعريف شود، لذا استفاده از اين  1000ذخيره آنها بايد 

ت ا ا ش آا ن ت الگ ا . همه اسم در الگوريتم نويسى آارى بس دشوار استه
با فرض بند الف، دستورات الگوريتم تكرارى و  دوما

.  شود غيرقابل انعطاف مى
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ف
شود  دار به محلهاى پشت سر هم حافظه گفته مى آرايه يا متغير انديس

ت ا الك ا ا ش ك ا ا ا ل از ك اشت ك شت نا آه نام مشترك داشته و هريك از محلها داراى يك شماره يا پالك است آ
آه به عنوان انديس متغير استفاده و توسط آن به محل مورد نظر 

.هريك از محلها در حكم يك متغير ساده است. شود ارجاع مى

A(1) آرايه عنصراول

A(7) آرايه   عنصرهفتم

A(2) آرايهعنصردوم

ر آرا نا ی   ر د
 به صورت زير استفاده ) شماره خانه(براى دسترسى به هريك از محلها از نام آرايه به همراه شماره محل

:شود مى
)خانه اره آرايه)ش نا )نام آرايه)شماره خانه
  مثًالA(1)  ياA(6)

شود به متغيرى آه در باال معرفى شد، متغير يك انديسه،آرايه يك بعدى ويا ليست گفته مى.
توان يك متغير  ها را زياد آرده است اين است آه به جاى انديس مى پذيرى آرايه يكى از مواردى آه انعطاف

.گذاشت
به عنوان مثال:

I 3
A(I) 10

در خانه سوم آرايه  10شود آه مقدار  دو دستور فوق باعث مىA قرار داده شود.
I 10

]I [A را چاپ آن
شود آه محتويات خانه دهم آرايه  دو دستور فوق باعث مىA چاپ شود.
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فاده از آرا  ا
ها دو مرحله داريم دار يا آرايه براى استفاده از متغيرهاى انديس:
1 - هايى آه  ها استفاده آنيم، بايد نام آرايه وتعداد خانه اگر خواسته باشيم از آرايه: تعريف آرايه

آ ش ا ا ثالال ا :به عنوان مثال.الزم است رامشخص آنيم
 تعريفB(5) , A(10)
 تعريفK(7)
 متغيرهاى  دستور اولA  وB خانه ودومى  10هاى يك بعدى آه اولى داراى  را به عنوان آرايه

.آند خانه تعريف مى 7را با  Kآرايه  دستور دوم.  آند خانه است را تعريف مى 5داراى 

2 - آنيم ها ذخيره ويا از اطالعات موجود در آن استفاده مى اطالعاتى رادر آرايه: استفاده از آرايه  .
.قرار بده Aام آرايه 5يعنى عددى رابگير و آن را درخانه : را بخوان A(5)به عنوان مثال 

آ A(10) A(7) + A(6):يعنى محتويات خانه ششم و هفتم آرايهA را جمع و حاصل را در خانه
دهم

.آن قرار بده
دستورات فوق معادل دستورات زير هستند:
I 5
A(I) را بخوان
A(I+5) A(I+2) + A(I+1) 

ید  ) 1ثال  و ی  ور ه 20ال ور   ن  عدی   ھ یک آرا یک  ه و دد را 
ند گا چاپ  دا ی و  را  د  دا پس ا ماید،  ره  ت ذ .ده ا

پارامترهاى الزم:
 نام آرايه =A

ا Iش  شمارنده =I
1-  تعريفA(20)
2- I1
3- A(I) را بخوان
4- I  I+1   حلقه تكرار گرفتن اطالعات از ورودى وقراردادن آنها در

Aآرايه 
5-  اگرI<=20  3آنگاه برو به دستور
6- I  1
7-اگرA(I)<0آنگاهA(I)آن چاپ را 7  رA(I) 0A(I)ن پ  ر چ
8- I  I+1   حلقه تكرار چاپ اعداد منفى موجود در آرايهA
9-  اگرI<=20  7آنگاه برو به دستور
10- I  1
11-  اگرA(I)>=0  آنگاهA(I) را چاپ آن
12- I  I+1  حلقه تكرار چاپ اعداد مثبت موجود در آرايهA
13-  اگرI<=20  11آنگاه برو به دستور
14- توقف آن.
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ثال ) 2ثال  ده   ف  ود  آرا  و دد  ن  ر ر ن و  ر وچ ید   و ی  ور را  1ال ماره خا اه  ند پیدا و ھ ت چاپ   .ای   آن 
پارامترهاى الزم:
 آرايه =A

7 - I I+1
8- اگرI<=20  5آنگاه برو به دستور

 شمارنده =I
 آوچكترين عدد =Min
 بزرگترين عدد =Max
 شماره خانه آوچكترين عدد =Pmin
 شماره خانه بزرگترين عدد =Pmax
 بافرض اينكه آرايهA  عدد  20داراى

.باشد مى
1-Pmax 1 , Pmin 1 , I1

9 - Pmax , max را چاپ آن.
10- Pmin , min را چاپ آن.
11- توقف آن.

1  Pmax 1 , Pmin 1 , I1
2 - Min A(I)
3 - Max A(I)
4 - I 2
5 -  اگرMax<A(I)  آنگاهPmax I ,  

Max A(I)
6 -  اگرMin>A(I)  آنگاهPmin I , 

Min A(I)

ی وی
 شماره آارمندى و  10الگوريتمى بنويسيد آه  -3مثال

ايد ن ذخيره گرفته را ند آار ارهنا ش پ
4-  اگرA(I)<1000  ياA(I)>9999  آنگاه برو به

ق(3ت ا ك ن آا ا ش سپس شماره.نام آارمند را گرفته و ذخيره نمايد
آارمندى را از ورودى گرفته در صورت وجود، نام 
آارمند را چاپ و گرنه پيغام مناسبى را دال بر عدم 

شماره آارمندى عددى چهاررقمى  . وجود چاپ آند
.است

پارامترهاى الزم:
 آرايه براى ذخيره شماره آارمند =A
 آرايه براى ذخيره اسامى آارمندان =B
آرايه دو هر I=شمارنده

شماره آارمندى يك عدد چهار رقمى  (  3دستور
)است

5- I I+1
6-  اگرI<=10  3آنگاه برو به دستور
7- No را بخوان
8- I 1
9-  اگرA(I)=No  آنگاهB(I) , A(I)  را چاپ و برو

13به دستور 
10- I I+1

شمارنده هر دو آرايه=I
 شماره آارمندى آه بايد نام آن را جستجو آنيم =No

1-  تعريفA(10)  وB(10)
2- I 1
3- B(I) , A(I)  رابخوان

11-  اگرI<=10  9آنگاه برو به دستور شماره
12-  آارمندى با شماره آارمندى داده شده "چاپ آن

."در ليست نيست
13- توقف آن.
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ده  آرا - 4ثال  وا دد را  دی  عدا ید   و ی  ور ماید ال ره  اری را . ای ذ ر ت نا پس 
ند ل را چاپ  ده. ذف و حا یا  د ز را  دا ید ا م ض  :ا

21217271
21271:آه پس از حذف عناصر تكرارى خواهيم داشت
ايم و  گيريم، يكى براى اعدادى آه از ورودى دريافت آرده براى اين منظور دو آرايه در نظر مى

ديگرى
.   توان اين آار را انحام داد به دو روش مى. براى گذاشتن عناصر غير تكرارى

روش اول:
خواهيم عددى را از آرايه اول به آرايه دوم منتقل آنيم آن را با تمام عناصر آرايه  هر بار آه مى

دوم مقايسه
.آنيم آنيم، اگر آن عدد در آرايه دوم نبود، آن را منتقل مى مى

روش دوم:
ت ا ل ا ه ا آ نا تدا اا ق ه آنا ا تك نا ت ن ا د ندآن گ گيرند آنيم در اين صورت عناصر تكرارى آنار هم قرار مىابتدا عناصر آرايه اول را مرتب مى .

آنگاه با
.آنيم مقايسه عناصر آرايه مرتب شده عناصر غير تكرارى را منتقل مى

الگوريتم روش اول در زير آمده است و الگوريتم روش دوم به عنوان تمرين به دانشجويان واگذار
.گردد مى

ثال ادا 
پارامترهاى الزم:
  تعداد عناصر آرايه =N
اوليه A(N)=آرايه

11-  اگرB(k)=A(I)  16آنگاه برو به
12-K k+1  آرايه اوليه =A(N)

شمارنده آرايهA   =I
شمارنده آرايهB)آند اولين خانه خالى را مشخص مى شماره   (

 =J
شمارنده آرايهB) براى مقايسه عدد مورد بررسى عناصر

B =  (K
  تعداد عناصر آرايه =N
  تعداد عناصر آرايه =N
1 - n را بخوان
2 -  تعريفA(n)  وB(n)

3I 1

13-  اگرk<j  11آنگاه برو به دستور
14- B(J) A(I)
15- J J+1
16- I I+1
17-  اگرI<=n  آنگاه برو به دستور

10
18- I 1

19-B(I) را چاپ آن
3 - I 1
4 - A(I) رابخوان
5 - I I+1
6 -  اگرI<=n  4آنگاه برو به دستور
7 - B(1) A(1)
8 - I 2
9 - J 2
10 - K 1

( ن( پ چ ر
20- I I+1
21-  اگرI<J  19آنگاه برو به دستور
22- توقف آن.
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دن اطالعات ی-  
ش - 5ثال  ات دا م و  ید   و ی  ور ند ال ھارا  و چاپ  ه آ وزان یک کالس را  .آ

پارامترهاى الزم:
آموزان  آرايه نمرات دانش =A
دانش اسام B=آموزانآرايه

8 - J 1 
9 - min A(1)

10 آموزانآرايه اسامى دانش=B
آموزان  آرايه نمرات مرتب شده دانش =A1
آموزان  آرايه اسامى مرتب شده دانش =B1
آموزان  تعداد دانش =n
 شمارندهAوB  =I
 شمارندهA1وB1  =J
 آوچكترين نمره درA  =min
 موقعيت آوچكترين نمره درA  =P
1 -  تعريفB1(n),A1(n),B(n),A(n)
2 - n را بخوان

10-P 1
11 - I 2
12 -  اگرmin>A(I)  آنگاهP I , min A(I)
13 - I I+1
14 -  اگرI<=n  12آنگاه برو به دستور
15 - A1(J) min
16 - B1(J) B(p)
17 - A(p) عددى است بزرگتر ازبازه   21( 21

))دانشجو نمرات(عددى موجود درآرايه 
18-j j+1

3 - I 1
4 - B(I) , A(I) را بخوان
5 -  اگرA(I)<0  ياA(I)>20  4آنگاه برو به دستور
6 - I I+1
7 -  اگرI<=n  4آنگاه برو به دستور

8j j
19 -  اگرj<=n  9آنگاه برو به دستور
20 - J 1
21 - B1(j) , A1(j) را چاپ آن
22 - j j+1
23 -  اگرj<=n  21آنگاه برو به دستور
24 - توقف آن.

ی با دن اطالعات  روش   
ماید - 6ثال  ی   با ه و روش  دد را  دی  عدا ید   و ی  ور .ال

پارامترهاى الزم:
 تعداد عناصر =N
نظ د ه ا A=آ

  
11-  اگرI<j  9آنگاه برو به
12-j j-1)جاى اعداد از يكى مرحله درهر چون  آرايه مورد نظر =A

 شمارنده =I
 تعداد عناصرى آه تاآنون مرتب نشده است =J
 متغير آمكى =X
1 - n را بخوان
2 -  تعريفA(n)
3 - I 1
4 - A(I) را بخوان


5 - I I+1

12j j چون درهر مرحله يكى از اعداد جاى (1
آورند لذا در مرحله  اصلى خودرا در ليست مرتب شده بدست مى

يك واحد آم  jآند وبه اين دليل از  بعد در مقايسه شرآت نمى
)آنيم مى

13-  اگرj>=2  اگر (     8آنگاه برو به دستورj<2  باشد يعنى
باشد آه  تعداد عناصرى آه بايد مقايسه و جابجا شوند يك عدد مى

اى نداريم و قطعا درمحل واقعى خودش قرار  براى يك عدد مقايسه
گرفته است واين پايان انجام مقايسه است يعنى آرايه مرتب  شده 

)است
14- j 1
15- A(j) را چاپ آن
16- j j+1
17-اگرj<=nدستور به برو 15آنگاه

6 -  اگرI<=n  4آنگاه برو به دستور
7 - j n)  چون ليست نامرتب است درابتدا تاانتهاى ليست

  jدهم  قرار  مى jرا در  nبراى انجام مقايسه  بايد ادامه دهم لذا 
).آند انتهاى جستجو را درليست مشخص مى

8 - I 1
9 -  اگرA(I+1) < A(I)  آنگاهx A(I)  وA(I)

A(I+1)  وA(I+1) x
10 - I I+1  

17رj n ور 15 برو ب 
18- توقف آن.
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ی وی دودو
 سازى را فرا  جستجوى ترتيبى را بررسى نموديم، اينك آه شيوه مرتب 3درمثال

اين جستجو بسيار بسيار سريعتر از .شويمگرفتيم با جستجوى  دودويى آشنا مى
آ

مم
جستجوى ترتيبى است براى اين منظور داده مورد نظر با عنصر وسط آرايه 

چنانچه عدد مورد نظر با عنصر وسط آرايه برابر بود عدد را . شود مقايسه مى
اما اگر عدد با عنصر وسط برابر نباشد حال يا عدد از . پيدا و جستجو تمام است

عنصر وسط بزرگتر است آه در اين صورت در جستجوى بعدى عناصر اول تا 
شوند واگر عدد از عنصر وسط آوچكتر باشد در جستجوى  وسط آرايه حذف مى

بينيم آه با يك مقايسه  بعدى عناصر وسط تا آخر آرايه حذف خواهند شد ولذا مى
اين عمل را براى نصفه بااليى و يا . شوند نصف اطالعات مورد مقايسه حذف مى

مى تكرار پائينى بااليىنصفه حد ويا شود پيدا آرايه در عدد يا زمانيكه تا ىآنيم ر  ر ى  ي يى  پ و وي  ب ي پي  ر ر  ي ي   يم  ز
از حد) شماره خانه بااليى(آرايه 

پائين آمتر شود آه اگر اين حالت اتفاق افتاد، داده مورد نظر در آرايه نخواهد 
عنصرى داشته باشيم شماره خانه اول آرايه  1000به عنوان مثال اگر آرايه . بود

با استفاده از رابطه . است 1000)  حد باال(و شماره خانه آخر آرايه 1) حد پائين(
:  زير

ی وی دودو
2)/ شماره عنصر وسط) = شماره عنصر اول+ شماره عنصر آخر

آوريم آنگاه عدد خود را با عنصر وسط آه شماره آن را بدست  شماره عنصر وسط را بدست مى
ايم آورده

ايم اما اگر  اگر برابر باشند عمل جستجو خاتمه يافته است و عنصر را پيدا آرده. آنيم مقايسه مى
برابر

نباشد اگر عدد مورد نظر از عنصر وسط آمتر باشد شماره عنصر آخر آرايه مورد جستجو از 
:رابطه


شماره عنصر آخر= شماره عنصر وسط  - 1

مى بدست نمىآرايه تغيير اول عنصر شماره و مىآندآيد تكرار را شده گفته اگرعمليات و آنيم  آنيم و اگر  عمليات گفته شده را تكرار مى.آندآيد و شماره عنصر اول تغيير نمىآرايه بدست مى
آند وشماره عنصر  عدد مورد نظراز عنصر وسط بزرگتر باشد شماره عنصر آخر آرايه تغيير نمى

:اول آرايه از رابطه


شماره عنصر اول آرايه = شماره عنصر وسط + 1

ايم تا زمانيكه  اى آه اول و آخر آن را بدست آورده آيد و عمليات گفته شده را براى آرايه بدست مى
شماره

.آنيم عنصر آخر بدست آمده از شماره عنصر اول بزرگتر يا مساوى باشد تكرار مى
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یک - 7ثال  ده و  وا ند را  ودی   ورت  دد را    دی  عدا ید    و ی  ور ال
ند ص  ت  ل آن را   ده  وا ددی را  پس  د و  ار د .آرا 

پارامترهاى الزم:
 تعداد عناصر =N


7 - x را بخوان

 آرايه =A
 شمارنده =I
 شماره عنصر اول(حدپايين = (L
 شماره عنصر آخر(حد باال = (H
 شماره عنصر وسط(وسط = (M
 عدد مورد نظر =X
1 - n را بخوان
2I 1

8-L براى باراول مقايسه شماره عنصر اول را ( 1
)آنيم مشخص مى

9 - H N ) براى بار اول مقايسه شماره آخرين عنصر
)آنيم را تعيين مى

10- m(L+H)/2 ) شماره عنصر وسط را بدست
)آوريم مى

11-  اگرA(m)=X  آنگاهm دستور  را چاپ و بروبه
)درصورت تساوى عدد در ليست پيدا شده است( 15

12اگA(m)<XآنگاL m+1نه Hگ 2 - I 1
3 - تعريفA(n) 
4 - A(I) را بخوان
5 - I I+1
6 -  اگرI<=n  4آنگاه برو به دستور


12-اگرA(m)<X آنگاهL m+1 وگرنهH
m-1 ) براساس شرط حدباال و پائين جديد را بدست
)آوريم مى

13-  اگرL<=H  10آنگاه برو به دستور
14-  عدد در ليست وجود ندارد"چاپ آن"
15- توقف آن.

ه یا آرا د ندا ی  عدی ر ند  ی 
هايى آه تاآنون حل شد از متغيرهاى يك انديسه  در الگوريتم

ه ا آ كا از خانه ه ه ت د ا آه د ك هاى يك بعدى آه براى دسترسى به هر خانه از يك  يا آرايهها
. آرد، استفاده آرديم انديس آه شماره خانه را مشخص مى

اگر اطالعات به صورت جدول سازماندهى شده باشند براى 
دسترسى به هر عنصر نياز است آه شماره سطر و شماره 

به اين نوع متغيرها، آرايه . ستون آن عنصر را شخص آنيم
شماره آن اول انديس آه انديسه دو متغيرهاى يا بعدى دو بعدى يا متغيرهاى دو انديسه آه انديس اول آن شماره دو

.شود باشد، گفته مى سطر و انديس دوم آن شماره ستون مى
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به نام  4×4شود جدولى به ابعاد  همانطورى آه ديده مىT 

ه یا آرا د ندا ی  عدی ر ند  ی 

به صورت آلى زير به هر يك از.وجود دارد
:عناصر آن دسترسى خواهيم داشت

) نام جدول) شماره سطر ,شماره ستون

 به عنوان مثالT(3,3)   يعنى عنصر سطر سوم از ستون
ل د T(4ياTاز ط(2 عن ن ي يعنى عنصر سطرT(4,2)وياTسوم از جدول

.Tچهارم از ستون دوم از جدول 

رب  - 8ثال  دول  ید   و ی  ور ند 10×10ال ید و چاپ  و .را 
توليد آنيم و 10×10خواهيم يك جدول  شود اين است آه مى آنچه آه از صورت مسئله برداشت مى

.هاى آن اعدادى آه جزء جدول ضرب هستند قرار دهيم داخل هريك از خانه
الزم :پارامترهاى ى الزم ر ر :پ
 شمارنده سطر =I
 شمارنده ستون =J
 آرايه =A
1 -  تعريفA(10,10)
2 - I1
3 - J1
4 - A(I,J)I*J)شود هرعنصرجدول ضرب ازحاصلضرب شماره سطر درستون حاصل مى(
5 - JJ+1
6 -  اگرJ<=10  4آنگاه بروبه دستور
7 - II+1
8 -  اگرI<=10  3آنگاه بروبه دستور
9 - توقف آن.
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ثال
 الگوريتمى بنويسيد آه شماره  -9مثال

دانشجويى، معدل و تعداد واحد پاس شده 
نمايد ذخيره و گرفته را دانشكده يك دانشجويان

  
1 - m را بخوان
2-تعريفA(m 3) .دانشجويان يك دانشكده را گرفته و ذخيره نمايد

و  78سپس ليست دانشجويان ورودى سالهاى 
دورقم سمت چپ . (رابه تفكيك چاپ آند 77

شماره دانشجويى سال ورودى است، با فرض 
)رقمى است 6اينكه شماره دانشجويى عدد 

پارامترهاى الزم:
 آرايه =A
 تعداد دانشجويان =M
 سال ورود =J
آرايه سطر I=شماره

2تعريفA(m,3)
3 - I1
4 - A(I,3) , (A(I,2) , A(I,1) را بخوان
5 -  اگرA(I,1)<100000  ياA(I,1)>999999  آنگاه برو

4به دستور 
6 - II+1
7 -  اگرI<=m  4آنگاه برو به دستور
8 - I1
9 - 78ليست دانشجويان ورودى    "چاپ آن" 
10- JA(I,1)/10000
11-  اگرJ=78  آنگاهA(I,3) , A(I,2) , A(I,1)  را چاپ

آن  ي ر ر  Iر 
واحدمعدلشماره دانشجويى
1,11,21,3
...


...
...
m,1m,2m,3

ن
12- II+1
13-  اگرI<=m  10آنگاه بروبه دستور
14- I1
15- 77ليست دانشجويان ورودى    "چاپ آن" 
16- JA(I,1)/10000
17-  اگرJ=77  آنگاهA(I,3) , A(I,2) , A(I,1)  را چاپ

آن
18- II+1
19-  اگرI<=m  16آنگاه بروبه دستور
20- توقف آن.

ید  آرا  - 10ثال  و ی  ور ه و  B(n,l)و  A(m,n)ال حا ھا را  رب آ ل  ه و حا را 
م  ی   ند C(m,l)دو .ار داده و چاپ 

هاى  بافرض اينكه آرايهA  وB   ،به صورت زير باشند
B×A  آه همانC   است با استفاده از روابط ذيل بدست
.آيد مى

1 - L,n,m را بخوان
2 -  تعريفA(m,n)  وB(n,L)  وC(m,L)
3-I1

يا به عبارت ديگر:
C(1,1) = A(1,1) * B(1,1) + A(1,2) * B(2,1)
C(3,3) = A(3,1) * B(1,3) + A(3,2) * B(2,3)
پارامترهاى الزم:
 آرايه اول =A
 آرايه دوم =B
 آرايه حاصل =C
 شمارنده سطرA  =I
 شمارنده ستونA  و سطرB  =J

ت ن ا CKتBش

4 - K1
5 - J1
6 - C(I,K)C(I,K) + A(I,J) * B(J,K)
7 - JJ+1
8 -  اگرJ<=n  6بروبه دستور
9 - KK+1
10 -  اگرK<=L  5بروبه دستور
11 - II+1
12 -  اگرI<=M  4بروبه دستور

 شمارنده ستونBو ستونC=K
 تعداد سطرهاىA  =M
 تعداد ستونهاىA  و سطرهاىB  =N
 تعداد ستونهاىB  =L


13 - I1

14 - J1
15 - C(I,J) را چاپ آن
16 - JJ+1
17 -  اگرJ<=L  15آنگاه بروبه دستور
18 - II+1
19 -  اگرI<=m  14آنگاه بروبه دستور
20 - توقف آن.
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ید آرا  - 11ثال  وع A(m,n)ض   ، وع  ید   و ی  ور ت ال ود ا و
دد آرا  ن  ر ر ن و  ر وچ ر آرا و  نا ل  وع  ند Aون و  .را پیدا و چاپ 

فرض آنيد آرايه زير را داريم:
B(1)  مجموع عناصر سطر اول آرايهA باشدو  مىC(1)  مجموع عناصر ستون اول آرايه

A


11 -  اگرMax < A(I,j)  آنگاهMaxA(I,j)
12اگMin>A(I j)آنگاهMinA(I j) 

A= آرايه :پارامترهاى الزم4
 تعداد سطرها =M
 تعداد ستونها =N
اى آه مجموع هررديف در آن است  آرايه =B
اى آه مجموع هرستون درآن است  آرايه =C
 بزرگترين عدد =Max
 آوچكترين عدد =Min
 مجموع آل عناصر =Sum
 شمارنده سطرها =I
ها  شمارنده ستون =J
1 - m  وn را بخوان
2 -  تعريفC(n) , B(m) , A(m,n)

12- اگرMin>A(I,j)  آنگاهMinA(I,j)
13 - jj+1
14 -  اگرj<=n  8آنگاه برو به دستور
15 - II+1
16 -  اگرI<=m  7آنگاه برو به دستور
17 - I1
18 - J1
19 - A(I,j) را چاپ آن
20 - Jj+1
21 -  اگرj<=n  19آنگاه برو وبه دستور
22 - B(I) را چاپ آن
23 - II+1
24- اگرI<=m  18آنگاه برو به دستور

3 - Sum0
4 - minA(1,1)
5 - MaxA(1,1)
6 - I1
7 - J1
8 - SumSum+A(I,J)
9 - B(I)B(I) + A(I,J)
10 - C(j)C(j) + A(I,j)

25 - J1
26 - C(j) را چاپ آن
27 - Jj+1
28 -  اگرj<=n  26آنگاه برو به دستور
29 - Sum را چاپ آن
30 - Max را چاپ آن
31 - Min را چاپ آن


.توقف آن - 32

بنابر اين حجم. شود به متغيرهايى آه داراى سه انديس باشند، متغيرهاى از نوع حجم گفته مى
توان به هر يك  باشد آه داراى يك نام بوده و مى اى پشت سرهم مى اى از عناصر حافظه مجموعه

از

ه یا آرا د ندا ی  عدی ر ند  ی 
از

به عنوان مثال آتابى را . دسترسى پيدا آرد) طول و عرض و ارتفاع(عناصر آن توسط سه انديس 
در نظر

باشد ودر هر صفحه تعدادى خط ودر هر خط تعدادى آلمه  بگيريد آه داراى تعدادى صفحه مى
وجود
هاى هر خط عرض وتعداد صفحات آتاب ارتفاع تعداد خطهاى هرصفحه طول و تعداد آلمه. دارد
ام 5توان دسترسى داشته مثًال آلمه  بنابر اين به هر يك از آلمات آتاب توسط انديس مى. باشد مى

از خط
.نمايش داد )5,2,70V)يا  )70,2,5V)توان گفته فوق را به صورت  ام آه مى70از صفحه  2

ملموس منمونه آه مطلبترى شدن روشن براى و است ساالنه تقويم داشت، رابطه اين در توان توان در اين رابطه داشت، تقويم ساالنه است و براى روشن شدن مطلب ترى آه مىنمونه ملموس
به
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ند -12ثال  م آن ماه را چاپ  و ه  ید  روز اول ماه را  و ی  ور .ال
پارامترهاى الزم  :
 آرايه روزهاى ماه =A

فت ا Bا

        10 - J1
        11 - IF

12A(I J)K  ايام هفته =B
 شمارنده سطرها =I
 شمارنده ستونها =J
 مولد اعداد روزهاى ماه =K
 روز اول ماه =F
0- F را بخوان
1-  تعريفB(7) , A(7,6)
2- "شنبه  "B(1)
3-"يكشنبه"B(2)

12-A(I,J)K
13 - KK+1
14 -  اگرK>31  19آنگاه برو به دستور
15 - II+1
16 -  اگرI<=7  12آنگاه برو به دستور
17 - JJ+1
18 -  اگرJ<=6  آنگاهF1  11و برو به دستور
19 - I1
20 - B(I) را چاپ آن
21-J1 3- يكشنبه B(2)

4- "دوشنبه  "B(3)
5- "شنبه سه  "B(4)
6- "چهارشنبه  "B(5)
7- "پنجشنبه  "B(6)
8- "جمعه  "B(7)
9- K1

21J1
22 -  اگرA(I,J)0  آنگاهA(I,J)  را چاپ آن و

"               "گرنه چاپ آن 
23 - JJ+1
24 -  اگرJ<=6  22آنگاه برو به دستور
25 - II+1
26 -  اگرI<=7  20آنگاه برو به دستور
27 - توقف آن.

ماید - 13ثال  ه و چاپ  م آن سال را  و ه و  ید  روز اول سال را  و ی  ور .ال
پارامترهاى الزم:


A= آرايه تقويم سال 

38- K1
39- C(k) را چاپ آن

40I1

10- "فروردين  "C(1)
11- "ارديبهشت  "C(2)
12- "خرداد  "C(3)

 اسامى ايام هفته =B
ها  اسامى ماه =C
 شمارنده سطر =I
 ستون =J
 شمارنده ماه =K
 روز اول سال =F
ها  مولد اعداد روزهاى ماه =M
1 - F را بخوان
2 -  تعريف

A(7,6,12),C(12),B(7)
3 - "شنبه  "B(1)

40- I1
41- B(I) را چاپ آن
42- J1
43-  اگرA(I,J,K)0  آنگاهA(I,J,K)  را چاپ

را چاپ آن"               " آن و گرنه 
44- JJ+1
45-  اگرJ<=6  43آنگاه بروبه دستور
46- II+1
47-  اگرI<=7  41آنگاه بروبه دستور
48- KK+1
49-  اگرK<=12  39آنگاه بروبه دستور

آ50 قف

13- "تير  "C(4)
14- "مرداد  "C(5)
15- "شهريور  "C(6)
16- "مهر  "C(7)
17- "آبان  "C(8)
18- "آذر  "C(9)
19- "دى  "C(10)
20- "بهمن  "C(11)
21- "اسفند  "C(12)
22- K1
23- M1
24- J1
25- IF
26- A(I,J,K)M

27MM+1
( )

4 - "يكشنبه  "B(2)
5 - "دوشنبه  "B(3)
6 - "شنبه سه  "B(4)
7 - "چهارشنبه  "B(5)
8 - "پنجشنبه  "B(6)
9 - "جمعه  "B(7)

50- توقف آن.


27-MM+1
28-  اگرK<=6  آنگاه اگرM>31   آنگاه بروبه

35دستور 
29-  6اگر<K<=11  آنگاه اگرM>30   آنگاه

35بروبه دستور 
30-  اگرK=12  آنگاه اگرM>29   آنگاه بروبه

38دستور 
31- II+1
32-  اگرI<=7  26آنگاه برو به دستور
33- JJ+1
34-  اگرJ<=6  آنگاهF1  25برو به دستور
35- FI
36- KK+1
37-  اگرK<=12  23آنگاه بروبه دستور
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ن 
تمرين:
1 -  الگوريتمى بنويسيد آه دو ليست مرتبB  وA را خوانده و سپس آنها را ادغام آند.
2 - الگوريتمى بنويسيد آه دو ماتريسn×mوp×nرا خوانده و آنها را درهم ضرب آند. ريس و ي وي ب ى ربpووري م ر ر ه و و ر
3 -   را توليد و آن را چاپ آند 10×  10الگوريتمى بنويسيد آه جدول ضرب.
4 - اى را محاسبه آند الگوريتمى بنويسيد آه حاصلجمع دو چند جمله.
5 -  را گرفته و جمع عناصر هر سطر وهر ستون را محاسبه 5×5الگوريتمى بنويسيد آه جدولى به ابعاد

.آرده و جلوى سطر و ستون مربوطه به همراه جدول چاپ آند
6 -  و عناصر روى قطر فرعى 1را عدد  5×5الگوريتمى بنويسيد آه عناصر روى قطر اصلى يك ماتريس

يعنى. قرار دهد 6و عناصر سمت چپ و راست ماتريس را عدد  9و عناصر باال و پايين را عدد  2آن را 
7 - هاى زير موجودند فرض آنيد ليست:
           1-  ليستA شامل تعداد ساعت آارى آارمندان ،
           2-  ليستB نرخ هر ساعت آارى ،
           3-  ليستC گيرد ، درصد مالياتى آه به حقوق افراد تعلق مى
           4- ليستNم، نام و نام خانوادگى م
           5-  ليستL شماره آارمندى افراد ،
الگوريتمى بنويسيد آه شماره آارمندى فردى را از ورودى خوانده و حقوق اصلى، مانده قابل پرداخت و

.آسورات را محاسبه آند
8 - 1هاى  سه ليست بنامL  ،2L  3وL  1داريم آه درL  2نام جنس ودرL  3تعداد آاال ودرL قيمت واحد

خواهيم قيمت آل هر جنس و قيمت آل اجناس را محاسبه و در خروجى چاپ آنيم، مى. آاال را داريم
.الگوريتم مربوطه را بنويسيد

1L                          2L                                      3L                                        4L
آل                               جمع آل نام     تعداد                  قيمت واحد                             قيمت

ن 
9 -  الگوريتمى بنويسيد آه عضوهاى مشترك دو ليست به نامهاىL  وV  و به طولهاىN1  وN2 

را پيدا
ت لي در دهدDآرده آه10قرار را عددى اعداد، از ت لي دريك آه يد ي بن ريت الگ الگوريتمى بنويسيد آه دريك ليست از اعداد، عددى را آه -10.قرار دهدDآرده و در ليست

باشد به صفر تبديل آند و Mآوچكتر از 
.تعداد اين نوع اعداد را حساب آند

11-  الگوريتمى بنويسيد آه در يك ليست از اعداد، عددى آه بيشترين تكرار را دارد پيدا آند و
تعداد

.دفعات تكرار آنرا مشخص آند
12-  الگوريتمى بنويسيد آه ليستى از نام افراد بنامPerson  و به طولM  و نام شخصى را از

ورودى
دريافت آرده، اگر نام شخص در ليست وجود داشت ضمن پيام مناسب، محل وجود شخص را به

آند اد نا ا ك نه گ داند گ انند اخ ف ت .الگوريتم فراخواننده برگرداند و گرنه يك پيام مناسبى صادر آندالگ
13-  الگوريتمى بنويسيد آه ليستى از اعداد را دريافت آرده و مجموع مربعات عناصر آن را پيدا

.آند
14-  الگوريتمى بنويسيد آه يك ليستى از عناصر را دريافت آرده و مشخص آند اين ليست مرتب

است
يا خير، اگر مرتب است، صعودى است يا نزولى و در هر حال پيام مناسبى به الگوريتم فراخوانده

.برگرداند
15-  هيچ محلى غير از. الگوريتمى بنويسيد آه دريك ليست مرتب عناصر تكرارى را حذف آند

.محلهاى آخر نبايد خالى باشند


