
  1 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

  
  
  
  
  

  
  برنامـه نویسی به زبـان

  

  پاسـکال
  

    
  

  

  ديـ محم مهديدسـمهن:       تالیـف 

ی        ه آزما
د ماه  ا د  ۱۳۸۸  

  
  

 
 

WWW.PASCAL4U.BLOGFA.COM 

باط   :ما   با   ار



  2 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

  :الگوريتم و فلوچارت
  : براي ارائة يك راه حل براي يك مساله سه عامل مهم وجود دارد

  شناخت دقيق مساله -١
   داده ها •
  مجهوالت •
  ارتباط بين داده ها و مجهوالت •

 عـدد را  ٥ عدد ورودي است و مجهول ميانگين اعداد است و رابطة آن حاصل جمـع  ٥ عدد را محاسبه كنيد؟  داده ها   ٥ميانگين    ) المث
  . مي كنيم تا مجهول بدست آيد٥تقسيم بر 

  !معموال بدست آوردن رابطة بين مجهول وداده ها به اين آساني نيست بايد در مورد آن فكر و تامل كرد
  .  بعد ازاين كه مساله را به دقت شناختيم بايد براي آن راه حل ارائه كنيم):ارائه راه حل( ه حل مسالهطرح نقش -٢

الگـوريتمي و  .( راه حل منطقـي -٢ راه حل غير منطقي -١: راه حل هايي كه براي يك مساله ارائه مي شود به دو دسته تقسيم مي شوند   
  )غير الگوريتمي

انسانها براي با توجه به هوش و حواس خود از ايـن راه حلهـا بـراي    . وان فرموله كرد و هيچ منطقي ندارندراه حلهاي غيرمنطقي را نمي ت  
 چند رقمي است؟ انسان بـا يـك   ٤٥٢٩مثال عدد . حل مساله استفاده مي كنند اما يك رايانه نمي تواند به اين صورت مساله را حل كند        

   زوج است يا فرد؟٢٤٦يا اينكه عدد ! ا رايانه نمي تواند ارقام را ببيندنگاه به آن متوجه مي شود كه چهار رقمي است ام
راه حل هاي منطقي راه حلي هستند كه مساله گام به گام حل مي شود و رابطه ايي بـين داده هـا و مجهـوالت وجـود دارد؟ مـثال اگـر           

 ارقام يك عـدد چـه راه حـل منطقـي ارائـه مـي       براي تشخيص تعداد. عددي را تقسيم بر دو كنيم و باقيمانده صفر شود پس زوج است         
  كنيد؟ 

  .بنابراين براي طرح يك الگوريتم بايد راه حل منطقي مساله را بدست آوريد
 بعد ازاينكه براي مساله راه حل منطقي يافتيم بايد آن را تجزيه و تحليل كنيم كه آيا جواب مي دهد يا نـه؟ يـا   :تحليل را حل مساله   -٣

  .يا اينكه مساله را به مسائل كوچكتري تقسيم كنيم. دهيم تا مسائل بزرگتري حل شونداينكه آنرا تعميم 
  .كلمة الگوريتم از نام رياضي دان بزرگ ايراني محمد بن موسي الخوارزمي گرفته شده است: الگورينم

ترتيب  بيان كرده و در آن ت كافيجزييا وبا زبان دقيقرا به ) حل يك مساله(انجام كاري  كه مراحل مختلفدستورالعملهابه مجموعه 
  . بودن عمليات مشخص باشد الگوريتم مي گويندخاتمه پذير و شروع و مراحل

  منظور از زبان دقيق و جزييات كافي چيست؟. خصوصيات يك الگوريتم را در تعريف آن مشاهده مي كنيد
ي كه الگوريتم را اجرا مي كند مجري الگـوريتم ناميـده   شخصي يا ماشين . منظور از اجراي الگوريتم دنبال كردن مراحل مختلف آن است         

  .مي شود
حداقل يـك نقطـه پايـان بايـد     .( يك الگوريتم فقط و فقط يك نقطة شروع بايد داشته باشد اما مي تواند چندين نقطة پايان داشته باشد   

  ).داشته باشد
   در مشاهده مي كنيد كه منظور از آن راR= N-[N \ M] * Mدر الگوريتمهاي ذكر شده در بعضي از كتابها عبارت 

 R= N  Mod Mجزصـحيح يـك عـدد اسـت    [   ] تقسيم صحيح اسـت و منظـور از   \منظور از عالمت .  است   ).Mod و DIV  بـه 
  .)  ترتيب باقيماندة يك تقسيم و خارج قسمت صحيح يك تقسيم را نمايش مي دهند

  
  .در ادامه چند مثال براي تعدادي مساله بيان مي شود. ما كمك مي كندبراي ياد گرفتن الگوريتم ها فقط تمرين و تالش به ش
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   الگوريتم زير كدام است؟خروجي -١
  R=N – [ N \ M ] * M -٣           M=2 -٢ را بگير              N عدد -١ شروع                 -٠
  ٣ برو مرحله M<N اگر -٦            M= M+1  -٥                    ٨  آنگاه برو به مرحلة R=0 اگر -٤
٧- N                     پايان-٨ را چاپ كن   
  

   را چاپ مي كندNمقسوم عليه هاي عدد )  فرد باشد آن را چاپ مي كند               بNدرصورتيكه ) الف
  . از دو مقسوم عليه باشد آنرا چاپ مي كند داراي بيشNدر صورتيكه ) د.          عدد اول باشد آن را چاپ مي كندNدر صورتيكه ) ج
  
   خروجي الگوريتم زير كدامست؟-٢
  ١٠ بروي به مرحله A<=0 اگر -٤                B=0 و C=0 -٣ را بگير              A -٢ شروع                 -١
٥- D=  A  Mod  10               ٦- C= C+D*10^B                       ٧- B=B+1               ٨- A=A \ 10  
   پايان-١١            C چاپ - ١٠               ٤ برو به مرحله -٩
  

  عدد ورودي) حاصل جمع ارقام يك عدد           د) حاصلضرب ارقام يك عدد           ج) معكوس يك عدد                  ب) الف
  
   حاصل اجراي الگوريتم زير چيست؟-٣
  b=y+4*3 \ a   -٤                     a=(x+12) mod 5     -٣                 y=2   و   x=6 -٢     شروع       -ا
   پايان-٧.            را چاپ كنb-٦ برو                        ٧ را چاپ كن و به مرحله a آنگاه a>b    اگر -٥
  

  ١)                      د ٤)                    ج٦)                    ب٣) الف
  
   )(X=5 چند بار تكرار مي شود؟  ٥ در الگوريتم روبرو، مرحله -٤
   را بنويسY -٥            Y=C+X-٤ را دريافت كن           X عدد-٣            C=1 -٢  شروع            -١
٦- C=3*C                       اگر -٧ C<50 پايان– ٨             ٤   برو به مرحله   
  

 18)                  د17)                 ج4)                    ب3) الف
  
   دورقمي باشد؟٣ جاي خالي در الگوريتم را طوري تكميل كنيد تا حاصل چاپ اعداد مضرب -٥

   برو٢به مرحله )  الف
   برو٣به مرحله ) ب
   برو٦به مرحله ) ج
  رو ب٦  را چاپ كن و مرحله K) د
  

  
  

  
  
  
  

  شروع )٠
١( K=12       
٢( Kرا چاپ كن   
٣( K=K+3       
  ………… آنگاه  K>99اگر   )٤
   برو٢به مرحله  )٥
  پايان )٦

  



  4 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

   كار الگوريتم روبرو چيست؟-٦
١- A             ٢ را دريافت كن- K=2                ٣-  X=A           ٤- A           اگر -٥ را دريافت كن X>A آنگاه X=A  
  ان پاي-٩ را اعالم كن    X -٨            ٤ و برو به مرحله    K=K+1 -٧        ٨ برو به مرحله K=10 اگر-٦
  

   عدد دريافتي١٠يافتن كوچكترين عدد بين )        ب10چاپ جمع اعداد كوچكتر از ) الف
   عدد دريافتي٩يافتن كوچكترين عدد بين )  بار       د١٠يافتن كوچكترين عدد بين دوعدد دريافتي با تكرار ) ج
  

   ):flowchart( نمودار گردشي 
ي است و جمالت به زبانهاي مختلفي نوشته مي شود كه بـراي همـه افـراد قابـل     دنبال كردن جمالت يك الگوريتم بزرگ كار مشكل   

استفاده نيست به همين دليل براي بيان الگوريتم از نمادهاي خاصي استفاده مي كنند كه الگوريتم را بـه صـورت تـصويري نمـايش      
  .ل مي كنند نمودار گردشي گفته مي شودتبدي) تصوير(به مجموعه اي از عاليم ساده كه الگوريتم را به صورت نماد . مي دهد

  .وجود نمودار گردشي امكان اصالح و تغيير الگوريتم را ساده تر مي كند. نمودار گردشي به زبان خاصي بستگي ندارد
  

  .در ادامه عالمتهاي استانداردي كه در رسم فلوچارت استفاده مي شود را بيان مي كنيم: عالئم نمودار گردشي
  è. ي كه به صورت پليكان مشخص مي شوند و مسير عملياتي كه را انجام مي شود به ترتيب مشخص مي كند خطوط: خط جريان

شـروع هـر نمـودار    .(هر فلوچارت حداكثر يك شروع و حداقل يك پايـان دارد . بصورت بيضي مشخص مي شوند      :عالمت شروع و پايان   
  )منحصر به فرد است
  ه آن وارد نمي شود و در مورد بيضي پايان خط جريان ب(Start)در مورد بيضي شروع

  .اما به بيضي پايان مي تواند چندين خط جريان وارد شود. از آن خط جريان خارج نمي شود
درون مستطيل مي توان يك يا عمل محاسباتي .  از شكل مستطيل براي انجام و محاسبات و انتساب استفاده مي شود    :  عالمت پردازش 

از مستطيل فقط يك پليكان خارج مي شود ولي مي توانـد چنـدين    ). ر اين صورت ترتيب اجرا از باال به پايين است         د( يا انتساب نوشت    
  .پليكان به آن وارد شود

  
  

در داخل لوزي يك شرط نوشته مي شود كه جواب .  از شكل هندسي لوزي براي تصميم گيري استفاده مي شود   : عالمت تصميم گيري  
خـارج مـي شـود ولـي مـي توانـد       ) YES , NO( از لوزي حتما فقط دو پليكـان  . است) FALSE(نادرستيا )TRUE(آن يا درست

  .چندين پليكان به آن وارد شود
  :عالمت ورودي و خروجي

  اگر به عنوان ورودي. از عالمت متوازي االضالع براي ورودي و هم خروجي استفاده مي شود
  وشته مي شود و اگر به منظور خروجي استفاده  در آن نInputمورد نظرباشد عبارت  ورودي يا 

  . در آن نوشته مي شودOutPutشود عبارت خروجي يا 
  
  
  
  

  .نمي توان ثابت يا عبارت نوشت فقط بايد متغير نوشت ) Input(در متوازي االضالع ورودي
  .به متواري االضالع مي تواند چندين پليكان وارد شود اما فقط يك پليكان خارج مي شود

  . را به صورت روبرو مشخص مي كنندخروجيدر بعضي از كتابها عالمت 
  
  

STOP  Start       

  انتساب يا محاسبه

  شرط

  Fخروجي   A,Bورودي 

R,K  
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عالمت رابط به صورت . استفاده مي شود  براي قطع اجراي الگوريتم و ادامه دادن آن از محلي ديگر از عالمت رابط     ): ادامه( عالمت رابط 
 كه محل بعـدي اجـراي الگـوريتم را مـشخص مـي كنـد       داخل دايره يكي از حروف انگليسي را نوشته و يك دايره ديگر     . يك دايره است  

  .همان حرف انگليسي را مي نويسيم
  
  :زيرالگوريتم 

گاهي براي حل يك مساله بزرگ بايد مساله را به مسايل كوچكتري تقسيم كنيم و سپس با حل مسئله هاي كوچك مـسالة بـزرگ           
د كه دراين صورت شما مي توانيد قسمت تكرار شـونده را بـه   يا گاهي بخشي از يك الگوريتم چندين بار تكرار مي شو . حل مي شود  

زير الگوريتم بخشي از الگوريتم اصلي است كه براي حـل قـسمتي از   . صورت يك قسمت مستقل نوشته و آن را به دفعات صدا بزنيد   
  .مساله نوشته مي شود

 با اعمـال تغيراتـي در زيـر الگـوريتم مـي تـوان       -٢     سبب كاهش حجم الگوريتم اصلي مي شوند-١: مزاياي استفاده از زيرالگوريتم ها 
سايل كـوچكتري تقـسيم    سبب ساده تر شدن روش حل يك مساله مي شود زيرا مساله به مـ -٣  .  اصلي را تغيير يا تعميم داد      الگوريتم
  )كارگروهي.( واگذاري نوشتن هر زيرالگوريتم به يك شخص سبب صرفه جويي در وقت مي شود-٤ .  شده است

  .يرالگوريتمها همان زيربرنامه ها هستند كه در مباحث پاسكال بحث خواهد شدز
  

  .تعدادي الگوريتم يا فلوچارت در ادامه آماده است كه انتظار مي رود در مورد حل آنها فكر كنيد
  .فلوچارتي رسم كنيد كه اعداد زوج دورقمي را محاسبه و چاپ كند -١
  .ك عدد ورودي را جمع و حاصل جمع را چاپ كندفلوچارتي رسم كنيد كه مقسوم عليه هاي ي -٢
  .الگوريتمي بنويسيد كه يك عدد از وردوي دريافت كند و زوج و فرد بودن آن را مشخص كند -٣
       5*4*3*2*1=!5. فلوچارتي رسم كنيد كه يك عدد از ورودي دريافت كند و فاكتوريل آن را چاپ كند -٤
  .  دريافت كند و حاصل زير را چاپ كند را Nفلوچارتي رسم كنيدكه عدد ورودي مانند  -٥

 
S=1/2  + 3 / 4   +  5 / 6 + …+N/(N+1)  

  
  è 5934   4395.    فلوچارتي رسم كنيد كه يك عدد دريافت كند و معكوس آن را چاپ كند -٦
  4994 يا  3223اعداد فلوچارتي رسم كنيد كه اعداد چهار رقمي كه از چپ و از راست بكجور خوانده مي شوند را چاپ كند مانند  -٧
  .فلوچارتي رسم كنيد كه يك عدد دريافت كند و رقم بزرگتر آن را چاپ كند -٨
  . را چاپ كند١٠٠٠فوچارتي رسم كنيد كه سري اعداد فيبوناچي كمتر از  -٩
  . آن را چاپ كند٨فلوچارتي رسم كنيد كه يك عدد دريافت كند و مبناي  -١٠
  

  :تست 
  .) دو عدد طبيعي هستندN و M(هدفي را دنبال مي كند؟  نمودار گردشي روبرو چه -٧

  .  را محاسبه و چاپ مي كندN و Mحاصل ضرب ) الف
  .                    رسانده و چاپ مي كندN را به توان M)ب
  .  رسانده و چاپ مي كندM  را به توان N)ج
  . را محاسبه و چاپ مي كندN بر Mحاصل تقسيم )د
  
  
  
  
  

A  
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  ارت روبرو چيست؟هدف از فلوچ -٨
  چاپ اعداد زوج كوچكتر  يا مساوي عدد ورودي) الف
  چاپ مقسوم عليه هاي زوج عدد ورودي)ب
  چاپ وارون عدد ورودي) ج
  در حلقة دائمي قرار مي گيرد) د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   N=4خروجي نمودار گردشي مقابل كدامست؟  -٩

               120) الف
  24 , 6 , 2 , 1 , 1) ب
                    24) ج
  1)د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خروجي نمودار گردشي مقابل كدام است؟ -١٠
               8) الف
                     17)ب
         26) ج
   5)د
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  كدام شكل هندسي عالمت پردازش در يك نمودار گردشي است؟-١١
  مستطيل) متوازي االضالع                   د) جلوزي              ) دايره                                   ب) الف

  
  كدام شكل عالمت رابط در فلوچارت است؟-١٢
  متوازي االضالع) مستطيل                 د) بيضي                 ج) دايره                    ب)   الف

  
  هدف از فلوچارت روبرو چيست؟ -١٣
  

  چاپ مقسوم عليه هاي عدد مورد نظر) الف
  چاپ وارون عدد) ب
   تا عدد مورد نظر١چاپ اعداد ) ج
   تا عدد مورد نظر ١اعداد زوج ) د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فلوچارت مقابل محاسبه كدام سري زير را انجام مي دهد؟ -١٤
  

  1/98 +.…+ 1/6 +   1/4 +  1/2 )الف
  
  1/98 +.…- 1/6 +  1/4  -  1/2 )ب
  
  1/98 -.…+ 1/6 -  1/4 + 1/2- )ج
  
  1/98 -..…-  1/6 -  1/4 -  1/2- )د
  
  
  
  
  ؟نيستكدام گزينه صحيح  -١٥
  

  )د)                                        ج)                                       ب)                                      الف
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   كدام گزينه را بايد قرار داد؟٥مايش است در خط  روي صفحه ن٥٠ الي ١الگوريتم روبرو جهت نمايش اعداد -١٦
  

  ٣  آنگاه برو به X<=50 اگر  )الف
  ٣ آنگاه برو به X<50اگر ) ب
  ٣  آنگاه برو به X>=50اگر ) ج
  ٣ آنگاه برو به X=50اگر ) د
  
  
   فلوچارت روبرو چه خروجي دارد؟-١٧
  

  Y وXچاپ تفاضل ) الف
  Y تقسيم برXچاپ )ب
  Y و Xچاپ مجموع )ج
  X*Yچاپ )د
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شروع - ١
٢ - X= 0      
٣ - X=X+1    
٤ - Xرا نمايش بده   
   ؟ - ٥
  پايان -٦
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  :کالـپاس
 هنگامي كه اين زبان ابداع شد مترجمهاي متفاوتي براي آن از سـوي شـركتهاي    . ابداع شد  نيكالث ويرث زبان پاسكال توسط پرفسور     

  )لهجه هاي مختلف يك زبان:(متعددي نوشته شد مانند
Ansi Pascal  
Ms-Pascal 
Borland Pascal 
Turbo Pascal 

براي برنامه نويسي . اين جزوه سعي شده است با نكات و قواعد زبان پاسكال آشنا شويد و تاكيد اصلي بر روي نكات جهت تست است          در  
  .بايد عالوه بر يادگرفتن قواعد مي بايست تمرين و تالش بيشتري داشت

  :مزایا و معایب زبان پاسکال
به عنـوان مثـال زبـان    . دارد اما هر كدام براي يك هدف خاصي ايجاد شده اند   زبانهاي برنامه نويسي متعددي جهت برنامه نويسي وجود         

زبـان پاسـكال جهـت برنامـه     . برنامه نويسي بيسيك جهت آموزش برنامه نويسي به افراد مبتدي ايجاد شده است و هدف آموزشـي دارد          
  .نويسي ساده و آموزش برنامه نويسي ساخت يافته ايجاد شده است

  . بود و جهت پياده سازي الگوريتمهاي رياضي ايجاد شدALGOL نويسي سطح باال، زبان اولين زبان برنامه
  :مزایاي زبان پاسکال

   داشتن توابع كتابخانه اي-٢) چون به زبان محاوره اي نزديك است(قابل فهم بودن دستورات -١
   ساخت يافته بودن-٤) … كاراكتري و–رشته ايي - بولين– صحيح -اعشاري( پشتيباني از انواع داده ها-٣

 ساخت يافتهبرنامه هايي كه . برنامه ساخت يافته به برنامه ايي گفته مي شود كه از بلوكهاي پي درپي يا متداخل تشكيل شده است
 تر  اعمال تغييرات در برنامه ساده-٣.     خوانايي و درك برنامه ساده تر است-٢ اشكال زدايي ساده تر است -١:  دارند سه مزيتباشند
  .است

  :معایب زبان پاسکال
  نداشتن قابليت انعطاف -١
  نداشتن قابليت انتقال  -٢
  عدم امكان تعريف ركورد با طول متغير -٣

  . باشنددقت داشته باشيد كه معايب شايد فقط توسط افراد حرفه اي قابل درك وفهم
  
  
  
  :زاي یک برنامهـاج

  راگراف ها وجمالتهمانطور كه يك كتاب به زبان فارسي از فصل ها و صفحات و پا
به كـوچكترين واحـد   .  و كلمات و حروف تشكيل شده است يك برنامه پاسكال نيز از بلوك ها و دستورات و كلمات تشكيل شده است           

  .مي گويند) Token(معني دار در زبان پاسكال توكن
  : تشكيل مي شودچهار دسته كلمهبه طور كلي يك برنامه از 

 . ند كه در زبان تعريف شده اندو به منظور خاصي در نظر گرفته شده اندكلماتي هست:  دهـکلمات رزرو ش -1
  … و  Begin ,  End  , For , Programمانند 

 شناسه هاي اسـتاندارد  -شناسه هاي استاندارد و شناسه هاي غير استاندارد    كه به دو دسته تقسيم مي شوند         : ه ها ـشناس -2
توجه داشته باشيد كه اين كلمـات، رزرو شـده   . نظور خاصي تعريف شده اند    براي م  طرف مترجم پاسكال  كلماتي هستند كه از     

  … و Readln, Write,ABSمانند . نيستند
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 زيربرنامـه هـا   ، ثابتهـا  ،مانند متغيرها .  را تعريف مي كند برنامه نويس آنهاخود شناسه هايي هستند كه    شناسه هاي غیر استاندارد   
  .ه هاي استاندارد را مجددا تعريف نمايدبرنامه نويس مي تواند شناس…ها و نوع
   يا ٥ مانند عدد  در طول اجراي برنامه تغيير نمي كنندمقاديري هستند كه : هاـثابت-3

  .ثابتها اعداد يا رشته هايي هستند كه در برنامه نوشته مي شوند ’ALI’ .رشته 
  .هستند كه معني خاصي مي دهند) ییها(كاراكتر : الیمـع-4

  A2=162$ .  به كار مي رود١٦ براي اعداد در مبناي $عالمت  و به معناي ضرب است*مثال عالمت 
  

  : ر استانداردـشناسه هاي غی
  بايد خود  دارد كه…برنامه نويس در برنامه خود نياز به متغيرها يا ثابتها و زيربرنامه يا برچسب يا 

  :بايد موارد زير را رعايت كنيد ید براي یک شناسه نام انتخاب کندیهنگامی که می خواه.  تعريف كند
  

  .شروع شود )  _(نام متغير بايد با يكي از حروف انگليسي يا عالمت زيرخط -1
  . باشد ) _( حرف دوم به بعد متغير مي تواند تركيبي از حروف انگليسي يااعداد يا عالمت زيرخط -٢
  )جا خالي نيز مجاز نيست(  و غيره % < ) ~ - + * & $ !مثل . استفاده از كاراكترهاي ويژه صحيح نيست  -٣

  .تنها كاراكتر ويژه كه مي توان استفاده كرد همان زير خط است
  . فرقي باهم ندارندa و شناسه Aحروف كوچك و بزرگ فرقي با هم ندارند يعني شناسه  -٤
  . كاراكتر است٦٣حداكثر طول يك شناسه در توربو پاسكال  -٥
  … و Begin يا While يا Forمانند . وانيد استفاده كنيداز كلمات رزرو شده نمي ت -٦
  

  . مشخص مي شوندرنگ سفيد با كلمات رزرو شدهدر توربوپاسكال هنگام برنامه نويسي . توابع كتابخانه ايي، رزرو شده نيستند
  .نام شناسه ها را سعي كنيد كلمات بامعني انتخاب كنيد تا خوانايي برنامه را افزايش دهد

  

  :ر برنامهاـساخت
  :  تشكيل شده استسه قسمت اصليهر برنامه پاسكال از 

   قسمت بالك یا دستورالعمل ها-3 قسمت تعاریف و اعالنات        -2قسمت عنوان         -1
  نام برنامه بايد از.  در اين قسمت برنامه نويس نام برنامه خود رايادداشت مي كند: قسمت عنوان -1

  . مي توان نام برنامه را مشخص كردPROGRAMبا كلمه رزرو شدة .ه ها پيروي كند قوانين نام گذاري شناس
  ;PROGRAM  FM:       مانند

  . است اما در توربوپاسكال نوشتن اين خط اختياري استاجباريدر زبان پاسكال استاندارد اين خط 
، امه نويس معرفي شوند مثل متغيرهابرنامه توسط برن در اين قسمت بايد شناسه هاي به كار رفته در   :قسمت تعاریف و اعالنات      -2

   و در آخرنوع داده ها سپس  ابتدا ثابتهادر پاسكال استاندارد….ثابتها ، برچسب ها، زيربرنامه ها و 
  : خواهد بودروبرود كلي يك برنامه پاسكال به صورت نما.  تعريف مي شوندمتغيرها

  مي يابد كه   پايان.END مي شودو با يك  شروعBEGIN اين قسمت با يك :قسمت دستورات  -3
  . دارداصلي فقط يك بلوكبه آن بلوك اصلي برنامه مي گويند هر برنامه 

  
  

  
  

Program Ali; 
 Const 
    F=13; 
  Var 
      A:integer; 
       B:Real; 
Begin 
      Read(A); 
      A:=A+1; 
       B:=A/10;    
      Writeln(A,B); 
End. 

 يك برنامه پاسكال

 عنوان
 تعاريف و اعالنات
 دستورات يا بلوك اصلي

Program 
USES 
Label 
CONST 
TYPE 
VAR 
BEGIN 

دستوراتمجموعه   
END. 
 نماد كلي يك برنامه پاسكال
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  :کالـانواع داده ها در زبان پاس
داده هاي عددي صحيح خود داراي انواع زيـر   .اين داده ها به دو دسته صحيح و اعشاري تقسيم مي شوند         :داده هاي عددي   -1

  .آنها و مقدار فضايي كه در حافظه اشغال خواهد كرد توسط برنامه نويس استفاده مي شوند محدودههركدام ازآنها با توجه به . مي باشند
  .يك برنامه نويس خوب هميشه سعي مي كند بهترين نوع را براي متغيرهاي خود انتخاب كند

  حـانواع صحی
  عالمتدار  محدوده  ظرفيت  مخفف  نوع

Byte  Byt  عالمت ندارد  255 - 0   بايت١  
ShortINT  Sht  عالمتدار  127+  -  128-   بايت١  
Integer  Int  عالمتدار  32767+ -  32768-   بايت٢  
Word  Wrd  عالمت ندارد  65535 - 0  بايت٢  

LongInt  Lng  عالمتدار  231+تا  1-231-   بايت٤  
COMP  Cmp  عالمتدار     بايت٨  

  
  :  شوندداده هاي اعشاري به انواع زير قسمت مي

  واع اعشاريـان
  دقت اعشار  فضا  مخفف  نوع

Single  Sgl  ٨-٧   بايت٤  

Real  Rl  ١٢-١١   بايت٦  

Double  Dbl  ١٦-١٥   بايت٨  
Extended Xtd  ٢٠-١٩   بايت١٠  

  
  :نحوة نمايش اعداد اعشاري در پاسكال به دو صورت است

    58.301–      يا 3.45مانند :    مميز ثابت-١
  
  34E-1                  21.2E2             0.32E-1        1.23E1مثل   :   ا نماد علمي مميز شناور ي-٢

  .برنامه نويس مي تواند از انواع اعشاري و صحيح مختلف در تعريف متغيرهاي خود استفاده كند
ين نمايش اعداد اعـشاري كـامال   عالوه برا. متغيرهايي كه از نوع صحيح هستند در محاسبات سرعتشان از اعداد اعشاري بيشتر است          

  7.999999999999 = 8.                     دقيق نيست
  چرا؟.  را قرار دهيم300 تعريف كنيم در اين متغير نمي توانيم عدد Byteاگر متغيري را ازنوع : نكته

قي مـي افتـد و در آن متغيـر چـه      باشد و يك واحد به آن اضافه كنيم چـه اتفـا        32767 عدد   Integer اگر در متغيري از نوع       :تحقيق
  عددي قرار مي گيرد؟

  .روش نمايش اعداد صحيح منفي در حافظه به صورت مكمل دو است •
  . يك عدد اعشاري است4.0   يك عدد صحيح محسوب مي شود اما عدد 4 عدد  •

  :پديدة سرريزي
 را در خـود ذخيـره   ٣٢٧٦٧توانند حداكثر تـا عـدد   آنگاه هر كدام از متغيرها مي ) A,B,C( تعريف كنيمIntegerاگر سه متغير از نوع     

 چه عددي ذخيره مي شود؟ چون حاصـل جمـع   C آنگاه در ;C:=A+Bباشد و بنويسيم     ;B:=25000 و   ;A:=32000اگر  .مي كنند 
خطـا  م البته پيغـا .  ذخيره مي شودC در قسمتي از جواب نمي تواند قرار گيرد به همين دليل C مي شود و اين عدد در متغير       57000

ايـن پديـده هنگـامي رخ    . به اين پديده سرريزي مي گويند!  يك عدد منفي باشد  C به همين دليل ممكن است در متغير         .رخ نمي دهد  
  براي جلوگيري از اين پديده چه راه حلي پيشنهاد مي كنيد؟. مي دهد كه نتيجه محاسبه اي بيش از ظرفيت تعيين شده باشد
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 را در خود جـاي دهـد و   كاراكتريك   است كه مي تواندCHARاز اين داده وجود دارد و آن نوع فقط يك نوع  :نوع کاراکتر  -2
  :يك كاراكتر مي تواند مثال هاي زير باشد.  استChrمخفف آن .يك بايت فضا اشغال مي كند

 ’A’        ’(’     ’   ’       ’# ’            ’ ’’ ’         ’5’   
  )  (’. رار مي گيرديك كاراكتر بين آپستروف ق

 B  اسـت و كـد كـاراكتر    65 عدد Aمثال كد كاراكتر .  آن كاراكتر مي گويندكد اسكي هر كاراكتر داراي يك كد است كه به آن    :نكته
  . كاراكتر با كدهاي آنها است١٢٧اين جدول داراي . اين جدول در انتهاي كتاب پاسكال وجود دارد.   است66عدد 
 و مربـوط بـه كاراكترهـايي هـستند كـه       كدهاي كنترلي هستند31 تا 0كدهاي بين . رها قابل مشاهده نيستد بعضي از كاراكت   :نكته

  مربوط به كاراكتري است كه مكان نما يك سطر پايين مـي رود    10كد  .  كه مربوط به صداي بيپ است      7مانند كد   . مشاهده نمي شوند  
  ).CRكاراكتر (مكان نما به ابتداي سطر فعلي مي رود نيز مربوط به كاراكتري است كه 13كد ). LFكاراكتر ( 

 يـك عـدد بنويـسيم    #بنابراين اگر بعـد از عالمـت    ).  است Cهمان كاراكتر   (  است 67 كاراكتري است كه كد آن       67# منظور از    :نكته
  .منظور يك كاراكتر است كه كد آن را  مشخص كرده ايم

  

مخفـف  . شناخته مي شود و در آن مي توان يك رشته از كاراكترها را  قرار داد    Stringنوع رشته ايي با نام        :نوع رشته ایی   -3
  .در ادامه اين موضوع بحث مي شود. مقدار فضايي كه آن اشغال مي كند به نحوه استفاده از اين نوع بستگي دارد.  استSTRآن 

  ’235’                ’’شته تهي ر     ’ALIREZA’         .رشته هاي در زبان پاسكال در آپستروف قرار مي گيرند
  ALI         رشته شامل يك كاراكتر بيپ و رشته’AB                          #7’ALI             رشته شامل #65#66

 . كاراكتر باشد٢٥٥حداكثر طول يك رشته مي تواند  •
  

 و TRUEن نـوع داده فقـط دو مقـدار    در ايـ . اين نوع داده از ويژگي هاي مهم پاسكال اسـت (BOOLEAN )  :نوع بولین -4
FALSEدر حافظه اشغال مي كند و مخفف آن يك بايت.  مي تواند قرار گيرد Blnاست .  

  

  .متغير مكاني از حافظه اصلي است كه مقدارش را مي توان در طول اجراي برنامه تغيير داد :رها و تعریف آنهاـمتغی
براي تعريف متغيرها ابتـدا كلمـة   .امه استفاده مي كند را در قسمت تعاريف تعريف كندبرنامه نويس بايد همه متغيرهايي كه در طول برن  

  . را بنويسيد و در ادامه متغيرها و نوع آنها را به صورت زير بنويسيدVARرزرو شدة 
VAR  

  نام متغير : نوع متغير; 
  :مثال

VAR 
A:INTEGER;  
F,H:CHAR; 
S:STRING;            N:BOOLEAN; 
D:Single;                K:STRING[15]; 

   در مثال باال چند بايت فضا اشغال شده است؟:نكته
  

اگر طول رشته مشخص نشود، بطور پـيش فـرض طـول    .  از نوع رشته اي است اما طول رشته مشخص نشده است Sدر مثال باال متغير 
بنابراين در ايـن  .  تعيين شده است١٥ طول آن Kمتغير .  بايت فضا اشغال مي كند٢٥٦ در نظر گرفته مي شود و اين متغير         ٢٥٥رشته  

هميشه رشته ها در پاسكال يك بايت بيشتر .  بايت فضا اشغال مي كند١٦اين متغير .  را قرار داد١٥متغير مي توان يك رشته با طول 
  .از طول رشته، فضا اشغال مي كنند

  1+طول رشته =  یک رشتهتعداد بایت فضاي اشغالی
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K:=’ALIREZA’;  
                A  Z  E  R  I  L  A  #7  

 اضافه آن در نظـر گرفتـه نمـي     بلكهرار دهيم هيچ خطايي رخ نمي دهدكاراكتر ق١٥ يك رشته با طول بيشتر از    K اگر در متغير     :نكته
  .شود

K:=’ABCDEFGHIJKLMNPQRSXY’; 
  
  

  .وي كند نام گذاري متغيرها بايد از قوانين نام گذاري شناسه هاي غير استاندارد پير:نكته
    …    و   INT      وFOR_IF    و       Z21  و AB:                   شناسه هاي روبرو مجاز هستند
  …  و     *G     وA#    و FOR   و       END                 و4B:              شناسه هاي روبرو غير مجازند

  
بطور كلي نمي توان دو شناسه غيراستاندارد هم نام در برنامه داشته . صادر مي شود، پيغام خطا دو متغير هم نام داشت نمي توان :نكته
 .باشيم

  .برنامه روبرو داراي دو خطا است
   هنگامي كه يك متغير تعريف مي شود مقدار اوليه داخل آن اگر عدديدر توربوپاسكال: نكته

  .باشد صفر است و اگر رشته ايي باشد تهي است

  :هاها و تعریف آنـثابت
  .از ثابتها معموال براي باال بردن خوانايي برنامه و سادگي در ويرايش مقادير ثابت برنامه استفاده مي شود

  :ثابتها در زبان پاسكال به دو دسته تقسيم مي شوند
  )با نوع(وع دار ـ ثابت ن-2                  دون نوعـ ثابت ب-1
  
 براي تعريـف ثابتهـا از كلمـه رزرو شـده     .ول اجراي برنامه نمي تواند تغيير كند  طاين نوع ثابت مقدارش در       :ثابت بدون نوع   -1

Constمثال.  استفاده مي شود :  
Const         F=14; 
P=’AMIN’; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

به . دادمي توان مقدار آن را در طول اجراي برنامه تغيير يعني .  فرض كردنوعي متغيراين نوع ثابت را مي توان  :وع دارـثابت ن -2
  :مثال. ثابت نوع دار متغيري است كه مقداردهي اوليه مي شودعبارت ديگر 

Const 
    R:integer =12; 
    T=25.7; 

 را مي توان در طول اجراي برنامه تغييـر  Rمقدار .  يك ثابت بدون نوع استTاست اما ) از نوع صحيح( يك ثابت نوع دار  Rدر مثال باال    
  .  توان تغيير داد را نميTداد اما مقدار 

Program  H; 
VAR 
      A,B,H:Real; 
       B,M:Boolean;     

Program    MB; 
Var 
      Z=Byte; 
Const 
       MB=2.4E-1; 
Begin 
   Z:=-12; 
   MB:=MB+3; 
End. 

 برنامه روبرو چند خطا دارد؟: تحقيق
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  : مثال
Const 
            A=2+3; 
            W:Boolean=False; 
            H=A*2; 
            P:Integer=3; 
Var 
    T:Shortint; 
Begin 
        Write(A , H, W,P); 
         P:=15;         T:=4;         
         P:=P+T;       W:=12>8; 
         Write(P); 
End. 

  . از يكديگر استجدا كنندة دستورات) سيميكلون( ; در زبان پاسكال :نكته

  
  )انتساب: (=عالمت 

  . استفاده مي شودجهت قرار دادن يك عبارت در يك متغيراز اين عالمت 

  متغیر =: ارتـ عب;
  .لي است بايد متغير نيز از نوع بولين باشدمثال اگر عبارت از نوع بو. عبارت بايد با نوع متغير همخواني داشته باشد :نكته
.                يك عبارت كه حاصل آن عدد صـحيح مـي شـود را مـي تـوان در يـك متغيـر اعـشاري ريخـت امـا عكـس آن صـحيح نيـست                    :نكته

A:=25+4; ) Aمي تواند صحيح يا اعشاري باشد (.  
  . صادر مي شود Type Mismatchرجمه پيغام خطايدرصورتي كه نوع متغير با نوع حاصل عبارت يكي نباشد در زمان ت

  .استفاده مي شود)بدنه برنامه(از عالمت انتساب فقط در قسمت دستورات  )نكته 
  

  :ارات در زبان پاسکالـانواع عب
  A/3 > 5   يا A+2*Bيك عبارت مجموعه اي از عملگرها و عملوندها است مثل  

  
  B*8+2 And 12مثل .  صحيح يا اعشاري خواهد شدحاصل اين عبارات يك عدد:   عبارات رياضي-١
  
  ’ALI’مثل . قرار مي گيرند) ’(رشته ها در زبان پاسكال داخل دو عالمت آپستروف :  عبارات رشته اي -٢

  ’Ali’+’Reza’=’AliReza’حاصل اين عبارات نيز يك رشته خواهد شد مثل 
  .د كاراكتر خواهد بو٢٥٥در زبان پاسكال طول يك رشته حداكثر 

  
  OR (9>4) (8 < 5)مانند  .  باشدFalse يا True حاصل اين عبارات مي تواند : عبارات بولي -٣
  

  A*2+4-8/2.   به عباراتي كه در آن تعدادي عملگر از يك نوع به كار رود عبارت ساده مي گويند: عبارات ساده
  A+5 > 8 AND 4.    وع باشد عبارتي است كه عملگرهاي به كار رفته درآن بيش از يك ن: عبارات مركب
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  : دم عملگرهاـجدول تق
(   )  

NOT   ±  
*   /   DIV     MOD   AND   SHL    SHR  

+      -      OR      XOR  
=  >   <         <>       >=         <=  

  . تقدم ها از باال با پايين است:نكته
  . است مقدم تر است)در عبارت( سمت چپ ترگري كه عملگرهايي كه داراي تقدم يكساني هسنتد، عمل:نكته
  . پرانتزها تقدم عملگرها را تغيير مي دهند:نكته

  
  : واع عملگرها در زبان پاسکالـان
  

  -     +    MOD         DIV       /          *             -+        :  عملگرهاي ریاضی
  .تگي به عملوندها داردو ضرب بس) -و(+  حاصل عملگرهاي جمع و تفريق:نكته

12+3=15          12.5+1.5=14.0            2.5*2=5.0        3*6=18      15.8-2.8=13.0  
  

  .هميشه يك عدد اعشاري است / ) ( حاصل عملگر تقسيم:نكته
20/5=4.0              12/5=2.4 

  
  . حاصل آن نيز يك عدد صحيح است بايد از نوع عدد صحيح باشند وMOD و DIV عملوندهاي مربوط به :نكته

15   Mod 3.5خطا دارد      .  
24   mod   3 = 0                               25  div   -3 = -8 
24   Div   3  = 8                               -25   div  -3 = 8 
25  mod  -3 = 1                                7   mod   14 =7 
-25   mod  -3 =  -1                            7   div   14  = 0 

  . به عالمت عملوند اول بستگي داردModعالمت حاصل عملگر  :نكته
  .  كلمات رزرو شده هستندDiv  و Mod :نكته

  mod 2  *12 –(6-2) /4   35+4حاصل عبارت روبرو چند است؟                 
  

  Not      AND         OR        XOR        SHL    SHR:       یـعملگرهاي منطق
  .حاصل اين عملگرها يك عدد خواهد بود. اين عملگرها عمليات هاي خود را به صورت بيت به بيت انجام مي دهند

  :ول مربوط به عملگرهاجد
  
  
  
  
  

X OR Y   Y  X  
0  0  0  
1  1  0  
1  0  1  
1  1  1  
OR جمع استشبيه .  

X AND Y  Y  X  
0  0  0  
0  1  0  
0  0  1  
1  1  1  
Andمانند ضرب است .  

X  Xor   Y  Y  X  
0  0  0  
1  1  0  
1  0  1  
0  1  1  

  .دوعملوندهم ارزش، حاصل صفر است

Not  X  X  
0  1  
1  0  
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 را True  عبارت 1 و بجاي False عبارت 0اي عملگرهاي بولي نيز به همين صورت است با اين تفاوت كه بج اين جداول براي :نكته
  .به كار مي بريم

يا به عبارت ديگر . كه هر دو عملوند آن يكسان باشند) صفر است( است Falseهنگامي ) ياي انحصاري (Xorعملگر  حاصل :نكته
  . نباشندكه دو عملوند آن يكسان) يك است( است Trueهنگامي 
                                 = AND   27   16   16                  :مثال

16= (00010000)2                   27=(00011011)2  
  
  

                XOR   35=48      19 :مثال
19=(00010011)2          35=(00100011)2 

 
  Xor   25   And   Not  21   14= 6             :مثال

21=(00010101)2             Not 21 =(11101010)2                    25=(00011001)2         14=(00001110)2  
25    And       (11101010) =(00001000)2                          6= 14  XOR  (00001000)2=(00000110)2  

  . كنيد رقمي١٦هشت رقمي يا  مي بريد آنها را مبناي دو هميشه اعداد را وقتي به :نكته
 را به مبناي دو ببريم عدد زوج خواهد بود و اگر يك عدد فرد را به مبناي دو ببريم اولين رقم آن از سمت راست يكاگر يك  : كتهن

  . خواهد بوداولين رقم ان از سمت راست صفر
14=(1110)2          27=(11011)2  

  
   كنيم حاصل فرد است يا زوج؟OR اگر دو عدد فرد را باهم :سئوال
 مي شوند حاصـل يـك خواهـد شـد     ORچون هر دو عدد فرد بوده اندبنابراين رقم كم ارزش آنها يك بوده است كه وقتي باهم         :جواب  

  .پس حاصل فرد است
   كنيم حاصل زوج است يا فرد؟Xor اگر دوعدد فرد را باهم :سئوال
   كنيم حاصل فرد است يا زوج؟NOT اگر يك عدد فرد را :سئوال
   كنيم حاصل زوج است يا فرد؟ANDرد و يك عدد زوج را باهم  اگر يك عدد ف:سئوال
   كنيم حاصل زوج است يا فرد؟Xor اگر يك عدد فرد را با يك عدد زوج باهم :سئوال

  
    = OR  12 6*2  :مثال
  OR  12 =12  12.   مي شودOR ، 12 انجام مي شود سپس حاصل با *ابتدا 
  X  Or X =X                     .ل خودش مي شود شود حاصAND يا ORهر عددي با خودش   :نكته

                     X  And    X = X 
  

  X  XOR  0  =X.                                                                                به روابط زير دقت كنيد و براي آنها دليل بياوريد
Not ( Not (X))=X 
X  OR  NOT  X= 255 
X   AND  NOT X = 0 
X  XOR  X =0 
0≤X ≤ 255       ==è   Not( X) = 255 –X               NOT(0)=255-0=255 
               NOT(1)=255-1=254                 Not(120)=255-120=135 
 

  OR     13  AND  20*2   42 حاصل عبارت روبرو چند است؟                   :مثال

00010000 
00011011 
00010000  = 16 

00010011 
00100011 
00110000    =48 
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  . به معناي شيفت به چپ يا شيفت به راست هستندSHR و SHLگرهاي عمل
  = SHL 1  14  ?:     مثال

14=(00001110)2  
14  SHL  1 = (00011100)2=28  

  
  SHR 2=?                        19 = (00010011)2  19:                مثال

(00010011)2  è (00000100)2 = 4 
  . اضافه مي شودصفرك هايي كه بيرون ريخته مي شوند در سمت ديگر  در ازاي صفرها يا ي:نكته
  .     شده است٢ مي شود مانند اين است كه ضرب در SHLعددي يك بار  هنگامي كه :نكته
  . شده است٢ بر DIV مي شود مانند اين است كه SHRعددي يك بار  هنگامي كه :نكته

 
127  SHR   3  =  127  DIV  2   DIV  2  DIV  2=15 
19    SHR   2  =  19  DIV  2  DIV  2  = 4 
15    SHL   3  =  15*2*2*2=120 
 9     SHL   5  =  9*2*2*2*2*2 

  
   حاصل عبارت روبرو چند است؟:سئوال

115   - (12   SHL  3 AND 8)  Mod  15 
 

  >     <>          <       =>            =<     =     :ه اییـعملگرهاي رابط
  

از اين عملگرهـا بيـشتر در شـرطها         .خواهد بود ) بولين (False يا   Trueحاصل اين عملگرها    . اين عملگرها داراي تقدم يكساني هستند     
  .استفاده مي شود

  
12   >   14    è False                     25 <> 25   è False                   FALSE > TRUE   è False 
18  >=  18    è True                                                                       TRUE  >  FALSE  è TRUE 

  

  NOT     AND     OR      XOR:  عملگرهاي بولی
  

  .بولين خواهد بود) بولي(اين عملگرها شبيه عملگرهاي منطقي هستند اما حاصل اين عملگرها 
  .ملگرهاي رياضي و عملگرهاي رابطه ايي استاولويت عملگرهاي بولي بيشتر از ع

  . قرار دهيدTrue و بجاي يك، Falseجدول مربوط به اين عملگرها مانند جدول عملگرهاي منطقي است با اين تفاوت كه بجاي صفر،
(12 > 8)   XOR  (9> 15) =è True                 (13   >  14)  OR        NOT( 10  >  15)  ==è True 
(14  <> 19)      AND  ( 12 =13)  ==èFalse 

  .معموال اين عملگرها براي ايجاد شرطهاي مركب با عملگرهاي رابطه ايي به كار مي روند

  ))الحاق( عملگر ترکیب(+             :عملگرهاي رشته ایی
  

 ’Ali’+’Reza’=’AliReza’.      دو رشته به كار مي رود) تركيب(اين عملگر جهت اتصال 
  :ثالهاي زير و تفاوت هاي آنها دقت كنيد به م

 ’45’=’5’+’4’                           9=5+4           و                  9=5+4                     ’54’=’4’+’5’
  .عملگر تركيب داراي خاصيت جابجايي نيست )نكته 
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 حرف اول يك رشته با حرف اول رشته ديگر براي مقايسه دو رشته   . عملگرهاي رابطه ايي را مي توان براي رشته ها نيز به كار برد            
  .)كد اسكي آنها با هم مقايسه مي شوند(مقايسه مي شوند

’ALI’  >  ’REZA’         è False             ’M’   >   ’AMPLK’       è True 
’ALI’  <  ’APLBBN’    è True              ’ABCD’  >=   ’ABCE’  è False   

  :ی برنامهـخوانای
بـراي اينكـه   . برنامه نويس بايد سعي كند برنامه ايي را كه مي نويسد خوانا باشد تا افراد ديگر هم بتوانند به آساني برنامه را درك كننـد              

  :برنامه خوانا باشد اين موارد را رعايت كنيد
  انتخاب نام مناسب براي شناسه هاي غير استاندارد -١
  )تورفتگي(كنگره دار كردن برنامه -٢
 : قراردادن توضيحات در برنامه -٣

. درك برنامـه را آسـان كنـد   ) هر كجا كه نياز به توضيح است(در برنامه پاسكال، برنامه نويس مي تواند با قرار دادن توضيحات در برنامه   
 را قـرار  {را بنويسيد و سپس  را قرار دهيد و سپس توضيحات }ابتدا عالمت  .استفاده كنيد{} براي درج توضيحات مي توانيد از عالمت 

  .دهيد
Program   Average; 
Var 
   IntA,IntB:Integer;    RlC:Real; 
Begin 
   Read(IntA,IntB);   { input data} 
   RlC:=(IntA+IntB)/2;   { calculate average} 
   Writeln(RlC);    { output average } 
End. 

براي اينكه نوع يك متغير را از روي اسم آن بتوانيم تشخيص دهـيم مـي تـوانيم از      :رستانيروش نام گذاري متغيرها به صورت مجا       -٤
مثال اگر يـك  . در اين روش مخفف نوع متغير در ابتداي نام متغير آورده مي شود       . اين روش براي نام گذاري متغيرها استفاده كنيد       

  BlnZero  , IntConter:      مثالهاي ديگر.  قرار دهيدRlF مي خواهيد تعريف كنيد اسم آن را F با نام Realمتغير از نوع 
  .به كار گرفته مي شود) آقاي چارلزسيموني( اين روش بوسيله برنامه نويسان شركت ميكروسافت 

  .نام متغيرها را سعي كنيد كوتاه نكنيد-٥

  :هاـبرچسب
 اسـتفاده مـي   gotoال از برچسب ها به همراه دسـتور  معمو.از برچسب ها براي مشخص كردن خطوط خاصي از برنامه استفاده مي شود     

همه برچسبها بايد در برنامـه در  .  مي توان كنترل اجراي دستورات را از خطي به خط ديگر منتقل كرد     Gotoبا استفاده از دستور     . شود
گذاري برچسب ها از قوانين نام براي نام . استفاده مي شود Labelبراي تعريف برچسبها از كلمة رزروشدة . قسمت تعاريف تعريف شوند

البته يك استثناء وجود دارد و آن اين است كه براي نـام گـذاري برچـسب هـا مـي        . گذاري شناسه هاي غيراستاندارد استفاده مي كنيم      
  . استفاده كرد9999 تا 0توان از اعداد صحيح بين 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بـه عنـوان   . نبايد هم نام باشندشناسه هاي غيراستانداردي كه كاربر تعريف مي كند   : نكته

 تعريـف  A تعريف كند و يك متغير نيز با نام  Aمثال كاربر نمي تواند يك برچسب با نام 
  .در اين صورت پيغام خطا صادر مي شود. كند

 : براي مشخص كردن برچسب يك خط ابتدا نام برچسب را مي نويسيم و سپس عالمت
  .را قرار مي دهيم و دستور را مي نويسيم

  . باشد زيرا حرف اول آن عدد است5Aنام برچسب نمي تواند : نكته
 در برنامه به هيچ عنوان پيشنهاد نمي شـود زيـرا درك منطـق      Gotoاستفاده از دستور    

بال كردن مسير اجراي آن به منظور عيب يابي برنامه مشكل است و خوانـايي       برنامه و دن  
  .برنامه كم مي شود

  

  .مي توان از عالمت زير نيز استفاده كرد
        *)       توضيحات(*       

Label 
       L1,5; 
Var 
   K:integer; 
Begin 
         K:=0;      
 5:      K:=K+2; 
 L1:   Writeln(K); 
          K:=K+1; 
           If   K<100 then 
                  Goto L1; 
           If    K<150  then 
                 Goto 5;  
End. 
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  تست 
  
  كداميك از اسامي زير براي يك شناسه غير مجاز است؟-١

  if)                                    دA6B)                                ج     prog)                            بfor_if)  الف
  . كاراكتر باشد……طول نام متغيرها در زبان پاسكال مي تواند حداكثر -٢

  ٨)                    د                    ٦٣)                                        ج٢٥٥)                                    ب٦٤) الف
      چند بايت فضا اشغال مي كند؟shortint متغير نوع -٣

   بايت ٢حداقل )  بايت                          د٤)  بايت                                   ج١)  بايت                        ب٢) الف
  . است…………كوچكترين واحد معني دار در زبان پاسكال -٤

  برچسب) توكن                   د) شناسه                         ج) كاراكتر                       ب) الف
  معموال برچسب ها به همراه كدام دستور استفاده مي شوند؟-٥

                Goto)                    دReadln)                        جFor)                      بWriteln) الف
  انواع اعداد صحيح در زبان پاسكال كدامند؟-٦

  Longint,Integer,Single,Byte)                بLongint ,Word, Shortint,Integr,Byte) الف
  Integer,Byte,Extended,Word)                                       دInteger,Single,Comp,Byte)ج
  . قرار مي گيرند داراي حق تقدم باالتري نسبت به ديگر عملگرها دارند………عباراتي كه درون -٧

  [  ]عالمت ) د{}              كروشه ) پرانتز                      ج) آپستروف                   ب)الف
  ؟نيستكدام يك از شناسه هاي زير در پاسكال مجاز -٨

  INT)                         دPascal )                    ج   Case)                      بASCII) الف
     كدام است؟MOD  6  20 + 3 / 6 + 12حاصل عبارت -٩

  13.2)                         د16)                       ج3.6)                              ب8) الف
   كدام است؟XOR 25 SHL 2 AND 14 12حاصل عبارت -١٠
  ١٢)                          د٤)                        ج٨)                           ب١٠) الف
  :ثابت نوع دار ثابتي است كه-١١
  قابل چاپ نمي باشد      ) ب.              در طول اجراي برنامه مقدار آن را مي توان تغيير داد)الف
  .در هنگام تعريف مقدار آن مشخص نيست) د.                                    ادمقدار اوليه آن را نمي توان تغيير د)ج
   از چه نوعي هستند؟DIV عملوندهاي عملگر -١٢
  رشته اي) صحيح                       د) اعشاري                    ج) صحيح و اعشاري            ب)الف
 )  عدد صحيح هستندb وa(م گزينه زير است؟ معادل كدا)b  OR a)   XOR  0 عبارت -١٣

    b   AND  NOT(a))              د  b  AND a)   ج             b   OR   a)            بa XOR b) الف
   كدام شناسه در زبان پاسكال مجاز است؟ -١٤
  5Array)                دMEHRDAD7)               ج then)               بAli  R) الف
  كدام گزينه زير درست است؟-١٥
  .عبارتهاي بولي يك عدد اعشاري بر مي گردانند)ب.                                عبارتهاي بولي يك نتيجة رشته اي دارند) الف
  .رست دارندعبارتهاي بولي ارزش درست يا ناد) د.                             عبارتهاي بولي يك عدد صحيح بر مي گردانند)ج
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  )از راست به چپ.( به ترتيب چه نوعي خواهد بودX/Y  و X*Y از نوع صحيح باشند در اين صورت حاصل عبارتهاي y, x اگر متغيرهاي -١٦
   اعشاري–صحيح )  صحيح                  د–صحيح )  اعشاري              ج–اعشاري ) صحيح                  ب–اعشاري )الف
  ينه صحيح است؟ كدام گز-١٧
  Const  name  := 5)         د  Const   name  = 5)        ج   ;Const  name = 5)     ب   ;Const name := 5)الف
   كدام است؟ XOR  $18  AND NOT  (170+60)  13خروجي دستور -١٨
  25)            د           21)                          ج17)                        ب29) الف
   است؟ غير مجازكدام يك از اسامي زير براي يك شناسه -١٩
  هر سه مورد)                           دconst)                     جWrite)                                بINC) الف
  در يك برنامه پاسكال هر سطر حداكثر چند كاراكتر مي تواند باشد؟-٢٠
  محدوديتي ندارد)              د٢٥٥)                   ج١٢٧)                    ب ٦٣)الف
  ؟نيستكداميك از شناسه هاي زير در پاسكال مجاز -٢١
  INT)                   دA3B)                      جDOWNTO)                      بABS)الف
  م است؟كدا)  DIV 3+8 MOD 6 5*12(حاصل عبارت -٢٢
  ١٢)                     د٠)                     ج٢٢)                             ب١٤)الف
       a DIV –3 +16/b*3  باشد حاصل عبارت زير چيست؟ b=8 و a=10با فرض اينكه -٢٣
  .عبارت فوق نادرست است)            د-٣)              ج٠)            ب٣)الف
  ؟چيست WRITE(10 XOR (NOT 255))ستورخروجي د-٢٤
  ١١)                       د٥)                  ج١٠مكمل دو عدد)               ب١٠) الف
      كدامست؟shr  3  167حاصل -٢٥
                 7)                     د1336)                        ج2)                                     ب20) الف
   كدامست؟a=b از نوع منطقي باشند معادل b و aاگر -٢٦
  a    AND    b)                   دa   OR   b)                ج   NOT ( a   XOR    b))           بa  XOR  b) الف
  )ازراست به چپ(در رابطه با ترتيب عملگرها كدام گزينه درست است-٢٧
   or,  div,  Not)             د *, +  ,and)            جmod, >  ,Not)        ب   * ,mod, Not) الف
٢٨-Realداراي دقت چند رقم اعشار است؟   
  ٩)                      د١١)                        ج١٠)              ب١٧) الف
  كدام يك از انواع داده هاي زير شامل مقادير منفي نيز مي باشد؟-٢٩
  Word)                 دChar)                جShortint)               بByte)الف
     چيست؟or 3*2+120 mod 4 2حاصل عبارت   -٣٠
  ٤)                      د٣٦)                     ج٦)                     ب٢) الف
  كدام شناسه در زبان پاسكال صحيح است؟-٣١
  SQR)                   دTO)              جX-Y)            ب      2a) الف
     كدام است؟OR   22  AND  13   > =  22 Xor  13  +1   24حاصل عبارت    -٣٢
  .عبارت اشتباه است)                   دFalse )                ج23)                            بTrue) الف
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  : اصلي برنامه بالكي است كه در پاسكال، بالك-٣٣
  .در انتها اجرا مي شود) ب.              با توجه به لزوم در ابتدا يا انتها اجرا مي شود) الف
  .در انتهاي برنامه قرار دارد) د.                                        در ابتداي برنامه قرار دارد) ج
   از چه نوعيست؟Compداده نوع -٣٤
  صحيح) صحيح بلند                د)             جSingleاعشاري )                   بDoubleعشاري ا) الف
  چنانچه متغيرهاي زير با روش مجارستاني نامگذاري شده باشند مجموع فضاي اشغالي آنها كدامست؟-٣٥
  CmpNumber , LngCount   ,XtdNo  

  24)                          د20)                       ج22)        ب                                  18)الف
  shl  2  xor  4  *  7 6 + 17 حاصل عبارت روبرو كدام است؟                                    -٣٦
  315)                       د21)                      ج53)                    ب64)الف
  . نشانه پايان سطر در  پاسكال است…………ت عالم-٣٧
  ;)                      د,) ج)  :                          ب)  .                        الف

  
   كدام است؟b<(a≤b) از نوع بولي باشند، معادل عبارت b و aاگر -٣٨
  Not(a or b))              دnot(a)   and   b)            جa   or   b)             بa and  not (b) )الف
  X  mod  Yدر چه صورت در عبارت روبرو نتيجه عمل نامعلوم خواهد بود؟                   -٣٩
  X<Y)                  دX>Y)                 جX=0)               بY=0)  الف

  
   كدامست؟ از نوع منطقي باشندb و a اگر a≥(a≥b)عبارت معادل با -٤٠
  True)             دA    OR   B)              جA  and    B)                 بA  XOR   B)الف
     كدام است؟B  and  ( B  Or   False)خالصه عبارت -٤١
  B)                  دB  OR  False)                   جFalse)                       بTrue) الف
  ينه درست و از نوع صحيح است؟كدام گز-٤٢
     A  (Div  B  Mod  C))                      بA   mod   B  *  Div  C) الف
  A  Div   B   Mod  C)                                   دA/B   +C  Div  D)ج
  كدام گزينه براي تعريف يك ثابت درست است؟-٤٣
             ;Const    a=12.5-9.5)            ب           ;Const    a=12.5:real)الف
  ;Const   a:Real)                               د    ;Const  a,b=12)ج
  وجود كدام گزينه در ساختار برنامه به زبان توربوپاسكال براي اجرا ضروري است؟-٤٤
  متغيرها) ثابتها                 د) ج)          Header(عنوان )ب)             Statement(دستورات ) الف
  در پاسكال استاندارد ترتيب تعريف و يا اعالن شناسه ها كدام است؟-٤٥
   ثابتها – نوع داده ها –متغيرها )  ثابتها                 ب– متغيرها –نوع داده ها ) الف
   نوع داده ها–يرها  متغ–ثابتها )  متغيرها                    د– نوع داده ها –ثابتها ) ج
  كدام گزينه از بخشهاي اصلي و اجباري در برنامه پاسكال استاندارد است؟-٤٦
  عنوان) شناسه ها                د) تعاريف و اعالنات                 ج) عالئم و ثابتها               ب)الف
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   است؟در زبان پاسكال صحيح) semicolon (;كدام گزينه در مورد عالمت -٤٧
  براي جداسازي دستورها است) به عنوان پايان دستورها مورد استفاده قرار مي گيرد           ب)الف
  . دارد;آخرين دستور نياز به ) د.                               دارند;اولين و آخرين دستور نياز به ) ج
  كدام گزينه صحيح است؟-٤٨
  IntC:= BytF  Mod  ShtA)                 ب          IntA:=IntB  Mod  RlD) الف
  IntA:= RlC   Div   ShtD)                              د  RlC=IntA    Div BlD)ج
  Write( ’BABY’<’BABAK’)خروجي دستور مقابل چيست؟                  -٤٩
  .خطا توليد مي شود)               دFalse)                    جTrue)                              ب1)الف
  AND   A  (A≤B)تابع روبرو معادل كدام گزينه است؟            -٥٠
  Not   A   AND   B) د       A   XOR   B)                 جA   OR    B)            بA  AND   B)الف
  كدام كلمه  رزرو شده در پاسكال است؟-٥١
  Read)                دtrue)                      جVar)             ب             Integer)الف
  اگر تعريف روبرو مورد نظر باشد كدام گزينه باعث خطا مي شود؟-٥٢
  B:=a/B)             دB:=a-B)           جB:=a  Mod  B)                بB:=a*B)الف

  
  

  SHL  1 =  A   (A   SHR  1)                آيا رابطه روبرو هميشه صحيح است؟    :تحقيق
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Var   a:integer; 
B :Real; 
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  : یـخروج/ دستورات ورودي
ايـن دو دسـتور بـا هـم در يـك      . براي دريافت داده ها از ورودي در برنامه به كار مي روند        Readln و   Readدر زبان پاسكال دستورات     

  .ا شبيه هم استمورد اختالف دارند كه بحث خواهد شد و بقيه موارد و نكات آنه
READ(متغير);          يا   READLN(متغير); 

به عنـوان مثـال اگـر    . داده هايي كه از صفحه كليد وارد مي شود بايد با نوع متغيرذكر شده در دستور ورودي مطابقت داشته باشد ) نكته
در غير اين صورت پيغام خطا صادر مـي  . شد از صفحه كليد وارد مي شود متغير موجود در دستور ورودي هم بايد اعشاري با          12.9عدد  

  .شود و برنامه قطع مي شود
  Run Time Error. به خطاهايي كه در حين اجراي برنامه رخ مي دهد خطاي زمان اجرا مي گويند) نكته
) رشـته ايـي اسـت    از نوع C از نوع كاراكتري و متغير B از نوع صحيح و متغير Aمتغير  ( ;Read(A,B,C)اگر در ازاي دستور    :  مثال

  . قرار مي گيردC در متغير ’231’ و رشته B وارد متغير 5 و كاراكتر A وارد متغير ١٢ وارد شود آنگاه عدد 231   5   12داده هاي 
 از نوع اعـشاري باشـد نمـي    A اگر Readln(A)مثال در ازاي دستور     . هنگام وارد كردن داده ها نمي توانيد يك عبارت بنويسيد         ) نكته
  )نمايش اعداد به صورت علمي. ( را وارد كرد12.3E-1 بنويسيد اما مي توان 3+12يد توان
  . خطا داردRead(A+1). در دستورات ورودي نمي توانيد عبارت بنويسيد) نكته
  .اما ثابت بانوع خطايي ندارد. از ثابت بدون نوع نيز نمي توانيد در دستورات ورودي استفاده كنيد)نكته
   را بدون ذكر متغير در برنامه بنويسيم باعث مي شود برنامهReadlnاگر دستور )نكته

  .  را بزند تا اجراي برنامه ادامه پيدا كندEnterموقتا متوقف مي شود تا كاربر كليد
Readln;            

   را وارد كنيم2*25 عبارت ;Read(S) از نوع رشته ايي باشد و در ازاي دستور Sاگر متغير : تحقيق
  ي مي افتد؟چه اتفاق

 باشد رايانه براي دريافت بقيه داده هـا منتظـر مـي    readln يا readاگر داده هاي ورودي كمتر از متغيرهاي ذكر شده در دستور   ) نكته
    Read(a,b,c,d); ==è  12    13.5.                     ماند
 بيشتر باشد داده هاي اضـافي حـذف مـي      Readlnر ورودي   اگر داده هاي وارد شده بيشتر از تعداد متغيرهاي ذكرشده در دستو           ) نكته
  .شوند

Readln(a,b);   ===è 17   13   25  19    در ١٣ و ١٧     داده هاي   a و bقرار مي گيردو بقيه حذف مي شوند .  
حذف نمي شوند بلكـه   بيشتر باشد داده هاي اضافي    Readاگر داده هاي وارد شده از تعداد متغيرهاي ذكرشده در دستور ورودي             )نكته

  . بعدي استفاده شوندReadln يا Readدر حافظه مي مانند تا در دستورات 
  :مثال

  
  
  
  
  

 باشد دستور Boolean از نوع Bمثال اگر متغير .  در دستورات ورودي استفاده كردنمي توان Booleanاز متغير نوع ) نكته
Read(B);خطا است .  

  . استفاده كردWriteln يا Writeيا ثابتها مي توان از دستورات براي چاپ مقدار متغيرها يا عبارت 
 از چاپ مقادير در مانيتور مكان نما به ابتداي سطر بعـدي    پس Writeln در اين است كه در دستور        Writeln و   Writeتفاوت دستور   

 پـس از  Writelnگفـت كـه در دسـتور    درواقع مي تـوان  . مكان نما در همان سطر باقي مي ماند   Writeاما در دستور    . منتقل مي شود  
  ;Writeln;    ==    Write(#10#13). را به مانيتور مي فرستدLF و CRچاپ مقادير بر روي مانيتور دو كاراكتر 

CR     به ابتداي سطر فعلي بيايد و    ) چراغ چشمك زن  (  باعث مي شود مكان نما       ١٣ با كد اسكيLF  باعـث مـي شـود    ١٠ با كد اسـكي 
  . پائين بيايدمكان نما يك سطر

Const   H=12; 
   Z:Real=18.2; 
. 
. 
. 
Read(H);  خطا 
Read(Z); 

Read(a,b); =è12   15    17   18 
…… 
Read(C); 
…… 
Readln(H,F); 

Read(a);  ==è 45    32   21   70  30 
….. 
Readln(K,M); 
….. 
Read(Z); 
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 را ١٣ و عـدد  ABC را چاپ مي كند و به دنبال آن رشـته         A  مقدار موجود در متغير       ;Writeln(A,’ABC’,5*2+3)دستور) مثال
  .چاپ مي كند و يك سطر پائين مي رود

  . باعث مي شود مكان نما يك سطر پايين برود;Writelnدستور ) نكته
بنابراين متغيرهاي از نـوع بـولين   .  بر روي مانيتور ظاهر شودTRUEشود كه عبارت     باعث مي    ;Write(False<True)دستور  ) نكته

  .را مي توان در دستورخروجي قرار داد
 در خروجي چاپ مي كنيم اعـداد بـه صـورت علمـي چـاپ مـي            Writeln يا   Writeهنگامي كه اعداد اعشاري را بوسيله دستور        )نكته
  .ز ثابت بحث مي شوددر ادامه جهت چاپ آنها به صورت ممي. شوند
   چه چيز را در خروجي چاپ مي كنند؟;Write(#13#10) و ;Writeln(#7)دستور ) تحقيق
 چـه چيـزي را چـاپ    ;(’’’,,’’’)Writelnدستور .   برروي مانيتور چاپ شود ’ باعث مي شود كه عبارت ;(’’’’)Writeدستور ) نكته

   چه چيزي را چاپ مي كند؟;(’’’)Writeمي كند؟  دستور

  :فرمت بندي خروجی
  .شما مي توانيد داده هاي را كه قرار است در مانيتور چاپ كنيد با يك فرمت خاصي چاپ كنيد

  ;Writeln(’MAHDI’:8)اما دستور .  را در ابتداي سطر چاپ مي كندMAHDI  عبارت ;Writeln(’MAHDI’)دستور : مثال
  از MAHDIهشتايي اسـت كـه عبـارت    ) ميدان( نشانه يك باند ٨دد  ع).نشانه جا خالي است    ٱ. ( را چاپ مي كند    MAHDIٱٱٱعبارت  

  . آن پر مي شود و جا هاي خالي آن باقي مي ماندسمت راست
I  DHAM        

  . جا خالي در سمت چپ عدد مي ماند٤ تايي چاپ مي كند كه در نهايت ٧ را دريك باند ١٢٤ عدد ;Write(124:7)) مثال
  . باند براي فرمت بندي هستنداعداد صحيح و رشته ها داراي يك

  .اگر باند تعريف شده از تعداد كاراكتري كه چاپ مي شود كمتر باشد باند صرف نظر مي شود) نكته
  ).خطايي رخ نمي دهد.(  را بدون باند چاپ مي كند١٢٥٨ عدد ;Write(1258:3)دستور )مثال

ن صورت اعداد اعشاري در خروجي به صورت مميز ثابـت نمـايش داده   كه در اي. براي اعداد اعشاري نيز مي توان پهناي باند تعريف كرد         
  . اعداد اعشاري داراي دو پهناي باند هستند . مي شوند

. مربوط به كل عدد است و باند دومي مربوط به تعداد اعـشار آن اسـت         ) ١٠عدد  (  كه باند اولي     ;Writeln(126.2314:10:2)) مثال
  . رت زير چاپ مي كند را به صو126.23دستور ذكر شده عدد 

3  2  .  6  2  1          
  .هنگامي كه اعشار اضافه دور ريخته مي شود عدد در اعشار باقي مانده گرد مي شود) نكته
 . چاپ مي شود125.48 در اين دستور عبارت  ;Writeln(125.4751:7:2)) مثال
  .اند مربوط به كل عدد در نظر گرفته نمي شوددر صورتي كه در باند اولي تعداد رقم ها از تعداد باند بيشتر باشد ب) نكته

Writeln(54.456:3:5); ==è 54.45600                   Write(19.96:2:1);  ==è 20.0 
Writeln(19.152:0:1);   ==è 19.2                          Write(17.184:5:0);   ==è 17 
Write(19.512:1:0);   ==è 20                               Writeln(3.451:6:1); ==è 3.5 

  
   چه چيز را در خروجي چاپ مي كند؟;Write(True)دستور : تحقيق
  :خروجي قطعه برنامه روبرو كدام است: تست
  2.4)             د2.36)             ج2.30)                  ب2.3) الف

   كدام است؟   Write باشد خروجي دستور Real از نوع Piاگر متغير : تست
  0)          د3)           ج3.141)               ب3.142)الف

  
  

  . است;Writeln  معادل دستور ;Write(#13#10)) نكته

Y:=2.36; 
Writeln(Y:4:1); 

Pi:=3.1416; 
Write(Pi:0:3); 
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  :دستورات در زبان پاسکال
تهاي هر خط بايـد  بنابراين اين فكر كه در ان.  قرار مي گيرد;در زبان پاسكال بين هر دستور براي جدا كردن دستورات از يكديگر عالمت  

 دسـتوالعمل نيـستند و تنهـا    End و Beginكلمـات   .  نداشته باشـد   ;آخرين دستورالعمل مي تواند     .  قرار داد اشتباه است    ;يك عالمت   
  . استفاده نمي شود; از عالمت End و قبل از Beginبنابراين بعد از . براي مشخص كردن شروع و پايان بالك به كار مي روند

  :ان پاسكال به دو دسته تقسيم مي شونددستورات در زب
v دستور پرش-٢ دستور انتساب  -١:  دستورات ساده Goto    زيرروال( دستور فراخواني پردازه-٣(  
v دستور ساختاري :  

ü  دستور مركب، از تعدادي دستور ديگر كه بين كلمات ذخيره شدة   : دستور مركبBegin و End  قرار گرفته اند تـشكيل 
  .شده است

Begin 
    A:=A+1; 
    Writeln(A); 
    A:=B*2 
End;   

  
ü در ادامه بحث مي شود: دستورات شرطي.  
ü در ادامه بحث مي شود: دستورات تكرار.  
ü دستورWith :كه در پاسكال پيشرفته بحث مي شود.  

  

  :رطیـدستورات ش
  

دسـتورات شـرطي بـه دو    .  قرار مي دهد دستورات شرطي دستوراتي هستند كه برنامه نويس براي اجراي يك يا چند دستور ديگر شرط              
  Case دستور -٢     If-Then دستور -١دسته تقسيم مي شوند 

   :If-Thenدستور  -1
  If then  Else -٢   و If –then -١ خود به دو شكل است Ifدستور 

  :If    thenشكل كلي دستور 
  مدر شكل كلي دستور روبرو دستور ساده يا دستور ساختاري درصورتي انجا

  . باشدTrue) ها(مي شود كه شرط
  . باشدA>10 چاپ مي شود كه Aliدر مثال روبرو درصورتي رشتة : مثال

  
  تواندمي است و اين دستورIF مربوط به then دستور بعد از يك فقط )نكته

  . ساده يا مركب يا ساختاري باشد
   با بالك مربوط به آنIf دستور )نكته

  .كال يك دستور محسوب مي شود
  
  

 به  ; قرار گيرد هيچ خطايي رخ نمي دهد بلكه عالمت ;در صورتي كه عالمت .  نبايد باشد; عالمت Then دقت كنيد كه بعد از )نكته
  )خطاي منطقي.( در نظر گرفته خواهد شدIfعنوان تك دستور 

  
  

  )كنگره دار كردن.(به تورفتگي دستورات دقت كنيد
  . نداشته باشد; مي تواند Endدستور قبل از 

درنظر گرفته مي شود بايد از دستورات  يك دستور چون دستور مركب به عنوان
  . قرار مي گيرد; عالمت Endعد از ديگر جدا شود به همين دليل ب

If    ها(شرط(   then 

 ; یک دستور ساده یا یک دستور ساختاري

If    A>10   then 
      Write(’Ali’); 

IF   (Z<>0)  Xor  (H<=5)  then 
   Begin       دستور مركب 
               Writeln(’*’); 
                A:=A+4; 
                Read(F); 
   End; 
 

IF   S<>’ALI’   then 
       Write(’*’); 
Write(’M’); 
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  . نيستIF مربوط به ;(’*’)Writeدر مثال روبرو دستور ) مثال
  به همين دليل دستور . وب مي شود محسIF بالك ;زيرا عالمت 

Write(’*’);دستور .  حتما يك بار اجرا مي شودWrite(’Z’);نيز يك بار اجرا   
   دوم استIF مربوط به ;Writeln(’S’)اما دستور .  نيستIFمي شود و مربوط به 

  ) نباشدD<4.( درست باشدD<4  NOTو درصورتي انجام مي شود كه 
  

  خروجي دارد؟برنامه  روبرو چه  )تحقيق
  اعداد زوج دو رقمي)          ب  101 تا 0اعداد زوج از ) الف
  0 و بزرگتر مساوي 100اعداد زوج كوچكتر از ) ج
  100اعداد فرد كوچكتر از ) د
  

  . مي توان يك عبارت بولي قرار داد تا شرطها باهم تركيب شوندIF در شرط دستور )نكته
  .هستند)ذخيره شده(رزرو شده  كلمات ELSE و THEN و IF كلمات )نكته

  

  :IF-THEN  ELSEدستور  -2
   :IF Then ELSEشكل كلي دستور 

  :مثال
  
  
  
  
  

ــه    ــورتي ك ــاال در ص ــال ب ــتور  A>8در مث ــد دس ــت باش ــتور    Writeln(’ALI’) درس ــصورت دس ــر اين ــود و در غي ــي ش ــام م   انج
Writeln(’REZA’);   دسـتور  . ر فقـط از آنهـا انجـام خواهـد شـد     توجه داشته باشيد كه از ايـن دو دسـتو   .  انجام مي شودF:=F+1; 

  . انجام خواهد شدIF then Else نيست و بعد از اجراي دستور IFمربروط به دستور 
  

   ;Writeln(’AMIN’)  است و دستورIFدر مثال روبرو دستور مركب بالك : مثال
  . استElseمربوط به بالك 

   قبل از;ر صورت استفاده از عالمت  نمي خواهد د; عالمت Elseدستور قبل از ) نكته
Elseچرا؟.  پيغام خطا در زمان ترجمه رخ مي دهد  

  
  . را رسم كنيدIF then Else و IF –Then فلوچارت مربوط به دستورهاي )تحقيق
برنامه اي بنويسيد كـه يـك عـدد از ورودي دريافـت كنـد و زوج و فردبـودن آن را                 )مثال

  مشخص كند؟
 
 
 

 
 
 

IF   B>3 then ; 
   Write(’*’); 
Write(’Z’); 
IF  NOT D<4 then  Writeln(’S’); 

Label   AB; 
Var 
      H:Shortint; 
Begin 
       H:=0; 
AB: Writeln(H); 
       H:=H+2;    
       IF  H<100 then 
               Goto  AB; 
End. 

IF   ها(شرط(   THEN 

 یک دستور ساده یا ساختاري             
ELSE 
 ;     یک دستور ساده یا ساختاري   

IF   A>8   then 
        Writeln(’ALI’) 
 Else 
        Writeln(’REZA’); 
F:=F+1; 

IF  (M=10) OR (H<=20) then 
  Begin 
        Writeln(’*’); 
         Z:=12;  
  End 
Else 
      Writeln(’AMIN’); 

  . است و به تنهايي به كار نمي رودIF بخشي از دستور Else كلمة )نكته
  

Program  ODD_EVEN; 
Var 
    K:integer; 
Begin 
       READLN(K); 
       If    (K   MOD  2) =0  then 
                Wrietln(’EVEN’) 
          Else 
                Writeln(’ODD’); 
End.   
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IFمتداخل(و هاي تو در ت( :  
 ديگـر  IF مي تواند يك دستور ساختاري ديگر از جملـه يـك   IF مشخص است تك دستور مربوط به      IFهمانطور در شكل كلي دستور      

  .باشد
  Bدرصورتي كه متغير بولين.  اولي استIF دومي بالك IFدر مثال روبرو 

TRUE باشد IF دوم بررسي مي شود كه در صورت درست بودن C>15  
  .چاپ مي شود ALIرشتة 

  
  . ادغام كردIF را دريك IFدر مثال باال مي توان هر دو 

  .به عبارت ديگر دستور روبرو و مثال باال يك كار انجام مي دهند و معادلند
  

  : مثال
IF  K>10   then 
      IF  H=5   then 
                 Writeln(’$’) 
       Else 
                  Writeln(’%’) 
  Else 
       Writeln(’*’); 

  

  مشخص كنيد كه در چه صورت چه چيزي چاپ مي شود؟) مثال
IF  W<>12  then 
      IF    P<4  then 
         Begin  
           IF  A    then 
                        Write(’#’); 
          End  
          Else 
                Write(’+’) 
     Else 
            Write(’~’); 

 IF          شرط ها انتخاب كنيم هاي تو در تو موقعي استفاده مي شود كه از بين چند حالت يك حالت را بخواهيم طبق .IF    هـاي تـو در تـو 
  . استفاده شودCase هاي تو در تو از دستور IFبه همين دليل توصيه مي شود بجاي . خوانايي برنامه را كاهش مي دهد

  :Case ور ـدست
  . هاي تو در تو استIF زماني به كار مي رود كه بخواهيم از بين چندين حالت، يك حالت را انتخاب كنيم و معادلCaseدستور 

   :Caseشكل كلي دستور 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

IF   B  then             { B:Boolean} 
   IF  C>15  then 
          Writeln(’ALI’); 

IF  (B) AND  ( C > 15)  then 
      WRITELN(’ALI’); 

  . استIF مربوط به كدام Elseبايد مشخص كنيد كه هر 
(K>10) = False è’*’ 
(K>10) = True و (H=5)=True è ’$’ 
(K>10)=True و (H=5)=False  è ’%’ 

 ;A:=12                                                           :مثال

Case A+3  OF 
  1,12:   Writeln(’OK’); 
  15,14:Writeln(’ALI’); 
  16:Writeln(’AMIN’); 
End;  
 

Case   عبارت يا متغير  OF 
١مقدار يا مقادير    ١دستور ساده يا ساختاري  :  ; 
٢مقدار يا مقادير    ٢دستور ساده يا ساختاري  :  ; 
٣مقدار يا مقادير    ٣دستور ساده يا ساختاري  :  ; 
   ….. 
   Else 
 ; دستور ساده يا ساختاري         
End ; 



  28 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

ركـدام   مقدارش مشخص مي شود و سپس اين مقدار با هCase به اين شكل است كه عبارت يا متغير جلوي Caseروند اجرايي دستور   
اگر مقدار با هيچ كدام يك از مقـادير برابـر نـشود    . از مقادير مقايسه مي شود با هر كدام كه برابر بود دستور مربوط به آن اجرا مي شود              

  .انجام مي شود) در صورت وجود ( Elseدستور مربوط به 
  . اختياري استCase در دستور Else قسمت )نكته
  . دارد;Endرد اما  نداBegin عبارت Case دستور )نكته
   بخواهيم چندين دستور بنويسيم;Writeln(’ONE’) اگر بجاي دستور )نكته

  .بايد از دستور مركب استفاده كنيم
  . در قسمت مقادير نبايد از متغير يا ثابت با نوع استفاده كنيد)نكته
  .مه خطا صادر مي شوددر غير اينصورت در زمان ترج.  باشداسكالر بايد از نوع Case عبارت روبروي )نكته

  

  :رـنوع داده اسکال
  

 – كـاراكتري –) Compبـه غيـر از   ( اعـداد صـحيح   : داده هاي اسكالر ماننـد  . نوع داده ايي كه قابل شمارش باشد را اسكالر مي گويند          
  بولين

  )جدول كد اسكي. (  است’@’ نيزكاراكتر ’A’ است و قبل از حرف’B’ حرف ’A’كاراكترها قابل شمارش هستند يعني بعد از حرف 
  .اعداد اعشاري و رشته ها اسكالر نيستند

  . نداشته باشيم ممكن است هيچكدام از حالت ها انتخاب نشودElse عبارت Case اگر در دستور )نكته
د و بقيـه   مي توانند تكراري باشند اما در هنگام بررسي مقادير اولين حالت كه انتخاب شود اجرا مـي شـو  Case مقادير در دستور   )نكته

  .حالت ها در نظر گرفته نمي شوند
  )برنامه در پاسكال استاندارد است( برنامه روبرو چند خطا داد؟)تحقيق

Program  H; 
Var 
      H:Integer; 
Const 
      X:20; 
Begin 
    Readln(H);  X:=X+1; 
    Case   H/10  OF 
          1,3:   
                 Writeln(X); 
          2,1:Writeln(’F’); 
                 H:=12; 
          9..5:Writeln(’X’); 
    End; 
End; 

  
  
  
  
  
  
  
  

Readln(F); 
Case  F   OF 
  0..9: Writeln(’ONE’); 
  10 .. 99: Writeln(’TWO’); 
  ELSE 
    Writeln(’Other’); 
END; 
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  :تست 
    مي باشد نادرست است؟Boolean كه از نوع Aكدام گزينه در مورد متغير -٥٣
   READ(A))             د ;A:=False)            ج  ;A:=TRUE)          بWRITE(A) (الف
   كدام  است؟WRITE(A:5:1) باشد حاصل اجراي دستور A=68.951اگر  -٥٤
  1 .69)                    د0 .69) ج                   96 .68) ب                 9 .68) الف
  خروجي برنامه روبرو كدام است؟ -٥٥
  OK)            جNot BAD)              بBAD)الف
  .ام خطا مي دهددر زمان ترجمه پيغ) د
  
  
  
  
  
  كدام يك از انواع داده هاي زير فضاي بيشتري اشغال مي كند؟-٥٦
                   Word )                    بLongint)الف
  Single) دReal                             )ج
  م ساختار مناسبتر است؟يك حالت را انتخاب كنيم كدا) بيش از دو حالت( چنانچه بخواهيم از چندين حالت -٥٧
      For)                            د  Goto)                  ج    Case)                    ب   IF)الف
 بدون ذكرمتغيرهاي ورودي استفاده نماييد باعث خواهد شدكه كامپيوترمنتظر فشردن Readlnدر صورتي كه از دستور ورودي  -٥٨

  شود؟. ..…كليد 
  Enter)                            دEsc)                         جCtrl)                 بALT)الف
  .است. ………از نوع )    تقسيم/  (و حاصل عملگر .  …………حاصل عملگرهاي رابطه ايي از نوع  -٥٩
   بستگي به عملوند ها دارد–رياضي )            د اعشاري  -بولي)  صحيح             ج–بولي )   اعشاري            ب-رياضي  )  الف
  كدام گزينه درست مي باشد؟ -٦٠
      X   mod   Y  =  X*(X  div   Y)-Y)                             جX  mod   Y=X-(X  div   Y)*Y) الف
  X   mod   Y=X*(X  div    Y)+Y)                               د    X  mod    Y=X-(X div  Y)-Y)ب
  حاصل اجراي دستور مقابل چيست؟ -٦١
  خطا)                       ج٢ يا ١چاپ اعداد ) الف
  ٢ و ١چاپ اعداد )                       دZچاپ عدد دريافتي ) ب
  است؟ كدام SHR A 4 حاصل باشد A=:329 اگر -٦٢
  ٢٩)            د٢١)               ج٢)           ب٢٠) الف

  
  
  
  صحيح است؟;Write(#13)كدام گزينه در مورد نتيجه حاصل از اجراي دستور  -٦٣
  صداي بوق از بلندگوي سيستم شنيده مي شود) مكان نما يك سطر پايين مي رود                   ب) الف
  . رودمكان نما به ابتداي سطر بعدي مي) مكان نما به ابتداي سطر فعلي مي رود                د) ج

Var   D:real; 
Begin  
   D:=6 XOR 0; 
   Case D of 
       1. . 7: writeln(‘BAD’); 
       8. . 12 : Writeln(‘NOT BAD’); 
      13. . 20 : writeln(‘OK’); 
   end; 
end. 

Var  Z: string; 
Begin     
        Readln(Z); 
        Case   Z   of 
               1: Write(1); 
               2: Write(2); 
        end; 
end. 
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   مجاز نمي باشد؟Caseاستفاده از كدام نوع داده در عبارت دستور  -٦٤
  Shortint)              دReal)                  جByte)              بLongint) الف
  xor 84  (shl   2   (shr  1    43))حاصل عبارت روبرو چند است؟            -٦٥
  ٠)                د٢٣)                   ج٦٣)                   ب٢٤٣)الف
    است؟Trueنتيجه كدام عبارت بولي برابر  -٦٦
    ’TEST’=’test’)           د’TEST’>=’test’)             ج’TEST’<’test’)        ب’TEST’>’test’) الف
   معادل كدام عبارت بولي در پاسكال است؟X>3≤5عبارت جبري  -٦٧
     OR  (X>3)  (X<=5))                            ب    AND  (X>3) (X<=5))الف
     OR  (X>=5) (X>3))                             د     AND  (X>=5)  (X>3))ج
  خروجي برنامه  زير كدام است؟ -٦٨
  شود ظاهر مي Type Mismatchخطاي )                                            بFalse)  الف
  ) بستگي نداردy وxبه مقدار  (True) ج.)         بستگي داردy و xبه مقدار  (True) ب
  
  
  
  
  
  بكار مي رود؟. ………همواره در : عالمت  -٦٩
  تعيين نوع متغيرها ) مقدار دهي متغيرها              ب)الف
  پايان سطرها) معرفي ثابتها                          د)ج
   تعريف كرده باشيد حافظه اختصاص داده شده به آن چند بايت است؟١٠شته ايي به طول اگر متغير ر -٧٠
  بستگي به رشته داخل آن دارد)                 د١٠)                      ج٩)                 ب١١) الف
   در پاسكال نوشت؟Case كدام نوع عبارت را مي توان در جلوي دستور -٧١
  Real)             دString)                 جDouble)        ب       Byte)الف
   چيست؟Write(X:0:1) باشد حاصل اجراي دستور X:=3456.981اگر  -٧٢
  3457)                        د3457.0)                       ج3456.9)               ب3456.0)الف
   كدام است؟P1,P2,P3شوند و داده هاي ورودي به صورت زير باشند مقدار متغيرهاي اگر دستورات داده شده به ترتيب اجرا  -٧٣
     4  ,   2  ,  1)                    ب  3 ,  2 , 1)الف
    5  ,   4  ,   1)                  د  5  ,   2   ,  1)ج
  ؟ باشد با توجه به دستورات روبرو خروجي كدام است٣ برابر J اگر مقدار -٧٤
  9)                 د18)                         ج6)              ب3) الف

  
  
  
  
  
  

Var  x,y:byte; 
     A,b,f:boolean; 
Begin  
    X:=5;   y:=6; 
    A:=X<=y; 
     B:=Y<X; 
   If   a<b   then    f:=a<b 
     Else    f:=b<a; 
 Write(F); 
End. 
 

Readln(P1,P2);     1   2   3 
Read(P3);   4   5   6 

IF  J>4  then ; 
     J:=2*J; 
IF   J<=3  then    
   J:=3*J;    
Writeln(J); 
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  ):حلقه( دستورات تکرار
سـه نـوع   . براي ايجاد حلقه ها از دستورات تكـرار اسـتفاده مـي شـود    . دستورات تكرار براي تكرار اجراي تعدادي دستور به كار مي روند          

  : ارددستور تكرار در زبان پاسكال وجود د

 Forدستور   -Repeat  Until  3 دستور -While    Do    2 دستور -1
  .هر كدام از اين دستورات داراي ويژگي هاي خاصي هستند كه برنامه نويس با توجه به نياز خود يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد

  

   :While Doدستور  - 1
  :شكل كلي دستور

  

WHILE   عبارت بولی  Do 

ستور ساده یا دستور ساختاريیک د      ; 
 باشـد دسـتور مربـوط    Trueمحاسبه مي شود در صـورتي كـه نتيجـه برابـر           ) شرط( ابتدا عبارت بولي   Whileدر هنگام اجراي دستور     

 تا زمـاني كـه مقـدار عبـارت بـولي برابـر      .  اجرا مي شود و دوباره عبارت بولي بررسي مي شود و اين كار دوباره تكرار مي شود       Whileبه
True باشد حلقة Whileتكرار مي شود .  
  اگر در اولين بار كه شرط بررسي مي شود شرط نادرست باشد آنگاه حلقه اصال تكرار نمي شود) نكته

  .پس احتمال دارد كه حلقه تكرار نشود
  .كند چاپ را آن رقمهاي و بخواند ورودي از عددمثبت يك كه بنويسيد ای برنامه)مثال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5)           د4)         ج1)         ب0)   چند بار اجرا خواهد شد؟  الف;Writeln(X) برنامه روبرو دستور در) مثال
X:=1; 
While  X<5  Do 
     Begin 
           Writeln(X); 
            X:=X+1; 
      End; 

 هرگـز پايـان نمـي يابـد و در     While آنگـاه حلقـه      نشود False باشد و اصال     True هميشه   Whileمربوط به   ) عبارت بولي (اگر شرط 
  .در اين حالت كامپيوتر در يك وضعيت ثابت مي ماند) بي نهايت بار تكرار مي شود.( نتيجه يك حلقه بي نهايت بار است

  . شودFalse بايد طوري تنظيم شود كه زماني Whileمربوط به حلقة ) شرط(عبارت بولي
در .  در نظر گرفته مـي شـود  while) بالك(  به عنوان دستور; قرار گيرد آنگاه عالمت   ;  عالمت    Do  اگر بعد از كلمة رزرو شدة      )نكته

  :اين صورت دو حالت رخ مي دهد

  

Var 
   R, N:Integer; 
Begin 
  Readln(N); 
   While  N> 0  DO 
       Begin 
           R:=N  Mod  10; 
           Writeln(R); 
           N:=N  DIV  10; 
        End; 
End. 
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 نادرسـت باشـد كـه حلقـه     While شـرط  -٢.  درست باشد كه در اين صورت يك حلقه بي نهايت ايجاد شـده اسـت       While شرط   -١
whileخطاي منطقي.( اصال تكرار نمي شود(  
  . قرار گرفته شده است حل كنيد; عالمت Do را در صورتي كه بعد از  قبل مثال)مثال
   هر كدام چند بار تكرار مي شوند؟;S:=S-1  و ;K:=K-1دستورات )مثال

  
  

   براي ساخت حلقه استفاده مي شود كه تعداد تكرار حلقهwhile زماني از حلقه )نكته
  .نباشدمشخص 

  )جمله به صفر ختم می شود.( را بشمارد Tو  t  که یک جمله را از ورودي دریافت کرده تعداد کاراکتر برنامه اي بنویسید) مثال 
var 
    count:integer; 
    ch:char; 

begin 
  writeln('Please Enter Statement'); 
   read(ch); 
    while ch<>'0' do 
      begin 

          if (ch='t') or (ch='T') then 
               count:=count+1; 

          readln(ch); 
      end; 

    writeln('Number of characters= ',count); 
    readln; 

end. 
  

  وروديآخـرین عـدد  .( عدد از کاربر دریافت کند و ماکزیمم و مینیمم این اعداد را چاپ کنـد  Nبرنامه اي بنویسید که )مثال
  .)صفر است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

K:=10;   S:=7; 
While   K<>10  Do 
        K:=K-1; 
While  S>0  Do; 
     S:=S-1; 
  

var 
   n,max,min:integer; 
begin 
    readln(n); 
    max:=n; 
    min:=n; 
    while n<>0 do 
       begin 
          readln(n); 
          if (n<>0)  and (n>max) then 
               max:=n; 
          if (n<>0) and (n<min) then 
               min:=n; 
       end; 
     writeln('max=',max, '  min=',min); 
end. 
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   :Repeat- Untilدستور   - 2
  :شكل كلي دستور

Repeat   
دستور یا دستورها          ; 

Until    عبارت بولی ; 
 باشـد آنگـاه   FALSEبررسي مي شـود اگـر مقـدار آن    ) شرط(در اين حلقه ابتدا دستور يا دستورها اجرا مي شوند سپس عبارت بولي    

شرط خروجي از اين حلقـه ايـن   .  باشد تكرار مي شودFalseاين عمل تا زماني كه شرط برابر . دوباره دستور يا دستورها تكرار مي شوند   
  . شودTrueاست كه شرط 

  
  :Repeatفلوچارت مربوط به حلقة 

   در انتهاي حلقهRepeat بررسي شرط حلقه )نكته
  صورت مي گيرد به همين دليل حتما يك بار انجام مي شود

  اي حلقه بررسي مي شود در ابتدWhileاما شرط حلقة 
  .نشودبه همين دليل ممكن است يك بار هم انجام 

   شودFalse در صورتي كه شرط  While حلقه )نكته
   اگر شرطRepeatحلقه به اتمام مي رسد اما در حلقة 

Trueشود حلقه به اتمام مي رسد .  
يعنـي اگـر   .  نـدارد End و Begin دستور نيـازي بـه    پايان حلقه را مشخص مي كند به همين دليل اينUntil كلمة رزرو شدة     )نكته

 تـا خـط   Repeatبدنـه حلقـه از خـط    . تعداد دستورات در بدنة حلقه هم بيش از يكي باشد نيازي به استفاده از دستور مركـب نيـست       
Until است .  
  .شده هستند)رزرو( ذخيره Until و repeat وWhile و DO كلمات)نكته
  . نشود يك حلقه بي نهايت ايجاد مي شودTrue را طوري تنظيم كند كه هرگز Repeatلقة  اگر برنامه نويس شرط ح)نكته
  .حلقه بي نهايت بار تكرار مي شود. است و هرگز از حلقه خارج نمي شويمFlase در مثال زير شرط حلقه هميشه )مثال

Repeat 
   Writeln(’*’); 
    Writeln(’ALI’); 
Until  False; 

  . زماني استفاده مي شود كه بخواهيم بدنه حلقه حداقل يك بار تكرار شود و تعداد تكرار مشخص نباشدReapetحلقه  )نكته
  خروجي برنامه روبرو كدام است؟)تست

Var   X:Integer  ; Y:Boolean; 
Begin 
   X:=1; 
   Repeat  
        Write(X:3); 
         X:=X+2; 
          Y:=X=11; 
    Until  Y; 
End. 

   
 
   
 

  :مثال
A:=2; 
Repeat 
   Writeln(A); 
    A:=A+2; 
Until  A>10; 
Writeln(’*’); 

 

  

  ٩ تا ١اعدادفرد )                ب10اعداد زوج كوچكتر از ) الف
  Run Time  Error)                                         د١عدد ) ج
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   خروجي برنامه روبرو چيست؟) مثال 
  عددي ورودي)    بمعكوس عدد ورودي             ) فال
  رقم يكان عدد ورودي)       ددي       مجموع ارقام عدد ورو) ج
  
  
  
  

  .برنامه اي بنویسید که مجموع اعداد یک تا صد را محاسبه و چاپ نماید) مثال 
Var 
       i,sum:integer; 
begin 
      i:=1; 
      sum:=0; 
   repeat 
         sum:=sum+i; 
         i:=i+1; 
   until i>100; 
       writeln(sum); 
        readln; 
end. 

  
  

  .برنامه اي بنویسید که یک عدد دریافت کند و چاپ کند که این عدد اول است یا مرکب) مثال 
 

Var 
    c,n,t,r:integer; 
 begin 
     readln(n); 
     t:=0;  c:=1; 
     repeat 
        r:=n  mod c; 
        if r=0 then 
           t:=t+1; 
        c:=c+1; 
     until  c>n; 
   if t=2 then 
      writeln('avval') 
    else 
      writeln('morakab'); 
 end. 
 

  
  
  

Readln(X);  S:=0; 
Repeat 
   R:=X  MOD  10; 
   X:=X  Div  10; 
   S:=S+R; 
Until   X<>0 
Writeln(S); 
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   :FORدستور  - 3
  :For شكل كلي دستور 

FOR   مقدار اولیه =:متغیراسکالر     TO  یا  DownTo    مقدار نهایی   DO 

یک دستور ساده یا ساختاري              ; 
  . هشت بار تكرار مي شود;(’*’)Write در مثال روبرو دستور )مثال

For  A:=2   TO   9   Do 
    Write(’*’); 
Write(’AMIN’); 

  
  . يك بار چاپ مي شودAMIN چاپ شد رشتة* نمي شود  و بعد از اينكه هشت تا forبه  مربوط ;Write(’AMIN’)دستور 
  )اسكالر متغير.(نامند مي حلقه شمارندة را for حلقة شمارش به مربوط متغير )نكته
سـتفاده كـرده    اTOاگر از كلمـة  .  اضافه يا كاهش پيدا مي كنديك واحد  شمارنده حلقه در هر بار اجراي حلقه به طور خودكار            )نكته

 DownToامـا اگـر از كلمـة    .  ايجاد شده اسـت  افزايشيForباشيد شمارندة حلقه يك واحد افزايش مي يابد كه اصطالحا مي گويند   
  . ايجاد شده است كاهشيFor استفاده كنيد شمارندة حلقه يك واحد كاهش مي يابد كه اصطالحا مي گويند

  
  . شروع مي شود و يك واحد، يك واحد كاهش مي يابد١٠٠ است كه از Kارندة آن  كاهشي است كه شمforمثال روبرو يك ) مثال

For   K:=100   DownTo   1  Do 
    IF    (K  MOD  2)=0  then 
             Writeln(K); 

  . است كه يك دستور ساده استIF بالك مربوط به ;Writeln(K)و دستور 
  

بلكه حلقه تكرار  نمي دهددر غير اينصورت خطايي رخ . مقدار نهايي بايد كوچكتر يا مساوي باشد افزايشي مقدار اوليه از  For در   )نكته
  .درصورتي كه مقدار اوليه و مقدار نهايي مساوي باشدحلقه يك بار تكرار مي شود. نمي شود

  
  است به همينبزرگتر ) 1(از مقدار نهايي ) 3( افزايشي است اما مقدار اوليهForدر مثال روبرو حلقة )مثال

  . انجام مي شود;(’*’)Write اصال تكرار نمي شود و دستور ;Write(T)دليل دستور 
  

بلكه حلقـه تكـرار   نمي دهد درغير اينصورت خطايي رخ  .  كاهشي مقدار اوليه از مقدار نهايي بايد بزرگتر يا مساوي باشد           For در   )نكته
  .وي باشد حلقه يك بار تكرار مي شوددرصورتي كه مقدار اوليه و مقدار نهايي مسا. نمي شود

  
  .كوچكتر است) 5(از مقدار نهايي) 1( كاهشي است اما مقدار اوليهForدر مثال روبرو حلقه )مثال

  . انجام مي شود;(’#’)Write اصال تكرار نمي شود و دستور ;Writeln(C)دليل دستور   به همين
  

  . بايد از نوع اسكالر باشند در غير اينصورت پيغام خطا صادر مي شودforمقدار اوليه و مقدار نهايي و شمارندة حلقة )نكته
  . رزرو شده هستندTO و Downto و For و DO كلمات )نكته
  . مشخص باشد حلقهتعداد تكرار استفاده مي شود كه For هنگامي از حلقة )نكته

 
 

 A=3 انجام مي شود سپس (’*’)Write مي شود و دستور A=2ابتدا 
 نيز A=9البته براي .  شودA=9ميشود و اين كار تكرار مي شود تا زماني كه 

  . انجام مي شود(’*’)Writeدستور 

  . استFor كه يك دستور ساختاري است بالك مربوط به IFدر مثال روبرو دستور 
  .  چاپ مي شوند1 تا 100ال روبرو اعداد زوج بين و در مث

For  T:=3    To  1  Do 
    Writeln(T); 
Write(’*’); 

For C:=1   DownTo  5  Do 
    Writeln(C); 
Write(’#’); 
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  شرط ورود بهدقت كنيد كه .  افزايشي استForفلوچارت روبرو مربوط به عملكرد دستور 
  .حلقه در ابتداي حلقه چك مي شود به همين دليل احتمال دارد كه حلقه اصال تكرار نشود

  . بستگي به مقدار اوليه و نهايي حلقه داردforتعداد تكرار دستورات داخل بالك ) نكته
  بافرض اينكه دستورات داخل حلقه روي متغير شمارنده تاثيري نگذاشته باشد مي توانيم

   روابط زير تعداد تكرار حلقه را بدست آوردبوسيله
 Forافزايشي  ç        1+ تکرار تعداد =نهایی مقدار – ابتدایی مقدار  
  
 For كاهشي ç            1 + تعدادتکرار  = اولیه مقدرا –نهایی مقدار    
  

  دقت كنيد كه. شرط تكرار حلقه درست بودن شرط ابتداي حلقه است
  .است شرط در دستور نهفته 

خطـاي  .( در نظر گرفته مي شودfor به عنوان بالك ; قرار دهيد خطايي رخ نمي دهد بلكه عالمت ; عالمت  Do اگربعد از كلمة     )نكته
  .كه در اين صورت يك حلقه تاخير ايجاد شده است) منطقي
  خروجي قطعه برنامه روبرو كدام است؟) مثال

For  H:=1   To 12   Do; 
   Write(H); 

به همين دليل يك حلقه تـاخير ايجـاد   .  نيستfor مربوط به ;Write(H) قرار گرفته شده است پس دستور    ; عالمت   Doد از   چون بع 
 انجـام مـي   Write مي شود و از حلقه تاخير خارج مـي شـود و دسـتور    ١٢ و در نهايت … و   ٢ و سپس    ١ ابتدا   Hو متغير   . شده است 

  )گزينه ج. ( است١٢ ، Hشود كه مقدار 
اما در توربوپاسـكال مقـدار آن برابـر    .  معموال مقداري كه در متغير شمارنده قرار دارد قابل اعتبار نيستFor پس از خاتمة حلقة     )نكته

  .مقدار نهايي است
 و ود يك بار ارزيابي مي شاما مقدار عبارتها) عبارتي كه حاصل آن اسكالر شود  (  مقدار اوليه و نهايي حلقه مي تواند عبارت باشد         )نكته
  .تغيير نمي كندديگر 
   مي شود و 6 در مثال روبرو مقدار نهايي حلقه در ابتداي حلقه برابر )مثال
   در هر بار اجراي حلقهM تكرارمي شود با اينكه مقدار  شش از يك تاforحلقة 

  . تغيير مي كند اما ديگر تاثيري در مقدار نهايي حلقه ندارد
  ) صحيح است از نوعM.( چاپ مي شود٦ تا ١اعداد 

  
  . اما اگر اين كار را انجام دهيم تعداد تكرار حلقه تغيير خواهد كردتغيير نمي دهندمعموال مقدار شمارندة حلقه را در بدنة حلقه 

  
   استHشمارندة حلقه .  است12 است و مقدار نهايي 2 در قطعه برنامه روبرو مقدار اوليه )مثال

   نيزForحد به آن اضافه مي شود و درهر بار اجرا در بدنة كه در هر بار اجرا بطور خودكار يك وا
  . افزايش مي يابدسه واحد، سه واحدپس .  به آن اضافه مي كنيمدو واحد

   تكرار مي شود وهار بارچ   چاپ مي شود و حلقه    11  8   5  2اعداد 
  .  است13 مقدار نهايي شمارندة حلقه 

  
  
  

  برنامه خطا دارد)           د١٢عدد )                ج١عدد )           ب١٢ تا ١اعداد ) الف

M:=5; 
For  A:=1   To  M+1  Do 
  Begin 
    Writeln(A); 
     M:=M+2; 
  End; 

S:=2; 
For  H:=S   To 12   Do 
  Begin 
       Writeln(H); 
        H:=H+2; 
         S:=17; 
    End; 
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  م است؟ حاصل اجراي برنامة روبرو كدا)تست
  ١٠٠)                 ب١  تا ١٠٠چاپ اعداد ) الف
  . از نوع ثابت استKخطا دارد چون )                                             د١)  ج
  
  
  

 عدد از ورودي دریافت کند و سپس تعـداد اعـداد زوج و فـرد را شـمرده و در خروجـی چـاپ            5برنامه اي بنویسید که     )مثال
  .نماید

Var 
     i,even,odd,number:integer; 
begin 
       writeln('Please Enter Five Numbers '); 
          even:=0; 
          odd:=0; 
                 for i:=1 to 5 do 
                     begin 
                           read(number); 
                             if (number mod 2)=0 then 
                                   even:=even+1 
                             else  
                                     odd:=odd+1; 
                       end;  
         writeln('Number of even= ',even); 
         writeln('Number of odd= ',odd); 
end.  

  

  .برنامه اي بنویسید که یک عدد از ورودي دریافت کند و چاپ کند که این عدد اول است یا مرکب )مثال
var 
    c,n,t:integer; 
begin 
    readln(n); 
    t:=0; 
    for c:=1  to n do 
      if    n    mod    c = 0 then 
           t:=t+1; 
    If    t=2    then 
       writeln('avval') 
    else 
       writeln('morakab'); 
end. 

  خروجی برنامه روبرو چیست؟ ) تمرین
  
  
  
  

Const   K:integer=100; 
Begin 
    For  K:=100  downto  1  do 
           Write(K); 
End. 

var  
   a:boolean; 
begin 
    for a:=false to true do 
       write(a); 
end. 
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  خروجی برنامه روبرو چیست؟)تمرین 
  
  
  
  

  :حلقه هاي متداخل
 از جملـه يـك   همانطور كه در شكل كلي دستورات حلقه مشخص شده بود بالك مربوط به حلقه مي تواند يك دستور سـاختاري باشـد         

  .در اين صورت دو حلقه متداخل ايجاد مي شود. حلقه ديگر
  .تعداد تكرار داخلي ترين دستور حلقه هاي متداخل برابر حاصلضرب تعداد تكرار هر كدام از حلقه ها است) نكته
   مربوط به;(’*’)Writeدستور .  در مثال روبرو دو حلقه متداخل ايجاد شده است)مثال
For و  دومي استfor دومي بالك مربوط به Forبراي .  اولي استH=1حلقة دوم   

   دوباره حلقة دوم پنجH=2 چاپ مي شود و براي *پنج بار تكرار مي شود يعني پنج بار 
  . چاپ مي شود* بار ٤٠=٥×٨بنابراين مجموعا    . …بار تكرار مي شود يعني 

  
  خروجي قطعه برنامه روبرو چيست؟) مثال

  . با هم ادغام شده اندForلقة  و حWhileحلقة 
  

  هر سه دستور مربوط به حلقه ها مي توانند با هم تركيب شوند و )نکته
  .حلقه هاي متداخل را ايجاد كنند

  
  

  :برنامه اي بنویسید که خروجی زیر را داشته باشد )مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

For  H:=1   To  8  Do 
   For    Z:=3   downto   -1  Do 
        Write(’*’); 

A:=1; N:=0; 
While   A<9  Do 
  Begin  
   For   Z:=1  To  4  Do 
          N:=N+Z; 
    A:=A+3; 
  End; 
Writeln(N); 
 

1 
1   2 
1   2   3 
1   2   3   4 

Var 
    i,j:integer; 
begin 
 writeln; 
  for i:=1 to 4 do 
       begin 
            for j:=1 to  i  do  
               write(j:3); 
               writeln; 
        end; 
  readln; 
end. 

var 
    c:char; 
begin 
    for c:='A'  to 'F' do 
       write(c); 
end. 
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  خروجی برنامه روبرو چیست؟)تمرین 
  
  
  
  
  
  
  
  

  . را چاپ نماید200 تا 100یسید که اعداد اول بین برنامه اي بنو) مثال 
var 
    c,n,t:integer; 
begin 
    for n:=100 to 200 do 
    begin 
      t:=0; 
     for c:=1  to n do 
       if n mod c = 0 then 
           t:=t+1; 
     if t=2 then 
       writeln(n); 
     end; 
end. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

var 
   i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to 5 do 
  begin 
   for j:=i downto 1 do 
        write(j:3); 
     writeln; 
  end; 
end. 
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  :Exit و  Continue و Breakو اتدستور
  . باعث شكسته شدن حلقه ايي كه داخل آن هستيم مي شودBreakدستور 
   چاپ*  چاپ مي شود و به همين تعداد هم 5 تا 10 در مثال روبرو اعداد )مثال

   انجامBreak چاپ مي شود و دستور 4  فقط عدد A=4 مي شود اما هنگامي كه 
  . خارج مي شويمWhileمي شود و از حلقه 

   انجام مي شود كال از حلقه خارج مي شويم وbreakدقت كنيد كه هنگامي كه دستور 
  .ديگر بقيه دستورات حلقه انجام نمي شود اما بقيه دستورات برنامه دنبال مي شود

  . را مي توان براي هر كدام از دستورات حلقه بكار بردBreakدستور 
  :د  باعث مي شوcontinueدستور 

  .كنترل اجراي حلقه به ابتداي حلقه منتقل شود
   انجامWrite(S) درست ميشود آنگاه دستور S=5 در مثال روبرو هنگامي كه )مثال

  خروجي برنامه چيست؟. نمي شود
  . را مي توان براي هر كدام از حلقه ها بكار بردContinueدستور 

  مربوط به هر حلقه Break و Continueاگر حلقه هاي متداخل داشته باشيم 
  .فقط روي همان حلقه تاثير مي گذارد

  
   است پس فقط حلقة While به دليل اينكه در بدنه Breakدر مثال روبرو دستور 

while دستور .  را مي شكندContinue مربوط به حلقه forاست و پس در صورت   
  . مي رويمfor به ابتداي حلقه Continueاجرا شدن 

  
  
  
  
  

  :  Exitدستور 
  انتقال برنامه به خارج از بلوک فعلی : هدف 

  Exitدسـتور  .ابـد اصله به خـارج از آن بلـوک انتقـال ي    که کنترل برنامه بالفن دستور در هر بلوک از برنامه باعث می شوداستفاده از اي
ن دسـتوری   و کنترل برنامه بـه اولـي  شدها تابع  گرفته باشد ، باعث خروج از پروسيجر يا تابع قراراگردر بدنه اصلی بلوک يک پروسيجر ي    

  .ا تابع قرار گرفته پرش می کندصله پس از دستورفراخوانی آن پروسيجر يکه بالفا
  .ابداشد ، برنامه بالفاصله خاتمه می ي در بلوک اصلی برنامه ب Exitاگر دستور  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

A:=10; 
While   A>0  Do 
   Begin 
      Writeln(A); 
       IF  A<=4  Then 
           Break; 
        Write(’*’); 
       A:=A-1;  
   End;  

For  S:=9   DownTo  1   
Do 
   Begin 
       Write(’*’); 
       IF  S=5  then 
             Continue; 
        Write(S); 
   End; 

For …… 
    Begin  
       While   ….. 
           Begin 
                  Break; 
                  
           End; 
               Contine; 
      End;    
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  :تست 
  منظور از درجه ي عملگر كدام است؟) ١تست
  تعداد عملوندهاي موجود در يك عبارت) جود در يك عبارت               بتعداد عملگرهاي مو) الف
  اولويت اجراي عملگر) تعداد عملوندهاي عملگر                                    د) ج

  كدام گزينه يك شناسه استاندارد زبان پاسكال است؟) ٢تست
  String)             دProgram)             جReadln)                   بFor) الف

  سرعت انجام محاسبات با كدام نوع داده نسبت به بقيه پايين تر است؟) ٣تست
  Integer)               دWord)                      جReal)             بLongint)الف

  است؟ كدام خروجي ايم كرده وارد را زير هاي داده مقابل ي برنامه قطعه اجراي به پاسخ در)٤تست
  

  پيغام خطا)    د24  16)           ج36     24)               ب16    14)الف
  

    يك متغير از نوع اعشاري باشد كدام دستور صحيح است؟r يك متغير از نوع صحيح و Iاگر ) ٥تست 
  ;I:=I  /32)        د;I:= r  Mod  10)           جI:=I+r)             ب;r:=I  Div  6)الف

  

  :تست 
  
    است؟ كدام روبرو برنامه خروجي-١
  34)                د29)                 ج32)              ب 36)الف

  
  
  ؟ نيستBegin-Endنيازي به ) بيش از يك دستور(در كدام ساختار تكرار براي مجموعه دستورات حلقه-٢

  Repeat-Until)            دRepeat-Untilو  For)              جFor )            بWhile-Do) الف
       
  است؟ كدام روبرو برنامه خروجي-٣
  4 , 2)                             ب6 , 5 , 4 , 3 , 2) الف
  6 ,  4 , 2)                         د 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1)ج
  
  
  ضا براي آن اشغال خواهد شد؟ تعريف شود چند بايت ف ; N:stringاگر متغيري به صورت  -٤

  254)                    د255)                ج127)                       ب256)الف
  است؟ كدام روبرو برنامه خروجي -٥
  123456)                                  ب1) الف
  6)                               د654321) ج
  
  اي حلقه حداقل يك بار انجام مي شود؟كدام يك از ساختاره-٦

  الف و ج)                        دRepeat)                    جWhile)                    بFor) الف

N:=2; 
For I:=1 to 2 do 
     For k:=1 to 4 do 
            N:=N+I+k; 
Writeln(N);

A:=6; 
For    B:=1  to  A  do 
       Begin 
           A:=A-1; 
           B:=B+1; 
           Writeln(B); 
        End; 

Begin 
For  L:=6 downto   1 do; 
   Write(L); 
End. 

Readln(X,Y,Z);   3  7   12   14 
Read(A,B);     16    24    36 
Write(A,B); 
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  خروجي برنامه روبرو كدام است؟ -٧
  

  2FALSE3FALSE4FALSE2TRUE3TRUE4TRUE)  الف
  2H3H4H2H3H4H) ج.              برنامه در زمان ترجمه خطا دارد)ب
  1H2H3H1H2H3H) د
  خروجي برنامه روبرو كدام است؟ -٨

  54321)            ج4321)              ب5432)  الف
  .برنامه خطا دارد) د
  
   صحيح است؟Repeat-Until كدام گزينه در مورد دستور -٩

  .از اين حلقه زماني استفاده مي شود كه دفعات تكرار آن معلوم باشد)الف
  .ورتي كه دستورات داخل حلقه بيش از يك دستور باشد بايد آن را بصورت دستور مركب نوشتدر ص)ب
  .درصورتي كه حاصل عبارت بولي حلقه نادرست باشد دستورات حلقه فقط يك بار اجرا مي شود) ج
  . ابتدا و انتهاي حلقه را مشخص مي كندUntil و Repeatكلمات ذخيره شده ي ) د

  است؟ كدام وبرور برنامه خروجي -١٠
  10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2)          ب10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2)الف
  3 ,2)                                               د2) ج
  
  
  
  
  
    چند بار تكرار مي شود؟Writeln(X)در برنامه روبرو دستور  -١١
  يك بار)ب.                 هيچ بار چون حلقه خاتمه نمي يابد) الف
   يار٥)  بار                                                          د٤) ج
  
  
  
  
  :در حلقه هاي متداخل تعداد دفعات تكرار دستور حلقه داخلي برابر است با -١٢
  لقه خارجيحاصل جمع تعداد تكرار حلقه داخلي و ح) حاصل جمع تعداد تمامي حلقه ها                         ب) الف
  حاصلضرب تكرار حلقه داخلي در حلقه خارجي) حاصلضرب تعداد تكرار تمامي حلقه ها                       د)ج
  
   چاپ ميشود؟False و چند بار TRUE در برنامه روبرو چندبار -١٣
 Trueشش بار )                   جFalse و دو بار Trueچهار بار ) الف
  Falseشش بار )  دFalse                        ار بار  و چهTrueدو بار ) ب
  
  

For H:=FALSE  TO TRUE DO 
 For  A:=1 TO  3  DO 
        WRITE(A+1,’H’); 

For W:=4   downto 1.0  do 
    Write(W+1);   

A:=1; 
Repeat 
   A:=A+1; 
   If  A>10 then 
  Break;         
   IF A mod 4 =0 then 
      Continue; 
 Writeln(A); 
Until False; 

X:=1; 
While  X<5   Do ; 
  Begin 
         Writeln(X); 
         X:=X+1; 
  End; 

For  A:=4  downto  1  do 
   For F:=A  to 4  do 
      If  F Mod 2 =0 then 
           Writeln(F<=A); 
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   خروجي برنامه روبرو كدام است؟-١٤
  11)                               ب10)  الف
  21)                                د36)   ج
  
  
  
  
  
  
متغير شمارنده برابر مقدار اوليه آن باشد  ر نهايي روي متغير شمارنده تاثير نداشته باشد و مقداfor-toاگر دستور داخل حلقه  -١٥

  شمارنده بعد از اجراي حلقه كدام است؟ تعداد تكرار دستور داخل حلقه و مقدار متغير
  ) مقدار نهايي–مقدار اوليه +١ (–يك بار )  مقدار نهايي             ب-صفربار)الف
  ٢ –يك بار )   مقدار نهايي            د-يك بار ) ج
  خروجي برنامه روبرو چيست؟ -١٦
  5678910)             ب12345678910) الف
  10)                              د12345)ج
  
  
  
  
  خروجي برنامه روبرو كدام است؟ -١٧
  

  ٩ تا ١اعداد فرد )صفر                   ب) الف
  Run Time Error)                    د١عدد ) ج
  
  
  
  

  است؟ كدام مقابل نامهبر خروجي -١٨
  OKيك بار چاپ )              بOK بار چاپ ٦) الف
  هيچكدام) پيغام خطا                       د) ج

  ؟است كدام count متغير مقدار روبرو برنامه اجراي از پس -١٩
  9-)          د6)             ج0)            ب114)  الف

  
   شود؟ مي اجرا بار چند وبرور برنامه در Write دستور -٢٠
  ده بار) د.       اصال اجرا نمي شود) سه بار           ج) يك بار           ب) الف

  
  
  

N:=1; 
For W:=4    downto   1  do 
    Begin 
       F:=4; 

        While   F>W  do 
           Begin 
             N:=N+W; 
                      F:=F-1;  
         END;  
    END;   
Writeln(N);  

X:=0; 
FOR  I:=1  To  10  Do 
IF   I>=5  then  X:=1; 
IF  I<5  OR  X<>0  THEN Write(I); 
 

Var  X:Integer;  Y:Boolean; 
Begin 
     X:=1; 
      Repeat 
            Write(X:3); 
             X:=X+2; 
              Y:=X=11; 
       Until  Y; 
End.  

For   K:=15   to  14   do 
For  H:=1  to  2   do 
For   N:=4   to  5   do 
   Write(’OK’); 

For  H:=1   TO   18   DO 
        Count:=60-H*3; 

A:=1;   F:=1;   W:=True; 
While Not W do 

    Begin 
                 F:=F*A;  
                 A:=A+1; 
                  If   A>4 then 
                        W:=False;          
    End;  
Writeln(F); 
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  :بیشتر بدانیم 
  :سکال چند نکته در مورد انواع داده ها در زبان پا

ع داده هـا بـراي انجـام    ايـن نـو  .  مـي گوينـد  8087 را انـواع داده     Comp و   Extended و   Double و   Singleداده هاي عـددي     
كمك پردازشگر يك سخت افزار اسـت كـه بـراي انجـام محاسـبات بـر روي اعـداد        . محاسبات بر روي آنها به كمك پردازشگر نياز دارند       

انجام محاسبات اعشاري با دقت باال به كنـدي صـورت مـي     ) XTمدل  (در كامپيوتر هاي قديمي     . اعشاري با دقت باال استفاده مي شود      
  .گرفت

بـراي  .  استفاده كنيم بايد كامپايلر پاسكال را براي استفاده از كمك پردازشـگر مطلـع سـازيم       8087راي اينكه بتوانيم از داده هاي نوع        ب
  .اين كار مي توانيم از دو روش استفاده كنيم

نخورده باشـد   √ه در صورتي ك. بزنيد)تیک(  √ را 8087/80287 را انتخاب كنيد و گزينه Compiler گزينة   Optionدر منوي    -١
  . براي اعداد اعشاري استفاده كنيدRealفقط مي توانيد از نوع 

  : در ابتداي برنامه{+N$}استفاده از رهنمود  -٢

  :رهنمودها
  

اين نوع عاليم كه نحوة ترجمه برنامه را تغيير مي دهنـد  .  به كار رود براي مترجم مفهوم خاصي دارد        }  چنانچه پس از عالمت    $ عالمت
  . ناميده مي شوند رهنموداصي براي مترجم دارند و در واقع هدايت كنندة مترجم در امر ترجمه برنامه هستندو مفهوم خ

  است در كامپيوتر هايي كه كمك پردازنده ندارند نيـز اجـرا شـود بايـد نـوع داده            ٨٠٨٧اگر مي خواهيد برنامة شما كه داراي نوع دادة          
  .ش ذكر شده در فوق اين عمل را انجام مي دهند را شبيه سازي كنيد كه بوسيلة دو رو٨٠٨٧

  {+N+,E$}.   شبيه سازي نرم افزاري آن را مشخص مي كند+E و عالمت ٨٠٨٧ استفاده از نوع داده +Nعالمت 
  .  باعث مي شود برنامه فقط بر روي رايانه هايي كه داراي كمك پردازشگر هستند اجرا شود{-N+,E$}رهنمود 

  

به عنوان مثال منظور از .  است)Hex(كه عدد در مبناي شانزده همراه عدد در پاسكال بيايد به معناي اين است  به$ اگر عالمت )نكته
 D$ اسـت و  ١٠ در مبنـاي 3 همـان عـدد   3$.  فقط عدد ثابت مـي آيـد  $دقت كنيد كه جلوي .  در مبناي ده است18 عدد  12$عدد  

  . است’A’  كاراكتر 41$# چيست؟ منظور از 23$از عدد منظور )  A,B,C,D,E,F. ( در مبناي ده است١٣همان عدد 

  :توابع کتابخانه اي
بـه  . در زبان پاسكال تعدادي تابع كتابخانه ايي وجود دارد كه برنامه نويس بتواند به راحتي از آنها براي انجام بعضي كارها اسـتفاده كنـد     

هـر تـابع ممكـن اسـت داراي     . ع از قبل در پاسكال تعريف شده انداين تواب.  قدر مطلق يك عدد را بر مي گرداندABSعنوان مثال تابع  
  .در ادامه هر تابع را با عملكرد آن و پارامتر ورودي و خروجي آن بيان مي كنيم. پارامتر ورودي باشد و يك خروجي نيز دارد

  . توابع كتابخانه ايي هيچكدام كلمة رزرو شده نيستند)نكته
  

و خروجي آن يك عدد مثبت يا صفر خواهد بود كه قـدر     ) صحيح يا اعشاري  (ارد كه بايد عددي باشد    يك پارامتر ورودي د    :ABS تابع  
 ABS(5)=5         ABS(-6)=6    ABS(0)=0.                     مطلق عدد ورودي است

  

براين حاصـل آن هميـشه   بنـا . عدد ورودي است  ) مربع( يك پارامتر ورودي دارد كه بايد عددي باشد و خروجي آن مجذور            :SQRتابع  
 SQR(5)=25    SQR(-4)=16   SQR(0)=0.           يك عدد مثبت يا صفر خواهد بود

  

بنـابراين عـدد   . عـدد ورودي اسـت  ) راديكـال ( يك پارامتر ورودي دارد كه بايد از نوع عددي باشد و خروجـي آن جـذر      :SQRTتابع  
  . خواهد بودRealخروجي اين تابع از نوع . ي تواند منفي باشدورودي نمي تواند عدد منفي باشد زيرا زير راديكال نم

SQRT(81)=9.0                     خطا                     SQRT(-9)=                    Sqrt(0)=0.0  
SQRT(ABS(-9))=3.0            SQR(SQRT(A))=A                             
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 . را برمي گرداند3.14159كه همان  л است و عدد Realورودي ندارد اما خروجي آن از نوع اين تابع پارامتر  :Pi تابع 
  

 اسـت و قـسمت اعـشار عـدد ورودي را برمـي      Real دارد و خروجي آن نيـز از نـوع         Real  اين تابع يك پارامتر از نوع          :Fracتابع  
  . چاپ مي شود  0.545در مثال روبرو عدد. گرداند

Frac(5)=0.0             Frac(6.89)=0.89  
FRAC(-3.0245) = -0.0245  

   چه چيزي را چاپ مي كند؟;Write(Frac(-45.0821):4:1) دستور )تست
  0.0-)                د    0.1-)                 ج  0.1)                 ب0.0821–) الف

  

.  بر مـي گردانـد  Integer و قسمت صحيح آن را به صورت  به عنوان ورودي دريافت مي كند    Real اين تابع يك عدد      :Truncتابع  
  Trunc(45.874)= 45.          دقت كنيد كه عدد را گرد نمي كند. پس خروجي آن عدد صحيح است

Trunc(0.125)=0                  Trunc(-24.99) = -24                    Trunc(Frac(X)) = 0  
  

  .خروجي اعشاري دارد.  استReal است با اين تفاوت كه خروجي آن از نوع Trunc اين تابع شبيه تابع  :INT تابع 
  INT(0.125)=0.0          Int(45.874)=45.0          INT(-24.99)= -24.0        INT(FRAC(X))=0.0  
  

  .گرد مي كند است و عدد ورودي را Longint است و خروجي آن از نوع Real ورودي اين تابع از نوع  :Roundتابع 
                Round(52.48)è52                  Round(52.5)è53                 Round(19.61)è20  

                  Round(12) è12                    Round(-24.53)è-25              Round(-4.39)è-4  
  

در  . False يـا  True  است يعنـي  Booleanخروجي آن از    مي كند و   را دريافت ) Integer(صحيح اين تابع يك عدد     :ODDتابع  
  . بر مي گرداندFalse بر مي گرداند و در صورتي كه زوج باشد Trueصورتي كه عدد ورودي فرد باشد 

                ODD(14) èFalse                    ODD(17)èTrue             ODD(-21)èTrue  
   چه چيزي چاپ مي كند؟;Write(ODD(-1)) دستور )تست
  True)              دFalse)                   ج1)                     ب  0)الف
 .اشته باشد پيغـام خطـا صـادر مـي شـود     كه اگر نوع پارامتر ورودي با آن چيزي كه تابع نياز دارد همخواني ند       دقت داشته باشيد   )نكته

ODD(12.6)خطاست .         
  

 0است و اين تابع يك عدد شانـسي بـين   ) اعشاري (Real اين تابع پارامتر ورودي ندارد اما خروجي آن يك عدد            :Randomتابع  
 Random  <1                   .  Random è 0.745≥0.  را بر مي گرداند1تا 

  

 تا عـدد ورودي بـه   0 بين  Wordدريافت مي كند عددي از نوع       ) صحيح (Word اين تابع يك عدد از نوع         :Random(X)تابع  
  Random(6)<6≥0.                           صورت شانسي برمي گرداند

  . استفاده مي كنيمRandomize;پروسيجر  براي اينكه اعداد شانسي توليد شده در هر بار اجراي برنامه متفاوت باشند از )نكته
  

 دريافت مي كنـد و  Realاين تابع يك عدد .  نمايش داده مي شودeماد  است و با ن  2.718 در رياضي عدد نپرن برابر        :EXP  تابع  
    EXP(3)=e3.                      نيز برمي گرداندRealيك عدد 

EXP(X) يعني عدد نپرن به توان X .   
EXP(0)=1                  EXP(1)=e               Exp(Exp(0))=e 
 

  

A:=12.345; 
Writeln(Frac(A+1.2)); 
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  . استReal و خروجي آن نيز يك عدد Realورودي اين تابع يك عدد . يعي است اين تابع همان لگاريتم طب :LNتابع 
LN(X) =LOGeX         پيغام خطا                                   LN(0)è                  LN(e)=1             LN(1)=0  

  .ي شودپيغام خطا صادر م. نمي تواند منفي يا صفر باشدLN پارامتر ورودي تابع )نكته
LN(EXP(0))è0       EXP(LN(X))èX               LN(EXP(X))èX  
LN(LN(e))è0                                                                                          XY=EXP(Y*LN(X)) 
LN(A*B)=LN(A)+LN(B)                            LN(A/B) =LN(A)-LN(B) 
 

 برمـي  Realو يـك عـدد   ) Realاز نـوع  ( دريافت مـي كننـد    راديان  اين توابع يك پارامتر برحسب   :COS و SINبع مثلثاتي     توا
 . را مي نويسيمSin(30*PI/180) درجه عبارت 30 زاويه Sinمثال براي محاسبه .  را محاسبه مي كنندCos يا Sinگردانند و مقدار 

  

.  عـدد خروجـي برحـسب راديـان اسـت     .  بر مي گرداندReal دريافت مي كند و يك عدد Real اين تابع يك پارمتر   :ArcTanتابع  
 . است را بر حسب راديان بر مي گرداندX مقدار زاويه ايي را كه تانژانت آن برابر ArcTan(X)مثال 

  

و طول رشته دريافتي را . ت اسInteger اين تابع يك رشته به عنوان ورودي دريافت مي كند و خروجي آن يك عدد           :Lengthتابع  
  Length(’ALI’+’REZA’)è7         Length(’’’’)è1                                     . برمي گرداند

Length(’ALI’)è3                     Length(’AMIN’) è 4                 Length(’’)è0 
  

(  اسـت  255 تا 0ورودي اين تابع يك عدد بين .  استفاده مي شود  ASCIIد   از اين تابع براي دريافت كاراكتر معادل ك         :CHRتابع  
      ’CHR(65) è’A.  استCHARو خروجي آن از نوع ) BYTEاز نوع

CHR(-66)è خطا            CHR(ABS(-66))è’B’        CHR(7)è كاراكتر بوق 
  . است27 برابر ESCكليد  اسكي  كد)نكته

  

است و حـرف كوچـك را بـه حـرف     ) Char(ودي از نوع كاراكتر دارد و خروجي آن نيز از نوع كاراكتريك پارامتر ورUpcase: تابع 
  ’UPCASE(’n’) è’N’             UPCASE(’d’) è’D’       UPCASE(’A’)è’A.         بزرگ تبديل مي كند

  

بعضي كليـدها  .ر بافر صفحه كليد قرار مي گيرد كد توليد مي شود و ديك يا دوهنگامي كه يك كليد را در صفحه كليد فشار مي دهيد          
 را مي زنيد دو كـد  F1اما وقتي كليد .  توليد مي شود65 را مي زنيد كد Aمثال وقتي كليد    . را تك كدي و بعضي را دوكدي مي گويند        

 72 و 0مي زنيد كد هاي  را ↑يا هنگامي كه كليد .  توليد مي شود50  مي گويند و دوم كدكد نول كه به آن 0توليد مي شود اول كد 
  ) در واقع بعضي از كليد هاي كنترلي نيز كليدهاي تك كدي مي باشند. (  تك كدي هستندESC وEnterكليد هاي . توليد مي شود

  

 است و بافر صفحه كليد را خوانده و يك كاراكتر از CHAR اين تابع پارامتر ورودي ندارد اما خروجي آن از نوع :ReadKey  تابع
  داخـل  ;C:=ReadKeyبادسـتور . است كه در اينجا بحـث مـي شـود   Crtاين تابع مربوط به يونيت    .  بر مي دارد و بر مي گرداند       آن را 
اگـر  . اگر بافر صفحه كليد خالي باشد منتظر فـشار دادن يـك كليـد مـي مانـد     .  يك كاراكتر از بافر صفحه كليد قرار مي گيرد Cمتغير

  .يد مي شود و بوسيلة دوبار خواندن بافر مي توان آن را تشخيص دادكليدهاي دوكدي زده شود دو كد تول
  

يا به عبارت ديگر مرتبه يـك نـوع   .  از اين تابع براي دريافت عددي متناظر با ترتيب اعضاي نوع داده استفاده مي شود               :ORD تابع  
پـارامتر  . ي اسكالر قابل شمارشند و قبل و بعد دارنـد همانطور كه قبال در مورد انواع اسكالر گفته شد داده ها. اسكالر را مشخص مي كند    

) صـحيح  (Longintباشد و خروجي آن يـك عـدد از نـوع    )  بولين– كاراكتري  –صحيح  (  بايد يك نوع دادة اسكالر      ORDورودي تابع   
            ORD(’A’)è65.                                                          است

ORD(’B’)è66                ORD(0)è 0                            ORD(1)è1              ORD(34)è34 
ORD(-65)è-65              ORD(FALSE)è0                   ORD(TRUE)è 1 
ORD(25/5)è خطا            ORD (’TRUE’) è    خطا         ORD(’1’)è49 
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بنـابراين ورودي و خروجـي آن از   . وع اسكالر دارد و مقدار قبل از پارامتر ورودي را بر مي گرداند اين تابع يك ورودي از ن :Predتابع  
  Pred(’B’)è’A’           Pred(3)è2.                                                نوع اسكالر است

Pred(True) è False                            Pred(False) è True                       Pred(’F’)è’E’ 
Pred(’AC’)è خطا                               Pred (-3) è -4                               Pred(1) è0 
ORD(CHR(PRED(67))) è66          CHR(ORD(PRED(67))) è’B’ 
Pred(ORD(ODD(48)))è-1               Pred(’0’) è ’\’                               Pred(’A’) è’@’ 
                 

.                                              است و عنـصر بعـدي ورودي را برمـي گردانـد    Pred اين تابع داراي ورودي و خروجي اسكالر است و كار آن عكس كار        :Succتابع  
SUCC(1) è 2            SUCC(’A’)è’B’          SUCC(-7) è-6  

SUCC(Pred(X))èX                     SUCC(False) è True               SUCC(True) èTrue 
ORD(SUCC(’A’)) è66               SUCC(10) è 11                       SUCC(’Z’) è’[’ 
SUCC ( 5.7) è خطا                      Succ(’9’) è                                SUCC(A)=A+1 

  
پروسـيجرها شـبيه توابـع هـستند بـا ايـن تفـاوت كـه         . كتابخانه ايي را توضيح مي دهيم) زيرروال هاي(در ادامه تعدادي پروسيجرهاي   

پروسيجرها چون خروجي ندارند نمي توان آنهـا  . البته مي توانند پارامتر ورودي داشته باشند . خروجي ندارند و مقداري را برنمي گردانند      
 ;Writeln(ABS(-5)*2)بـه عنـوان مثـال دسـتور     . پروسيجرها را بايد به تنهايي فراخواني كرد     ). فراخواني كرد (ا در عبارات صدا زد    ر

 اشـتباه  ;C:=DEC(A)*2دسـتور  .  يك تابع است و مي توان آن را در عبارات و دستورات ديگر بـه كـار بـرد       ABSصحيح است زيرا    
در . فراخواني شود;DEC(A)مي تواند در عبارات يا دستور خروجي قرار گيرد و بايد به صورت       يك پروسيجر است و ن     DECاست زيرا   

  .فصل بعدي در مورد توابع و پروسيجرها و اختالف آنها بيشتر بحث مي شود
  

بـه  . ابـت بـانوع باشـد    اين پروسيجر يك پارامتر ورودي از نوع اسكالر دارد و بايد پارامتر ورودي آن حتما متغير يا ث     : INCپروسيجر  
  :مثالهاي زير دقت كنيد

  
  
  

 . باشدنبايد عبارتپارامتر ورودي . پارامتر ورودي نبايد ثابت باشدزيرا . غلط است;INC(4) دستور )نكته

  ;INC(A) است و پروسيجر ;A:=A+4 معادل دستور ;INC(A,4) پروسيجر )نكته
  . است;A:=A+1معادل 

 
 
 

  
  . استINC است و پارامترهاي ورودي آن نيز شبيه INC عكس پروسيجر اين پروسيجر : DECپروسيجر 

  
  
  
  

  . است;INC(B,3) معادل ;DEC(B,-3) و  است;DEC(A) معادل;INC(A,-1) )نكته
  . است;A:=A-5 معادل ;DEC(A,5) )نكته

A:=12; 
INC(A); 
Writeln(A); 

A:=16; 
INC(A,5); 
Writeln(A); 
 

S:=8; 
INC(S,-3); 
Writeln(S); 

H:=45; 
INC(H,0); 
Writeln(H); 

Z:=’B’; 
INC(Z); 
Write(Z); 
 

M:=5.3; 
INC(M+1); 
Write(M); 

S:=5; 
DEC(S); 
Write(S); 

F:=12; 
DEC(F,4); 
Writeln(F); 

H:=’C’; 
DEC(H,2); 
Writeln(H); 

D:=5; 
DEC(D,-3); 
Writeln(D); 
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  )تست
    از چه نوعي است؟ INT خروجي تابع -١

  Boolean)                  دReal)           جChar)              بInteger) الف
  )راست به چپ( است؟ كدام ترتيب به روبرو برنامه خروجي -٢
  10,-14,-14)                        ب11,-14,-13)الف
 9,-14,-13)                              د9,-13,-14)ج
  
  B’(PRED(ORD(CHR(Write’((2+((;خروجي دستور روبرو كدام است؟               -٣

  D)                            د  C )                                    ج68)                                 ب67)الف
  از چه نوعي است؟Fracحاصل تابع  -٤

  Real)        د           Word)                          جInteger)                                بChar) الف
   چيست؟X(Odd(نوع پارامتر ورودي و خروجي تابع  -٥

  صحيح ، صحيح) صحيح، منطقي                 د) اعشاري، اعشاري                    ج)اعشاري ، منطقي                        ب) الف
  
  شد؟ خواهد چاپ چيزي چه خروجي در مقابل برنامه اجراي با -٦
  108)                      ج109)                    ب1)      الف
  2  ) د
  
  كند؟ مي تبديل 6 به را 6.6 عدد تواند مي پاسكال توابع از كداميك -٧
  Round)                                       بODD)الف
   Frac)                                           دTrunc)ج
   را چاپ مي كند؟F كدام گزينه حرف -٨

  F’(ORD(Write’((   ;)                    بWrite)F’(ORD(CHR’(((;) الف
  F’(Pred(Write’((  ;)                      دWrite)F’(CHR(ORD’(((    ;)ج
   حاصل اجراي حلقه مقابل چيست؟-٩

  5   7   9  )                                               ب6  8  10 )الف
  -6  -8  -10 )هيچ چيز در خروجي چاپ نمي شود                   د)ج
  
  
  
  Round(Write)-13.9((پس از اجراي فرمان روبرو كدام گزينه صحيح  است؟               -١٠
  14)                  د13)                      ج-13)                      ب-14)الف
  است؟ كدام روبرو روبرو برنامه خروجي -١١
  خطا)           د100)                  ج102)                    ب98) الف

  
   موجود باشد؟٨٠٨٧ را زماني بتوان استفاده كرد كه كمك پردازشگر ٨٠٨٧كداميك از رهنمودهاي زير باعث ميشود كه داده هاي -١٢
  هيچكدام)               د$}E,+N+{)        ج             $}E,+N-{)             ب$}N+{)الف

A:=10;     B:=-13.6; 
DEC(A); 
Writeln(A,Round(B),Trunc(B)); 

For K:=1  To  3  Do 
  For M:=2  To  6  Do 
      Begin  
                Z:=frac(Int(K*M)); 
                 W:=Z*M+1; 
       End;  
Write(W:2:0); 
 

For  A:=-5  Downto  -10 Do 
  Begin 
          Write(Ord(ABS(A):2); 
           Dec(A); 
  End; 

A:=100; 
Writeln(DEC(A,2)); 
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   چيست؟True(Succ(Write((;نتيجة اجراي دستور-١٣
  Run Time Erroخطاي )               د1)                  جTrue)                  بFalse)الف
  b’(aseUpc(Pred(ord(CHR(WRITE’(((((;خروجي دستور زير كدام است؟                            -١٤
  65)                        دa)                     جC)                       بA)الف
  A(SQR)+B(FRAC)/B+A(INT(عبارت مقابل معادل كدام عبارت جبري است؟                 -١٥
  ]B+A   [+  2A)        د ]B+A    [+2A)           ج    ]B+A[   )                      ب]B+A[     )الف

         2A]+B[                                    2A]+B[-B                ]          B[-B                              ]B[  
  INT(ABS(SQRT:=X)-9.1(((; كدام خواهد بود؟        Xپس از اجراي دستور روبرو مقدار متغير -١٦
  3)                  د-3)                      ج2.8)                 ب           -2.8)الف
  كدام گزينه از كلمات رزرو شده زبان پاسكال مي باشد؟-١٧
  TRUE)              دVAR)                 جReadln)                   بInteger)الف
  Ord(Write)0((;خروجي دستور روبرو كدام است؟                 -١٨
  True)             دFalse)                           ج1)                             ب0)الف
  Pred:=X)3.5(; كدام خواهد بود؟              Xپس از اجراي دستور روبرو مقدار -١٩
  . استفادة غير مجاز شده استPredاز تابع )           د           4)                           ج3)                            ب2)الف
  ODD(Write)2((;خروجي دستور روبرو كدام است؟                      -٢٠
  True)                دFalse)                           ج3)                              ب1)الف
  ر خروجي برابر كدام گزينه است؟  دCF$(AND  )  ’a’(ORD(CHR((حاصل عبارت -٢١
  a)                 دA)                        ج65)                     ب97$)الف
  div  6(  MOD   Round+2) 2   DIV  8(SQRT-3*5+2/8  4(حاصل عبارت روبرو چيست؟              -٢٢
  5.25)                   د4.75)   ج             3.75)                         ب-0.375)الف
  چيست؟ برنامه قطعه خروجي -٢٣
  187)                         ب153)الف
  146)                            د790)ج
  Mod  10))+  2(Ln-)5.6(Ln(Exp(Round -3 حاصل عبارت مقابل چيست؟        -٢٤
  3)                        د4)       ج              2)                      ب5)الف
   خروجي برنامه روبرو كدام است؟-٢٥
  20)                د13)                ج0)               ب32) الف

  
 ) يك عدد اعشاري است X( كدام رابطه صحيح است؟-٢٦

                   X(FRAC)+X(TRUNC=X()                           بX(TRUNC=X() الف
 X(INT) +X(Round=X()                  دX(Frac)+X(Round=X()ج

 Ln*3(Exp(Trunc)2(((حاصل عبارت روبرو چيست؟                                                                               -٢٧

  9)                       د  5)                        ج8)                         ب6)الف

  
  

For  A:=1  to 150  Do 
      X:=Succ(Abs((A+1))+125  Mod  5 – 19 Div  3; 

;20:=D 
;)D$(Writeln  
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   :Unitیونیت 
ايـن توابـع توسـط برنامـه     . توابع كتابخانه ايي كه در قسمت قبلي بيان كرديم همگي داخل يك فايل هستند كه قبال تعريـف شـده انـد    

ع داده ها، ثابتها، متغيرها يونيت، مجموعه اي از تعاريف شامل نو. نويسان ديگر نوشته شده است و شما مي توانيد از آنها استفاده كنيد
 TPUپسوند  هر يونيت در يك فايل با .و زيربرنامه ها است كه به طور مستقل ترجمه مي شود و در برنامه هاي ديگر استفاده مي شود

هـاي  ماننـد يونيـت   .  داراي تعدادي يونيت است كه هر كدام از آنها شـامل تعـدادي زيربرنامـه اسـت        ٧توربوپاسكال  .  ذخيره شده است  
CRT و Graph ) و ) توابعي جهت رسم خط و دايره و اشكال گرافيكيSystem و Dos و ….  

  .هر برنامه نويس مي تواند يونيت ايجاد كند و در برنامه هاي خود از آن استفاده كند
اريف يونيـت را مـشخص   هنگامي كه مي خواهيم از توابع يا بطوركلي از تعاريف موجود در يك يونيت استفاده كنيم بايد در قـسمت تعـ         

  ;Uses   Crtمانند                           .   استفاده مي شودUsesبراي اين كار از كلمة ذخيره شدة . كنيم
  

.  و غيرهreal وinteger وWriteln و Readln مانند دستورات  شامل تعاريف پركاربرد استاندارد توربوپاسكال استSystemيونيت 
  .  قرار دارندSystemه قبال بيان شد نيز در يونيت توابع كتابخانه اي ك

  .  نيستUses از سوي مترجم به طور خودكار در برنامه استفاده مي شود و نيازي به تعريف آن در قسمت system يونيت )نكته
  . را بيان مي كنيمCrtدر قسمت هاي بعدي تعدادي از توابع موجود دريونيت 

  ):رهاتوابع و پروسیج( زیربرنامه ها 
بسيار زياد مـي شـود كـه در ايـن صـورت      ) تعداد خطوط برنامه(هنگامي كه مي خواهيم يك برنامة بزرگ بنويسيم تعداد دستورات آن            

به همين دليل برنامه را به قطعات كوچكتري تقسيم مي كنـيم و بـراي هـر قطعـه يـك      . عيب يابي برنامه مشكل و وقت گير خواهد بود  
حال هر زيربرنامه مي تواند بـه  . حال تركيب همة اين زيربرنامه ها برنامة اصلي را تشكيل مي دهند         .  مي نويسيم  )زيرالگوريتم(زيربرنامه  

زيربرنامه . هر زيربرنامه مانند يك برنامه داراي بخشهاي عنوان، تعاريف و بالك است   . تنهايي نوشته شده و به طور مستقل آزمايش شود        
 اين دو دسته شباهت ها و اختالفاتي با هم دارند كه ).زيرروال يا پروسيجر(و پردازه) فانكشن(ع  تاب :ها به دو دسته تقسيم مي شوند      

  . بيان خواهد شد
 از يـك  -٣.   درك مـسائل كـوچكتر آسـانتر اسـت    -٢.    قابليت خوانايي برنامه افزايش مـي يابـد    -١ : مزاياي استفاده از زيربرنامه ها     

 كارگروهي را امكان پذير -٥.     اشكال زدايي آسانتر است  -٤.    رنامه مختلف به دفعات استفاده كرد     زيربرنامه مي توان در يك يا چند ب       
  . سرعت طراحي و نوشتن برنامه را باال مي برد-٦.     مي كند

  
  .زيربرنامه ها در باالي بالك اصلي تعريف مي شوند)نکته

  ) : پروسیجرها-زیرروال( پردازه ها 
  :شكل كلي .  استفاده مي شودProcedureه از كلمة رزرو شده براي تعريف يك پرداز

Procedure  (پارامترهاي ورودي و نوع آنها ) نام پردازه; 
 تعاريف مربوط به اين پردازه 
Begin  
  …….. 
End; 

تعـاريف مربـوط بـه هـر     . نام پردازه چون يك شناسه غيراستاندارد است بايد از قوانين نام گذاري شناسه هاي غيراستاندارد پيروي كنـد           
قسمت تعاريف مي تواند شامل تعريف متغير . پردازه مخصوص همان پردازه است و فقط در محدودة همان پردازه مي تواند استفاده شود          

  .باشد) حتي يك زيربرنامه ديگر( يا ثابت يا هر شناسة ديگر
 را بـه آن  فقط نام آن را نوشـته و پارامترهـاي ورودي آن  ن كار براي اي). صدا زد(در برنامه اصلي مي توان يك پردازه را فراخواني كرد 

هنگامي كه در بالك اصلي پروسيجر را صدا مي زنيم كنترل اجراي برنامه به قسمت پروسيجر صدازده شده مي رود و . تحويل مي دهيم
  .د و دنبالة برنامه را اجرا مي كندهمة دستورات نوشته شده در قسمت دستورات آن انجام مي شود و سپس به برنامه اصلي برمي گرد
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  . به پايان مي رسد; با عالمت END دقت كنيد كه هر پروسيجر داراي قسمت دستورات است كه با )نكته
  . يك برنامه مي تواند چندين پروسيجر داشته باشد)نكته

 
 

   مربوط بهZمتغير .  تعريف شده است Powerدر مثال روبرو پروسيجر )مثال
  . است كه اصطالحا به اين متغير، متغير محلي مي گويندPowerپروسيجر 

  . استIntegerپارامتر ورودي پروسيجر تعريف شده يك عدد 
  تعداد و نوع پارامترهاي ورودي با آنچه در هنگام فراخواني به آن تحويل مي دهيم)نكته

  .بايد همخواني داشته باشد در غير صورت پيغام خطا در زمان ترجمه صادر مي شود
  ;H:=6هنگامي كه اين برنامه اجرا مي شود ابتدا بلوك اصلي اجرا مي شود يعني 

   اجرا مي شوند سپس با فراخواني پروسيجر به داخل بالك;(’@’)Writelnو 
   و;Writeln(Z,H) و ;Z:=M*M مي رويم و دستور Powerدستورات پروسيجر 

Writeln(’*’);وسيجر به بالك اصلي اجرا مي شوند با رسيدن به انتهاي بالك پر  
  . اجرا مي شود و برنامه خاتمه مي يابد;(’$’)Writeln بازمي گردد و دستور 

  .دقت كنيد كه تا زماني كه پردازه را صدا نكنيم پردازه اجرا نمي شود
  

. استفاده است قابل Powerفقط در بالك مربوط به پروسيجر   بايد گفت كه اين متغير يك متغير محلي است يعنيZدر مورد متغير 
عمر متغيرهاي محلي از زماني آغاز مي شود ) در زمان ترجمه.( اگر اين متغير را در بالك اصلي استفاده كنيم پيغام خطا صادر مي شود

كه دستور صدازدن پروسيجر اجرا مي شود و زماني عمر آنها به پايان مي رسد كه اجراي پروسيجر به پايان برسد و به محل صدا زدن 
  .گرديمآن بر

عمر متغيرهاي . يك متغير سراسري است يعني در همه جاي برنامه قابل دسترسي است بايد گفت كه اين متغير Hاما در مورد متغير 
مدت عمر آنهـا، مـدت زمـان اجـراي     بنابراين .سراسري از زمان اجراي برنامه شروع مي شود و تا زماني كه برنامه پايان يابد ادامه دارد             

  . نيز مي تواند استفاده شودPower را مي توان در بالك اصلي استفاده كرد و در پردازة Hمثال متغير . طوالني استبرنامه است و 
  

 يعنـي وقتـي   پارامترهاي ورودي نيز مانند متغيرهاي محلي هستند و مدت عمر آنها به طول اجراي پروسيجر بستگي دارد              )نكته
 فقط در بالك پروسيجر قابـل  Mدر مثال باال پارامتر ورودي . ي ورودي نيز تمام مي شودپروسيجر اجرايش تمام مي شود عمر پارامترها     

  .استفاده است
  :   تقسيم مي شوند دو دستهدر پاسكال پارامترها به

      (Formal parameters))ظاهري(یا صوري  پارامترهاي مجازي-١  
       (Actual parameters))حقيقي( پارامترهاي واقعي-٢  
  

به پارامترهايي كه هنگام فراخواني .  مي گويندكه هنگام تعريف پروسيجر مورد استفاده قرار مي گيرند پارامتر مجازيبه پارامترهايي 
پارامترهاي . وجود دارددر ازاي هر پارامترمجازي يك پارامتر واقعي. پروسيجر تحويل پروسيجر مي شوند پارامترهاي واقعي مي گويند    

  :  ه تقسيم مي شوند به سه دستمجازي
  
  )      value –ارزشی ( پارامترهاي مقدار-1
  )    Variable-مرجع( پارامترهاي متغیر-2
  )const( پارامترهاي ثابت-3
  

Var      H:integer; 
Procedure  Power(M:integer); 
   Var 
         Z:integer; 
  Begin 
        Z:=M*M; 
        Writreln(Z,H); 
         Writeln(’*’); 
  End; 
Begin 
  H:=6; 
  Writeln(’@’); 
  Power(H); 
  Writeln(’$’); 
End. 
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  (Call by Value) :    يپارامتر ورود یا )Value(دارـر مقـپارامت
به عبارت ديگر . اي ارسال مقادير به زيربرنامه استفاده كرد مي توان از آنها برطـفقپارامتر مقدار به پارامترهايي گفته مي شود كه 
تغيير كند هيچ تاثيري بـر روي پـارامتر واقعـي    ) پارامتر مجازي مقدار(اگر اين پارامتر . براي ورود داده ها به پروسيجر استفاده مي شوند  

  :مثال. آن ندارد
   است هنگامي كهValue از نوع Dدر مثال روبرو پارامترورودي 

   مي شود وD وارد  K فراخواني مي شود مقدار Addوسيجر پر
  K هيچ تاثيري بر روي Dاست تغييرات ) Value( از مقدارDچون 
  كه . است) Variable( از نوع متغيرNاما پارامتر مجازي . ندارد

   است و هنگامي كه14 ابتدا Kدر اين برنامه مقدار . بحث خواهد شد
  . مي ماند14انچه  انجام مي شود همچنAddپروسيجر 

  پارامتر واقعي مربوط به اين پارامتر مجازي مي تواند ثابت يا متغير يا
   مي توانADDمثال در اين مثال هنگام فراخواني . يك عبارت باشد

  . را قرار داد;Add(K*3,Z)عبارت 
  

   چاپ می شوند؟ چه اعدادي در خروجیWritelnمشخص کنید که با اجراي برنامه زیر براي دستورهاي ) تمرین 
  

براي جواب دادن به  اینگونه سوالها ابتدا جدولی مطابق         : راهنمایی  
جدول زیر رسم می نماییم و سپس با مقدار دهی متغیرها به راحتی و 

  :با کمترین اشتباه پاسخ صحیح را بدست می آوریم 

  
همان طور که مشاهده می کنید با اجراي برنامه روبـرو در دسـتور      

Writeln      داخل پروسیجر براي متغیرهاي xوmوn     به ترتیب اعـداد 
 داخل بالك اصـلی برنامـه       Writeln وبراي دستور    57 و   14 و   13

  .چاپ می شود 50 و 13 به ترتیب اعداد kوxبراي متغیرهاي 
  
  
  
  
  
  
  

  سراسري  سراسري  محلی  محلی  محلی
z n m k x 

62  50  12  50  12  
  57  14    13  

Var  Z,K:Real; 
Procedure  ADD(D:Real; Var  N:Real); 
  Begin 
       D:=D+2; 
       N:=N+5; 
       Writeln(D+N); 
  End; 
Begin 
   K:=14;  Z:=25; 
   ADD(K,Z); 
    Writeln(K,Z); 
End. 

program ex1; 
var 
   x,k:integer; 
procedure test(m:integer;n:integer); 
  var 
     z:integer; 
begin 
    z:=m+n; 
    m:=m+2; 
    n:=n+7; 
    x:=x+1; 
    writeln(x,m,n); 
end; 
begin 
     x:=12; 
     k:=50; 

     test(x,k); 
     writeln(x,k); 
end. 
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   چه اعدادي در خروجی چاپ می شوند؟Writelnاي برنامه زیر براي دستورهاي مشخص کنید که با اجر) تمرین 
  :رسم جدول 

حال شما مشخص کنید که با اجراي این برنامه چه اعدادي بـراي            
  شد؟ در خروجی چاپ خواهد  Writelnدو دستور 

   
  writeln(x,m,k)    ;               ……………………. 
 
  writeln(x,k);                       ……………………. 

 
  
  

  :(Call by Reference) عـیا مرج) Variable(رـر متغیـپارامت
  

 زيربرنامه استفاده مي شود و براي دريافت و ارسال مقادير به پروسيجر استفاده مي شود يعني هم براي ورودي داده ها بهاين پارامتر 
 كلمة  وجودپارامترخروجينشانة . به همين دليل به اين پارامترها، پارامتر خروجي نيز مي گويند. هم براي دريافت داده از زيربرنامه

Varتغييرات آن ي كنددر بدنة زيربرنامه تغيير م) خروجي(هنگامي كه پارامتر مرجع .  قبل از نام پارامتر در خط عنوان زيربرنامه است 
  .يك محل در حافظه هستند با دو نام مي توان گفت كه پارامتر مرجع و پارامتر واقعي آن .در پارامترواقعي آن اعمال مي شود
 مـي دهـد سـپس در    N را تحويـل  25 مقدار Z.  استZ از نوع مرجع است كه پارامتر واقعي آن Nدر مثال صفحه قبل پارامتر مجازي   

 مـي  30 نيـز  Z مـي شـود و چـون يـك پـارامتر مرجـع اسـت        30 مساوي N اجرا مي شود به همين دليل     ;N:=N+5بدنه پروسيجر   
  . شده است30 مساوي Zوقتي پروسيجر تمام مي شود .شود
باشد در غير اين صورت خطا ) ثابت با نوعیا(حتما بايد يك متغير) متغير(پارامتر واقعي مربوط به يك پارامتر مجازي مرجع )نكته
  . را نوشت;ADD(K,Z*4) دستور;ADD(K,Z)مثال در مثال قبلي نمي توان بجاي . تاس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سراسري  محلی  سراسري  محلی  محلی
k=k'محلی m k x' x 
50  12  50  62  12  
57  14    63    
          

   در بالك فرعيDمتغير   در بالك اصليKمتغير 

  Z در بالك فرعي  يا همانNمتغير    در بالك اصلي Zمتغير 

program ex2; 
var 
   x,k:integer; 
procedure test(m:integer;k:integer); 
  var 
     x:integer; 
begin 
    x:=m+k; 
    m:=m+2; 
    k:=k+7; 
    x:=x+1; 
    writeln(x,m,k); 
end; 
begin 
     x:=12; 
     k:=50; 
     test(x,k); 
     writeln(x,k); 
end. 
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   چه اعدادي در خروجی چاپ می شوند؟Writelnمشخص کنید که با اجراي برنامه زیر براي دستورهاي ) تمرین 
 

  :رسم جدول 

  
  writeln(x,m,k);                 ……………………. 
 
  writeln(x,k);                     ……………………. 

  
  

  ):Const(رثابتـپارامت
بـراي  . اين پارامترها مانند پارامترهاي مرجع هستند با اين تفاوت كه مقدار پارامتر ثابت را در طول اجراي زيربرنامه نمي توان تغيير داد                

اگر مقدار آن را در بدنة بالك زيربرنامه تغيير دهيم در زمان ترجمـه خطـا رخ          .  استفاده مي شود   Constپارمترها از كلمة  شناسايي اين   
  .مي دهد

   است و از نوع ثابتw روبرو پارامتر  مثالدر
  . تغيير دادtest را در بدنة پروسيجر wنمي توان مقدار  
  

   تواندپارامتر واقعي مربوط به پارامترثابت مي )نكته
  . متغيرثابت يا عبارت باشد

  .هست سراسري x  محلي است و متغيرwمتغير 
  
  
  
  

  خروجي برنامه روبرو كدام است؟
   سراسري نيستند زيراA,B,C در مثال روبرو متغيرهاي )نكته

  اين متغيرهاي . اين متغيرها در پايين پروسيجر تعريف شده اند
  .ر بالك اصلي برنامه استمحلي هستند و منطقه قابل استفاده آنها د

  
   )نكته

  هنگامي كه تعداد پارامترهاي مجازي بيشتر از يكي باشد
  . قرار مي دهيم;بين آنها 

  

  -  سراسري  محلی
k=k'محلی  k m )مرجع(  

x  
8  8  20  

15    21  
    25  

program T; 
var 
   x:integer; 
procedure test(const w:integer); 
begin 
    w:=w+1; 
    writeln(w); 
end; 
begin 
     x:=20; 
     test(x); 
     writeln(x); 
end. 
           

Procedure  M(Var x,y:Integer ; Z:Integer); 
Begin 
   X:=X-Y*2; 
   X:=X  div  Y  Mod  X; 
   Z:=X+Y; 
End; 
Var 
    A,B,C:Integer; 
Begin 
   A:=2;    B:=8;   C:=6; 
   M(B,A,C); 
   Write(A, B , C); 
End. 

program T; 
var 
   x,k:integer; 
proceduretest(var m:integer;k:integer); 
begin 
    m:=m+1; 
    x:=x+4; 
    k:=k+7; 
    writeln(x,m,k); 
end; 
begin 
     x:=20; 
     k:=8; 
     test(x,k); 
     writeln(x,k); 
end. 
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  خروجي برنامه روبرو چيست؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنویسید که مجموع و میانگین دو عدد را محاسبه و نتیجه را در برنامـه اصـلی  ComputeSumAveپروسیجري بنام ) مثال  
  .چاپ نماید

Var 
      Num1,Num2:integer; 
      Total,Average:Real; 

;)Real:ave,Var sum; integer:2Num,1Num(Procedure ComputeSumAve 
  Begin 

;2Num1+Num:=          Sum 
;2/sum:=          Ave 

;  End 
Begin 
        Readln(Num1,Num2); 

;)Average,Total,2Num,1Num(ComputeSumAve         
        Writeln('The Sum is= ' , Total:8:2,'The Average is= ', Average:8:2); 
        Readln; 
End.   

  
  پس از اجراي برنامه روبرو خروجي كدام است؟:تست
  10)                   ج25)                                 ب25)الف
     20                                     10                     25  
  برنامه خطا دارد) د
  
 
  
  

Var 
      M:Integer;    H:Byte; 
Procedure   AVG(Var  A:Byte); 
   Begin 
     M:=M+3; 
      Write(H); 
      A:=A-2; 
      Write(H); 
   End; 
Procedure  FK(M:integer); 
  Begin 
        Write(’*’); 
         AVG(H); 
         M:=M+8; 
   End; 
Begin 
     M:=2;    H:=10; 
    FK(M); 
   Write(H,M); 
   AVG(H); 
    Write(H,M); 
End. 

Var   A:integer; 
Procedure  PK(m,n:integer); 
   Begin     writeln(m+n); 
              A:=10; 
   End; 
Begin    A:=20; 
       PK(A,5); 
        Writeln(A);   
 End. 
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   خروجي برنامه روبرو كدام است؟:تست
  6    2)                 ب3    2)الف
     3     6)                د2      6)ج
  
  
  
  
  
  
  
  

  خروجي برنامه روبرو چيست؟:تست
  2)                     ب9) الف
  پيغام خطا)                 د      7)ج
  
  

  : آنرا حساب کند میانگین هماهنگ رادریافت کند و سپس yوxبرنامه بنویسید که ابتدا دو عدد مثبت  )مثال 
 

 را بـا    x مقلـوب    براي محاسبه میانگین هماهنـگ    : توضیح  
 جمع می کنیم و تقسیم بر دو می کنیم ، حاصـل را   yمقلوب  

  .مده میانگین هماهنگ استعدد بدست آ.مقلوب می کنیم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Const  X:integer=2; 
   Y:integer=3; 
Procedure K(X:Integer;Var  Y:Integer); 
Begin  
   X:=X+Y; 
    Y:=X-Y; 
     Y:=Y*3; 
End; 
Begin 
  K(X,Y); 
  Write( X,Y); 
End. 

Const    X:Byte=2; 
Procedure  P(X:byte); 
Begin 
    X:=X+7; 
End; 
Begin 
Write(P(X));    End. 
 

procedure magh(n:integer ; var m:integer); 
begin 
    m:=0; 
    while n>0 do 
      begin 
          m:=m*10 + n mod 10; 
          n:=n div 10; 
      end; 
end; 
procedure avgH(x,y:integer; var z:integer); 
    var 
       a,b,c:integer; 
  begin 
     magh(x,a); 
     magh(y,b); 
     c:=(a+b) div 2; 
     magh(c,z); 
  end; 
var 
  h,x,y:integer; 
begin 
   readln(x,y); 
   avgH(x,y,h); 
   writeln(h); 
end. 
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  :(Function)ع یا فانکشنـتاب
اما تابع حداقل يك خروجـي  . دارند) از نوع مرجع يا مقدار يا ثابت     ( توابع نوعي زيربرنامه هستند و مانند پروسيجرها پارامترهاي ورودي          

  .كنيمدر مواردي كه حداقل به يك خروجي نياز داريم از تابع استفاده مي . دارد
هرآنچه را كه بـراي پروسـيجرها بحـث كـرديم بـراي تـابع هـا هـم         . استفاده مي شود Functionبراي تعريف تابع از كلمة رزرو شدة      

  :شكل كلي تعريف تابع.  استيك خروجيتنها تفاوت تابع با پردازه در اين است كه تابع داراي . همانطور است
 

Function   ( و نوع آنهاپارامترهاي مجازي  ) نام تابع :  ;  نوع خروجي تابع
 تعاريف مربوط به تابع     
Begin 
 دستورات ..……
End ; 

  :وان چند تابع ـنمونه هایی از عن
1)FUNCTION Menu : Integer ; 
2)FUNCTION Test (r : Real):Real ; 
3)FUNCTION Test1 (x,y : Integer):Integer; 
4)FUNCTION Test2 (x:integer ; VAR i:Integer):Boolean; 

ک پـارامتر   يتابع دوم.ح را بر می گردانديعنی يک عدد صحي. استInteger می باشد و خروجی آن ازنوع    Menu  نام تابع      اول تابعدر  
ک عـدد اعـشاری از آن خـارج    يعنی يک عدد اعشاری وارد آن می شود و يـ . استReal دارد و خروجی آن از نوع rورودی اعشاری بنام    

ز از نـوع   دارد،يعنـی دو عـدد صـحيح وارد آن مـی شـود و خروجـی آن نيـ             yوxح بنامهـای    دو پارامتر ورودی صحي    ابع سوم ت.می گردد 
Integer    ح  يک پارامتر ورودی صـحي تابع چهارم. ح را بر می گرداند است و يک عدد صحي(x)    ق  و دو خروجـی دارد کـه يکـی از طريـ

 بـر مـی   Falseا  يـ Trueکـی از دو مقـدار   ديگری از نوع بولی است که ي و  گرددح خارج می  است وازطريق آن يک عدد صحي      iپارامتر  
    .گردد
  . نام تابع از قوانين نام گذاري شناسه هاي غيراستاندارد پيروي مي كند)نكته
يك دسـتور  معموال در داخل بالك تابع، حداقل   .  مي تواند استفاده شود    متغير محلي در طول اجراي تابع      مانند يك  نام تابع  )نكته

  .زيرا مقداري را كه تابع بر مي گرداند در نام تابع ريخته مي شود. د باشدـانتساب به صورت زير باي

  عنام تاب=:  مقدار خروجی; 
  

 
Var   A:Integer; 
Function   OE(F:integer):Boolean; 
 Var 
     Z:Real; 
   Begin 
         If  (F  Mod 2)=0  then 
                 OE:=False 
           Else 
                OE:=True; 
        Z:=14.6; 
    End; 
Begin 
     A:=19; 
     Writeln(OE(A)); 
      Write(’*’); 
End.  

 كه داراي يـك پـارامتر ورودي از نـوع مجـازي              يك تابع است   OEدر مثال روبرو    
 يـك متغيـر     Zمتغيـر   .  است Booleanاست و خروجي آن از نوع       ) Value(مقدار

 يك متغير سراسري است و همه بحث هـايي كـه در مـورد             Aمحلي است و متغير     
  . سراسري داشتيم اينجا نيز مطرح استمتغيرهاي محلي و

 اسـت كـه در طـول اجـراي تـابع يـك متغيـر ازنـوع                 OEدر  مثال روبرو نام تـابع      
Boolean                  است و حداقل يكبار در طول اجراي تـابع بايـد مقـداردهي شـود زيـرا 

  . بايد ذخيره شودOEمقداري را كه تابع برمي گرداند در 
  

) فراخواني كردن(رداند نحوة صدا زدن چون تابع يك مقداري را بر مي گ )نكته
تابع مي تواند در يك عبارت مانند يـك متغيـر          . تابع با پروسيجر متفاوت است    

به طور كلي به تنهايي فراخواني نمي . استفاده شود يا در دستور خروجي قرار گيرد
  . شود
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 فاکتوریل عـدد را محاسـبه و در   Factتابعی بنام  بنویسید که یک عدد از ورودي دریافت کرده سپس توسط     اي برنامه) مثال
  .ه اصلی چاپ نمایدبرنام

Var 
     N:integer;  

;longint) : integer:M(Function      Fact  
    Var 

;integer:I,P 
 Begin 

;1:=     P 
    to     M  do1:=     For I 

;I*P:=             P 
;P:=     Fact 

; End 
Begin 
        Readln(N); 

; ))N(Fact' , = Factorial is '(        Writeln 
        Readln 
End.  

  :اوت هاي پردازه و تابعـتف
  . شروع مي شود  Function شروع مي شود اما تابع باProcedure خط عنوان پردازه با -١
  .تابع مشخص مي شود) برگشتي( در انتهاي خط عنوان تابع، نوع دادة خروجي -٢
دادة خروجي در پردازه يعني پارامتر مجازي از نوع ( . خروجي نداشته باشدهر تابع حداقل يك خروجي دارد اما پردازه مي تواند دادة -٣

  )مرجع
  . در نام تابع وجود داردحداقل يك دستور براي ريختن مقدار خروجيدر بالك هر تابع -٤
  .نحوة فراخواني تابع با پردازه متفاوت است-٥

   خروجي برنامه روبرو كدام است؟)مثال
  
  
  
  
  
  
  
  

  امه روبرو كدام است؟ خروجي برن)مثال
  9)                   ج19)                     ب24)  الف
  20)د

   هر عملگري كه اولويت اول;X:=X+F(X,I)+X در عبارت )نكته
  دارد انجام مي شود و هر عملگري كه الويت داشته باشد ابتدا عملوند

  .سمت چپ آن محاسبه مي شود سپس عملوند سمت راست آن
   سمتX محاسبه مي شود كه X+F(X,I)ده شده ابتدا  در مثال دا
  . را محاسبه كردF(X,I) است و حال بايد 3چپ برابر 

Const  K:Integer=5; 
Function  S(Var  A:Integer):Longint; 
   Var        C:Char; 
   Begin 
         S:=A*A; 
         A:=A+3; 
         K:=K+2; 
         Write(K,A); 
   End; 
Begin 
       Writeln(S(K));    Write(K); 
End.  

Const   X:Byte=3;   I=2; 
Function  F(Var X:byte ; I:Byte):Byte; 
Begin 
    X:=X*2+I; 
    F:=X; 
End; 
Begin 
   X:=X+F(X,I)+X; 
    Write(X); 
End. 
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  :زیربرنامه هاي متداخل
گاهي هنگام تعريف يك پروسيجر يا يك تابع در قسمت تعاريف آن ممكن است تابع يا پروسيجر ديگري تعريف شود كه در اين صـورت     

  :مثال. مي شوندزيربرنامه هاي متداخل تشكيل 
Var  M:Integer; 
Procedure   AZ(F:Integer); 
   Var  K:Char; 
    Function  HH():Char; 
        Var  I:Integer; 
            Begin 
                     I:=Random(26); 
                      HH:=CHR(I+65); 
             End; 
    Begin 
           Write(F); 
           Write(HH()); 
           K:=#68; 
     End; 
Begin 
      M:=14; 
      AZ(M); 
      Write(’*’); 
End. 

  درنظر ) پدر و فرزندي( اگر ساختار يك زيربرنامه را به صورت يك درخت )نكته
  ييبگيريم آنگاه هر پدري مي تواند فرزند خود را صدا بزند و هر زيربرنامه ا

  )توابع بازگشتي(مي تواند خودش را فراخواني كند) به غير از بالك اصلي(
  !و هر زيربرنامه مي تواند زيربرنامة برادر باالي خود را صدا بزند

  . را صدا بزندR مي تواند خودش و Fمثال زيربرنامة 
  . و خودش را صدا بزندB و Z مي تواند زير برنامة Kيا زيربرنامة 

  !رنامه ها خودتان پيدا كنيدبراي بقيه زيرب
  

در  .ف شـده باشـد  ال تعريـقب گر استفاده کرد که همان طور که گفتيم در صورتی می توان از يک زير برنامه در زيربرنامه ای دي )نکته  
 forwardف با اعالن بدين صورت که اگر زيربرنامه ای هنگام تعري .  قابل حل است   forward اعالن    فوق به کمک   توربو پاسکال نقص  

  .گر ظاهر شود می تواند ، در زيربرنامه های ديف شدنبدون رعايت از پيش تعريهمراه باشد،
  : بصورت زیر می باشد forwardشکل اعالن به روش 

Procedure      Name     (پارامترها) ;  forward ; 

  . کلمه ذخیره شده استforward )نکته 
  :مثال 

 مـی  p2جر بـرای پروسـي  forwardثال روبرو با اعالن د در مهمان طور که مشاهده می کني    
عنی در حالـت عـادی و   ي. را فراخوانی کنيمp2جر  پروسيp1جر  توانيم در داخل بالک پروسي    

را فراخـوانی  p2جر  پروسـي p1جر  نمـی توانـستیم از داخـل پروسـي        forwardبدون اعالن   
  . مکني
  

فقـط    است  به همين دليل  AZ خود قسمتي از پروسيجر      HHدر مثال روبرو تابع     
  ).آن را صدا زد( مي توان ازآن استفاده كرد AZدر پروسيجر 

اسـت    يك متغير محلـي K است و متغير   HH يك متغير محلي براي تابع       Iمتغير  
 مـي توانـد دسترســي   AZ و HHرنامـه  يعنـي در هـر دو زيرب   . HH و AZبـراي  

  .داشته باشد
  .  يك متغير سراسري استMمتغير 

. مي گويند Scopeاصطال حا به محدوديت هاي دسترسي زيربرنامه ها و متغير ها         
  . را مي توان به رابطه پدر و فرزندي تشبيه كردScopeكه اين 

ي همـه   چـون در بـاال   M فرزنـدي از بـالك اصـلي اسـت و متغيـر              AZپروسيجر  
 فرزند HHزيربرنامه ها و بالك اصلي تعريف شده است مربوط به همه است و تابع         

  .… را فراخواني كند و HH مي تواند AZ است به همين دليل AZپروسيجر 

  

Procedure p2 ; forward ; 
Procedure p1; 
Begin 
         P2; 
End; 
Procedure p2; 
Begin 
End; 
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  (Recursive): زیربرنامه هاي بازگشتی
 معموال بعضي مسائل ماهيتي بازگشتي .هنگامي كه يك زيربرنامه خودش را فراخواني مي كند يك زيرنامه بازگشتي ايجاد مي شود

  !6*7=!7مانند محاسبة فاكتوريل يك عدد. دارند يعني يك عمل انجام مي شود اما بر روي داده هاي مختلفي
  :استفاده از زيربرنامه اي بازگشتي دو عيب دارند

  ) Stack(فظه اي كه براي نگهداري پارامترها در هر مرحله فراخواني، مصرف مي كنندحا -١
  .به دليل فراخوانيهاي مكرر، اجراي زيربرنامه هاي بازگشتي كند است -٢

 بازگشتي صدا زده شده باشـد  خود زيربرنامه اگر در بدنة يك زيربرنامه كه يك زيربرنامه بازگشتي هست يا نه؟ چگونه متوجه شويم 
  . استفاده مي شودIf   Then – Else در اكثر زير برنامه هاي بازگشتي از ؛ همچنينستا

  . آن نيستStackبراي اينكه عملكرد يك زيربرنامة بازگشتي را متوجه شويم راهي بهتر از رسم 
  . در كالس بحث خواهد شدStackكه روش رسم 

   خروجي برنامة روبرو كدام است؟)تست
  0)      د24)           ج120)      ب           720) الف

  
  
  
  
  
  

   خروجي برنامه روبرو كدام است؟)مثال
  
  
  
  

   ، توابع بازگشتي به نحوي نوشته مي شوند كه در يك مرحله)نكته
  غير اينصورت برنامه تا بي نهايت تكرار مي شود كار تكرار نشود در ديگر

  .پر مي شود و پيغام مي دهد و حافظه
  

   باشد خروجي تابع روبرو چيست؟;X:=12ابتدا  اگر در )تست
  30)           د22)              ج20)              ب10)الف

  
  
  
  
  

  x,y>=1تابع روبرو چه عملي را انجام مي دهد؟ ) تست
  X   div   Y)                            بX/Y) الف
  X*Y)                   دX   mod   Y)ج
  
  

Function  K(n:integer):Integer; 
Begin 
    If   n=1  then 
          K:=1 
    Else 
       K:= n * K(n-1); 
End; 
Begin 
    Writeln(K(5)); 
End. 

Function   M(D:Integer):Integer; 
  Begin 
      If  D=1 then 
             M:=1 
       Else 
              M:= 3+ M(D  div 2); 
End; 
Begin 
   Writeln(M(40)); 
End. 

Function   Z(x:Word):Word; 
Begin 
    If   X<=1 then 
      Z:=1 
    Else 
           Z:=Z(x-2) + Z(x  Div  2); 
End; 

Function OP(x,y:integer):integer; 
Begin    
     If  X=Y   then 
         OP:=0 
         Else 
                If  X>y  then 
                      OP:=OP(X-Y,Y) 
                  Else 
                        OP:=X; 
End; 
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  : زیربرنامه هاي بازگشتی به توضیحاتی که در زیر براي تابع فاکتوریل آورده شده است توجه کنید براي درك بهتر
  :تابع فاکتوریل بر روي مجموعه اعداد صحیح مثبت ، به دو صورت زیر تعریف می شود 

                                                                                                                :اول تعریف 
  

  .م تابع فاکتوريل استفاده کرده ايف اولاز تعري Factابع  تق برای بدست آوردن فاکتوريل يک عدد از طري۵۸مثال صفحه در 

  :ریف دوم ـتع
              N × (N-1)!              N ≥ 2 
N ! =  
                      1                      N = 0 یا N = 1 

  
  . با توجه به تعریف دوم در جدول زیر مرحله به مرحله نشان داده شده است3! طریقه محاسبه 

  
 ! 2 × 3 = ! 3 (1  پاسخ  =  6

 ! 1 × 2 = ! 2 (2  پاسخ  =  2
 1 = ! 1 (3  پاسخ  =  1

  
ر تعریف دوم فاکتوریـل ، از خـود تـابع    د. است 6 با استفاده از هر یک از دو روش باال یکسان و برابر   3!نتیجه محاسبه   

تعریف دوم را تعریـف بازگـشتی فاکتوریـل و تعریـف اول را     فاکتوریل ، براي تعریف آن استفاده شده است بنابراین     
  . می نامندفاکتوریل) بدلیل تکرار دستور ضرب ( تعریف غیر بازگشتی و یا تکراري 

  
  تی ــزگشوریل با استفاده از تعریف باـتابع فاکت) مثال 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :توجه داشته باشید که 
نکـه  بر فـرض اي  .نحوه فراخوانی زیر برنامه هاي بازگشتی ، تفاوتی با نحوه فراخوانی زیر برنامه هاي غیر بازگشتی ندارد          

انه عدد ياخوانی شده است در هنگام اجرای اين دستور راک برنامه فردر ي  ; I := RFactorial (3)  ، به صورتRFactorialتابع 
  .زدي  می رIر رهای درون تابع حاصل را درون متغي کپی می کند و سپس با اجرای دستوn را در پارامتر ۳
  
  
  
  
  

N ! = 1 × 2 × 3 ×…× (N-1) × N 

FUNCTION    RFactorial (n:Integer): LongInt; 
BEGIN 
        IF    N  ≥   2    THEN 
                   RFactorial := N  *   RFactorial ( N – 1 ) 
        ELSE 
                         RFactorial := 1 
END; 
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  :تست
  تفاوت تابع و پروسيجر در چيست؟-١

  پروسيجر مقدار بازگشتي دارد ولي تابع ندارد) تابع مقدار بازگشتي دارد ولي پروسيجر ندارد                 ب) الف
  ابع و پروسيجر هر دو مقدار بازگشتي دارند اما تابع هميشه يك خروجي را داردت)ج
  .هيچ تفاوتي ندارند) د
   چند است؟N=20خروجي تابع روبرو در ازاي ورودي -٢

  140)         د100)             ج60)          ب120)الف
  
  
  
  كدام گزينه صحيح است؟-٣

  عبارات رياضي، مقايسه ايي و غيره به كار بردتابع و پروسيجر را مي توان در ) الف
  .درون بدنه تابع نام تابع يك متغير محلي است)ب
  .به كار برد) =:(در خارج از بدنة تابع، مي توان نام تابع را در سمت چپ عملگر انتساب) ج
  .پردازه نمي تواند خودش را فراخواني كند) د
  تابع روبرو چه عملي را انجام مي دهد؟-٤

  . ضرب مي كندY را در Xمقدار ) الف
   مي رساندY را به توان X)ب
   مي رساندX را به توان Y) ج
  . مي رساندP را به توان X)د
  
  
  
  در برنامه روبرو چند خطا وجود دارد؟-٥

  2)  الف
  3)ب
  4)ج
  5)د
  
  
  
  
  
  كدام گزينه در مورد زيربرنامه ها و توابع در زبان پاسكال صحيح است؟-٦

  پارامترها توابع ورودي يا خروجي هستند) ي زيربرنامه ها و توابع فقط ورودي هستند              بپارامترها)الف
  تابع را مي توان به عنوان پارامتر براي زيربرنامه يا تابع ديگر بكاربرد) ج
  .زيربرنامه را مي توان به عنوان پارامتر براي زيربرنامه يا تابع ديگر بكاربرد) د
    كدام است؟5رنامه روبرو براي ورودي  خروجي زيرب-٧

  30)          د29)            ج28)              ب24) الف
  

Function   test(n:byte):integer; 
  Begin 
        If  n=1  then 
          Test:=6 
         Else 
             Test:=6+test(n-1); 
End; 

Function  F(x,y:integer):integer; 
  Var  P,I:integer; 
Begin 
      P:=1; 
      For  I:=1  to  Y  Do 
         P:=P*X; 
      F:=P; 
End; 

Const ADDB=20;  
Var Z:integer;  
Function ZARB(a,b:Integer); 
Begin  
    H:=H+2;  
    Zarb:=a*b;   
End;  
Var    H:real;                      
Begin  
    Z:=15; H:=Z;  
    ADDB:=ZARB(Z,H); 
End. 

Function  KK(n:integer):integer; 
Begin 
    If   n=1  then   KK:=2 
     Else 
            KK:=2*n+KK(n-1); 
End; 
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  كداميك از گزينه هاي زير نادرست است؟-٨
  .پارامترهاي زيربرنامه بعضي ورودي و بعضي خروجي هستند)  مي گويند     بModuleبه زيربرنامه و تابع ) الف
  فراخواني يك پروسيجر حتما بايد در بك دستور انتساب يا خروجي صورت گيرد) جي است               دتابع حداقل داراي يك خرو)ج
  خروجي برنامه روبرو كدام است؟ از چپ به راست-٩

     13      3)                ب    13     13)الف
     3     3)                     د   3        13)ج
  
  
  
  
  
  
  
  ه برنامه روبرو كدام است؟ خروجي قطع-١٠
  22    22)                       ب 18  22) الف
  14   14)                            د24   22)ج
  
  
  
  
  كدام گزينه صحيح نيست؟-١١
  
  

  .قدار دهي شودنام تابع حداقل يك بار بايد در بدنه تابع م) ب.     متغيرهاي سراسري در همه جاي برنامه قابل دسترسي هستند) الف
متغيرهاي محلي مربوط به يك تابع در برنامه اصلي قابل دسترسي )د.     تابع بازگشتي درون بلوك خودش فراخواني مي شود)ج

  .هستند
  خروجي برنامه روبرو به ترتيب از چپ به راست كدام است؟-١٢
  10,26,36,5,25)الف
  30,6,36,6,25) ب
  10,26,36,5,26)ج
  30,6,36,5,26)د
  
  
  در چيست؟) مرجع ( variableو ) ارزشي (Valueتفاوت پارامتر -١٣
  . فقط خروجي است Variable مي تواند در مواقعي هم ورودي و هم خروجي باشد درصورتيكه پارامتر Valueپارامتر )الف
  . تنها مي تواند خروجي باشدVariableپارامتر )ب
  . هميشه ورودي استValue مي باشد ولي  در مواقعي هم ورودي و هم خروجيVariableپارامتر )ج
  .  هم مي تواند ورودي و هم خروجي باشند variable و Valueپارامتر )د

  M,N>=1.  تابع زير چه عملي انجام مي دهد-١٤
  M-N)           د MN)         جM*N)           بM+N)الف

Var    a:integer; 
Procedure   P1(x:integer); 
  Var  a:integer; 
Begin 
      A:=10+X; 
       Write(A); 
End; 
Begin 
  A:=3;       
  P1(A); 
  Write(A); 
End. 
 

Procedure  T(Var X:byte ; I:byte); 
Begin 
     I:=X+4; 
     X:=I+4; 
End; 
Const  I:byte=14; 
Begin 
   T(I,I); 
    Writeln(I,I); 
End. 
 

Function  S(A:integer;VAR X:integer):integer; 
    Begin 
         A:=A+5; 
         X:=X+1; 
          Write(A,X); 
          S:=X+A; 
End; 
Begin 
        A:=25;    X:=5; 
         Writeln(S(X,A),X,A)); 
End. 

Function  F(M,N:integer):integer; 
    Begin 
          If   N=1  then     F:=M 
               Else 
                F:=F(M,N-1)+M; 
      End; 
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   :CRTت ـیونی
براي اينكه بتوانيم از ايـن توابـع اسـتفاده كنـيم بايـد      . برد بيشتري دارند بحث مي شود كار crtدر ادامه تعدادي از توابعي كه در يونيت         

  . كنيمUses را در ابتداي برنامه crtيونيت 
  سـطر و ٢٥صـفحه مـانيتور داراي   . از اين تابع براي جابجا كردن مكان نما در صفحه خروجي استفاده مي شود            : GotoXYپروسيجر  

  . منتقل مي كند١٥ و سطر ٧٤ مكان نما را به ستون ;GotoXy(74,15) مثال دستور .)نيدر حالت مت(  ستون است ٨٠
نمي  و پارامتر دوم نيز ٨٠ نمي تواند بيش از پارامتر اول.  استپارامتر دوم سطر است و كه پارامتر اول ستوندقت داشته باشيد ) نكته

  . باشد٢٥تواند بيش از 
داراي يـك پـارامتر ورودي از نـوع    .  استفاده مي شـود راي تغيير رنگ قلم در خروجي باز اين دستور     : TEXTCOLORپروسيجر  

باعث مي شود از اين دسـتور بـه بعـد نوشـته هـايي كـه در          ;TextColor(2)مثال. صحيح است كه شماره رنگ را مشخص مي كند
رنگي داراي يك شماره است كه جدول آن در  هر . است15 تا 0شماره رنگ عددي بين . مانيتور چاپ مي شوند رنگ سبز داشته باشند

 همان كار Textcolor(Green)مثال . براي باال بردن خوانايي برنامه براي هر شماره ثابت آن نيز تعريف شده است. كتاب وجود دارد
  .نيد استفاده ك١٤ نيز بجاي Yellow است كه مي توانيد از ثابت  براي رنگ زرد١٤عدد مثال . قبلي را انجام مي دهد

  )Dos در Clsمانند دستور (اين پروسيجر پارامتر ورودي ندارد و باعث مي شود صفحه مانيتور پاك شود  : ClrScrپروسيجر 
   :TextBackGroundپروسيجر 

شماره رنگ عددي بين .  تغيير كندرنگ پس زمينة خروجي كه باعث مي شود  دارد7 تا 0پارامتر عددي صحيح بين اين پروسيجر يك 
  . پس زمينه را آبي مي كنند;TextBackGround(1) يا ;TextBackGround(Blue)مثال. تا هفت استصفر 

  . استفاده مي شودتعيين قسمتي از صفحه نمايش به عنوان پنجرة فعالاز اين پروسيجر براي : Windowپروسيجر 
  . گيرد باعث مي شود پنجرة فعال شما در يك مستطيل قرار;Window(10,12,40,20)  :مثال

  
  
  
  
  

  . است كه قبال  بررسي شدCrt نيز مربوط به يونيت ReadKeyتابع 
  . بحث خواهد شد٢ زياد است كه تعدادي ديگر آن در پاسكال Crtتعداد پروسيجرها وتوابع موجود در يونيت 

  
  .براي تعيين رنگ كاراكترها استفاده مي شود. ……… از پروسيجر :تست
  CharColor)              دTextColor)               جTextBackGround)            بColor) الف
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  :تست 
   در محيط توربو پاسكال براي آنكه پنجره ي ديگري را به عنوان پنجره ي جاري انتخاب كنيم از كدام كليد استفاده مي شود؟-١

  F7)  د          F5)         جF6         )                    بF4) الف
   جهت اجراي خط به خط برنامه در محيط پاسكال از كدام كليد استفاده مي شود؟-٢

  F9)              دF5)                   جF6)              بF7)الف
   صحيح است؟Upcase كدام گزينه در مورد زيربرنامه استاندارد -٣

  ف آن را به بزرگ تبديل مي كنديك رشته را به عنوان پارامتر ورودي دريافت و حرو) الف
  .يك كاراكتر را به عنوان پارامتر ورودي دريافت و حرف بزرگ آن را برمي گرداند) ب
  .اگر در رشته ي ورودي كاراكتري غير از حروف الفباي كوچك باشد آنرا به رشته تهي تبديل مي كند) ج
  .ه و آن را به حرف يا حروف بزرگ تبديل مي كنديك كاراكتر يا رشته را به عنوان پارامتر ورودي دريافت كرد) د
  براي درج توضيحات در زبان پاسكال از كدام گزينه استفاده مي شود؟-٤

  <            >)               د    {       }   )                 ج    (          )   )                      ب[  ])  الف
  ي از اعداد را در خود ذخيره مي كند و چند بايت فضا اشغال مي كند؟ چه محدوده اwordمتغير نوع -٥

   بايت٢ و127+ تا128-) بايت   د٢ و 0 تا 65535) بايت       ج٤ و 0  تا 65535) بايت         ب٢ و 32768– تا 32767+)الف
  كدام است؟   < ODD(16) ) Write( ODD($D)خروجي دستور -٦

  False)                    د0)                   ج  1)             بTRUE) الف
  and   ( X+3*Y/4=5)  (X-Y<10)          چيست؟       Y=4 و X=3 ارزش بولي عبارت زير به ازاي -٧

  0)                  د1 )                   جTrue)                بFalse)  الف
  د تعريف مي شود؟كدام يونيت در پاسكال بصورت استاندار-٨

  Graph)                 دCrt)                  جSystem)                      بDos)الف
  از گزينه هاي زير با توجه به تعاريف روبروكدام صحيح است؟-٩

  For  M:=F   To   E   Do)                 جFor    I:=A   To   B   Do) الف
  For    I:=10   To    F   Do)                    دFor   A:=B    To  C   Do)ب
  Mod  2*6-17  4+6 حاصل عبارت روبرو چيست؟   -١٠
  13)                     د1)                     ج17-)                            ب11-)الف
  با توجه به دستور روبرو كدام گزينه صحيح است؟-١١
  پيغام خطا صادر مي شود) ر تكرار مي شود          جحلقه حداقل يك با)الف
  حلقه اصال تكرار نمي شود) حلقه دو بار تكرار مي شود                     د)ب
   باشد خروجي دستورات روبرو كدام است؟A=5اگر -١٢
  40)             د20)              ج10)                      ب5)الف

  
عالمت ـ نشان دهنده محل كرسور ( از هم جدا كنيم خروجي كدام است؟Enter را در ورودي با 3 و 2 و 1ي اگر كاراكتر ها-١٣

  )درخروجي است
  123)                 د_123)                 ج_2)             ب1)الف

       ـ                             ـ                                                    
  
  ……… يعني IDEدر زبان پاسكال -١٤
  هر سه مورد)محيط برنامه          د)ويرايش كردن برنامه           ج) قسمتي از برنامه                    ب) الف
  . را مي نويسيم……… كلمه Dosبراي اجراي محيط برنامه نويسي در خط فرمان -١٥
  Tp)             دTpascal)                    ج Pascal)                    بTurbo)الف

Var  
I,J:integer; 
A,B,C : Char; 
M,F,E:Real; 

For  Y:=Trunc(X)  To   Round(X) Do 
  Write(’*’); 

IF A>5   Then     Else  A:=A*2; 
IF  A>=5    Then   A:=A*2  Else; 
Write(A); 

Var  A,B,C,D:Char; 
Begin 
 Readln(A,B,C,D); 
Write(A,B,D); 
End. 
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  . ذخيره مي شوند………برنامه هاي پاسكال با پسوند -١٦
  TBO)              دTPU)                 جPAS)                      بTPS)الف
  كميت بولي چه مقاديري را مي تواند به خود اختصاص دهد؟-١٧
  1 – 0)مقادير عددي                   د)                 جNo-Yes)      ب               False-True)الف
  خروجي برنامه مقابل چيست؟-١٨
  105)                     ب1.05)الف
  1.0500000000E+1)                          د10.5)ج
  .بايد قبل از شروع بلوك كد پروسيجر يا توابع قرار داده شوند. ……تعاريف -١٩
  سراسري)محلي                    د)فرعي                    ج)اصلي                   ب)الف
براي دسترسي به پروسيجرها و توابع كه صفحه كليد و صفحه نمايش را كنترل مي كنند بايد از كدام يونيت استاندارد پاسكال -٢٠

  .استفاده نمود
  Printer)                         دSystem)                         ج   Dos)                       بCrt)الف
  . مي گويند………به اين تكه برنامه ها . درپاسكال برنامه هاي بزرگ را مي توان به تكه هاي كوچكتري تقسيم كرد-٢١
  پروسيجرها يا روتين ها) بع يا روتين ها          دتوا) پروسيجرهايا توابع                 ج) روتين ها يا سابروتين ها              ب)الف

  
  
  از اين تابع براي دريافت لگاريتم طبيعي عدد استفاده مي شود؟-٢٢
  INT)                       دLn)                          جLo)                        بLength)الف
  خروجي برنامه مقابل چيست؟-٢٣
  2030)               د50)                     ج30+20)         ب           203)الف

  
  

   باشد خروجي دستور روبرو كدام است؟A=5اگر -٢٤
  40)              د30)             ج10)               ب5) الف

  
  با توجه به ساختار زبان پاسكال اجراي كدام گزينه باعث خطا مي شود؟-٢٥
  )د)                                   ج)                                                        ب)         الف

  
  

  
  
  خروجي برنامه ي روبروكدام است؟-٢٦
  211212)                             ج111222) الف
  211222)                               د112212) ب
  
   مي افتد؟Loop وارد شود كدام خط در 12 مقدار Aزير براي اگر در برنامه هاي -٢٧
  1)                  ب3  و 2 و 1) الف
  3)                                د2)ج
  
  

Var  A:Real; 
Begin 
A:=10.5; 
Writeln(A); 
End. 

Var  A,B,C:String[3]; 
Begin 
A:=’20’;   B:=’30’; 
C:=A+B; 
Writeln(c); 
End. 

IF   A<5  Then   Else   A:=A*2; 
IF  A>=5   Then   A:=A*2  Else ; 
Write(A); 

Begin 
 
 
End; 

Begin  ; 
End.  
Var 
X:integer; 
Readln(x); 

Begin 
 
End. 

Begin ; 
 
   Begin ; End; 
End. 

A:=1;   B:=2; 
For  C:=A    To    B   Do 
    Write(B,A,C); 

Readln(A); 
Repeat ; Until  A>10;          {1} 
For  B:=1  To  A  Do ;         {2} 
While A>0  Do  ;  A:=A-1;  {3} 
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  : واع داده ها در پاسکالـان
 compصحيح به غير از                                          

 (Char)کاراکتري              
 (Boolean)بولين     اسکالر -۱                             

 (Sub Range)زيرقلمرو               
  (Enument)شمارشي                              ساده -۱      

  
  
 Comp  واعشاري  -۲   

  
  

  
                                      

            ساختاري   - 2     
                                      

                                      
  

  . می شود تقسیماسکالر و اعشاری داده ديگري نيست و خود به دو گروه  نوعنوع داده ساده نوعي است که قابل تقسيم به: نکته
البتـه  . نوع داده ساده اي است که داراي ترتيب وشمارش پذير باشد وهر عضو آن داراي مقدار قبلي وبعدي اسـت               نوع اسکالر  :نکته

 .به جز اولين مقدار که قبلي ندارد وآخرين مقدار که بعدي ندارد
  )ORDمربوط به تابع (. اولين عضو هر مجموعه به جز مجموعه اعداد عالمت دار داراي شماره ترتيب صفر است:نکته

  ):زيربازه(نوع داده زير قلمرو
رهايی از نوع زيرقلمرو ،تمام خصوصيات متغيری متغي. به نام ميزبان مي باشدمحدوده اي از مقادير يک نوع داده اسکالرزير قلمرو 

  .ز ، حافظه اشغال می کنندان نيزباز نوع ميزبان را دارند و به اندازه نوع مي
 مقـدار مجموعـه را معـين کنيـد تـا بـه ايـن طريـق ،                )نبزرگتري(و آخرين ) کوچکترين(وليندر تعريف نوع زير قلمرو کافی است ا       
  .ر قلمرو در نظر گرفته شودمحدوده بين آن دو به عنوان نوع زي
  :وجود دارد روش ۲براي تعريف يک متغير زير قلمرو 

  : به روش زير عمل مي کنيم VARدر روش اول در قسمت )الف
VAR 
نام  متغير : اول  ثابت .. ثابت دوم   ; 

 .ثابت اول همواره بايد کوچکتر يا مساوي ثابت دوم باشد -
 .ثابت اول و ثابت دوم بايد اسکالر باشد -
 .ثابت اول ثابت دوم مي توانند ثابت بدون نوع باشند -
تغير را از  مVAR نوع زير قلمرو را تعريف مي کنيم سپس در قسمت  Type ابتدا در قسمت     در روش دوم تعريف زير قلمرو     ) ب

  :به صورت زير. همان نوع تعريف مي کنيم
  
  
  
  

Type  
 ; نام نوع =ثابت اول..  ثابت دوم  
Var 
رنام متغي: نام نوع    ; 

 ي رشته ا - 1
  يآرایه ا - 2
   رکورد-3
  )فایلها( اشاره گر - 4
  ي پردازه ا- 5
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   .ر نام داد مثال مي توان نوع داده هاي تعريف شده را تغيي نوع خاصي را تعريف کردTypeتوان در قسمت تعاريف در در پاسکال مي 
  )مثال

       Type 
 Myint=integer;  
 Var 
 A: myint ; 

  .و، شمارشي، آرايه رکورد نيز تعريف کرد زير قلمرنوع مي توان  Typeدر قسمت 

  :زبانـمي
 تعيين مي شود به طوري که محدوده را شـامل شـود   مترجم پاسکالهر نوع زيرقلمرويي داراي يک ميزبان است اين ميزبان توسط    

ند پاسـکال نـوعي را   اگر دو نوع فضاي يکساني دارند و محـدوده را نيـز شـامل مـي شـو            (. اسکالر باشد  نیز و   وکمترين فضا را اشغال کند    
  .)انتخاب مي کند که منفي ها را نيز داشته باشد

  )مثال
Const 
 H=20; 
Type  
 Sub=0 .. H; 
Var  
 A: sub ; 
 Z:integer; 
Begin 
 A:=25;  (constant out of range)  خطاي زمان ترجمه  
 Z:=40; 
 A:=Z;   
 A:=A+25; 
 Readln(A); 
 Writeln(A); 
End. 

 نمـي شـوند   است يعني دستورات اجرا   ترجمهدر حال,ده رادر دوحالت بررسي مي کنيم ابتدا در حالتي که برنامه         برنامه نوشته ش  
 محدودة زيـر قلمـرو خـارج اسـت را      ازکهرا   يک ثابت غلط است زيرا در حالت ترجمه نمي توان ;A:=25خط . بلکه ترجمه مي شوند  

 ;A:=Z دسـتور لحظـه ترجمـه  اما در . مي شود ظاهر  constant out of rangeدر اين صورت پيغام خطاي .  ريختAداخل متغير 
 هنگامي که برنامه اجرا مي :مي کنيم بررسي اجراحال برنامه را در حالت . زيرا در لحظه ترجمه مقدار دهي انجام نمي شودخطا نيست 

 در برنامه ذکر شـده در حالـت اجـرا ماننـد يـک      Aير شود متغير هاي از نوع زير قلمرو خصوصيات ميزبانشان را پيدا مي کنند مثال متغ    
 ريختـه مـي شـود و اگـر بـراي دسـتور       ۴۰ عـدد  A خطا نيست و داخل متغير     ;A:=Z عمل مي کند بنابراين دستور       shortintمتغير  

readln(A) سرريزي خطا نيست.(بازهم خطا صورت نمي گيرد بلکه سرريزي رخ مي دهد وارد کنيم محدوده عددي خارج از(  
 استفاده مي {+R$}از رهنمود  براي رفع اين مشکل با اين توضيحات هيچ محدوده اي براي متغيرهاي زيرقلمرو کنترل نمي شود

يعني اگر از محدودة زير قلمرو خارج شـديم پيغـام خطـا صـادر مـي           . اين رهنمود باعث مي شود محدودة متغيرها کنترل شود         کنيم
  .نيز رخ دهد باز هم خطا خواهد گرفت حتي اگر سرريزي )در زمان اجرا.(شود
  . کمترين وبيشترين مقدار يک نوع داده اسکالر را برمي گرداندhigh و lowدوتابع استاندارد ) نکته

   :رو ـکاربرد زيرقلم
  : زيرقلمروها را بيشتر براي کنترل محدوده متغيرها به کار مي برند و داراي مزاياي زير است

  توسط مترجمصدور پيغام خطا کنترل محدودة متغير ها و-۱
   . چون نوع ميزبان را پاسکال انتخاب مي کند کمترين فضا را اشغال مي کند ودر مصرف حافظه صرف جويي مي شود-۲
  . زيرقلمروها شناسه هاي با معني هستند وخوانايي برنامه را باال مي برند-۳
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   :وع داده شمارشيـن
  . را در يک نوع شمارشي قرار دهد)نه رشته ، نه عددو نه ثابت(تعدادي شناسهبرنامه برنامه نويس مي تواند با توجه به موضوع 

  )مثال
Type 
 EnuA=(sat , sun , mon , tue);  
Var 
 A:EnuA; 
Begin 
 A:=sun; 
End. 

ü شناسه هايي که برنامه نويس تعين مي کند بايد تابع نام گذاري شناسه هاي غير استاندارد باشد: نکته. 
ü اشغال مي کنندهميشه يک بايت فضاير هاي نوع شمارشي متغ: نکته . 
ü است تا۲۵۶داده شمارشي حداکثر  شناسه هاي نوع تعداد: نکته . 
ü پيشوند  معموالبراي نامگذاري متغيرهاي شمارشي: نکته Enuبه کار مي رود . 
ü شناسه هاي موجود در نوع داده شمارشي نبايد تکراري باشند:  نکته 

type   
 enuDAY=(sat,sun,sat,mon);   خطاست 

ü  است۲۵۵و ... و۱ و ۰شناسه هاي موجود در نوع شمارشي به ترتيب داراي رتبه هاي . 

  )مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :  نوع داده شمارشي !ردـکارب
  .نايي برنامه استفاده مي شونداط براي افزايش خوـداده هاي نوع شمارشي فق

Type 
 EnuB=(red,green,blue,black); 
Var 
 X,Z:EnuB; 
 A:integer; 
Begin 
 z:=blue;      û      زيرا در متغير نوع شمارشي فقط مي توان شناسه هاي مربوط به خودش را قرار داد-صحيح  
 z:='black';  û      زيرا رشته است-غلط  
 z:=1;   û     غلط 
 a:=0;   û     صحيح 
 z:=a;   û  عمل انتساب در صورتي صحيح است که هر دو متغير هم نوع باشند -غلط  
 a:=z;   û         غلط 
 z:=x;   û           صحيح 
 z:=pred(blue);  û  صحيح 
 a:=ord(z);    û     صحيح 
 writeln(z);    û ن دريافت کرد   متغيرهاي شمارشي وشناسه هاي آنها را نه مي توان چاپ کرد ونه ميتوا-غلط  
 writeln(blue);  û   غلط 
 readln(z);    û      غلط 
 write(ord(z)); û رتبه متغير هاي شمارشي را مي توان چاپ کرد   -صحيح  
 writeln(succ(green)); û   غلط 
end. 
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  ) :Sets (هامجموعـه 
الب مجموعه نگهـداري مـي شـوند كـه مفهـومي شـبيه مجموعـه هـا در         قداده ها كه از نظر نوع يكسان هستند ، در   تعداد محدودي از    

  .رياضيات دارند
مجموعه متغيري است كه شامل ليستي از اعداد صحيح ، كاراكترها و بولين و بهتر است بگوييم كـال داده هـاي اسـكالر مـي باشـد كـه               

  . تا مي باشد۲۵۶ثر داراي تعداد عناصر محدود به حداك
مجموعه از اين جهت كه شامل داده هايي از يك نوع مي باشد شبيه به يك آرايه مي باشد ولي آرايه داراي عناصر محدودي نيست و در              

  .ضمن مانند آرايه تعريف نمي شود
  
  :ریف مجموعه ـتع

ونه هايي از تعـاريف مجموعـه هـاي مختلـف آمـده      استفاده مي كنيم كه در زير نم Set ofبراي تعريف يك مجموعه از كلمات كليدي 
  :است 

Var 
S:= set of 0..10 ; 
C:= set of char ; 
B := set of boolean ; 
G:= array [1..5] of set of 1..10 ; 

                               1                      2                      3                      4                      5 
 مجموعه مجموعه مجموعه مجموعه مجموعه

 
 

  : هاي زير را داشته باشيم مقدار دهيحال با توجه به تعاريف باال در داخل يك برنامه مي توانيم 
S := [2] ; 
S := [2,1,4,5,2] ; 
S := [1..4 , 8] ; 
C := ['a' , 'b' , 'c' , 'd'] ; 
G[1] := [1,2,3] ; 
G[2] :=  [] ; وعه تهي مجم  

  . نشان داده مي شود[] مجموعه تهي مجموعه اي است كه هيچ عضوي ندارد و با )نكته 
  . تكرار عضو در مجموعه ها تاثيري ندارد و عضوهاي تكراري فقط يك عضو در نظر گرفته مي شوند)نكته 
سان اسـت ولـي جابجـا هـستند مـساوي      يعني دو مجموعه اي كه اعضايشان يكـ . جابجايي عضوها در يك مجموعه تاثيري ندارد )نكته  

  .هستند با هم 
  :تعاريف زير براي مجموعه ها درست هستند 

Var 
Ch : set of char ; 
Bool : set of boolean ; 
Num : set of byte ; 
X : set of 100..200 ; 
Y : set of 'a'..'z' ; 
Z : set of   '0'..'9'  ; 

  :د تعاريف زير براي مجموعه ها نادرست هستن
Var  
R : set of real ; 
I : set of integer ; 
S : set of string ; 
X : set of 6..0 ; 



  71 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

  :ه ها ـعملیات روي مجموع
اگر عضويت صحيح باشد يعني آن متغير در  . صورت مي گيردInعمل عضويت متغير در مجموعه در زبان پاسكال با كلمه ي كليدي 

  . مي باشدFalseدر غير اينصورت  و Trueمجموعه وجود داشته باشد جواب 
 مقايسه كرد كه همگي داراي خروجـي درسـت يـا غلـط      =< و => و <>و =  همچنين دو مجموعه را مي توان با عالمت هاي شرطي      

  . در مجموعه ها كاربردي ندارند< , >ولي عالمت هاي . مي باشند 
Var 

A: set of byte ; 
Begin 

A := [1..3,4] ; 
If  3 in a   then  
     Write('*') 
Else 
        Write ('**'); 
Write ( 3 in a ) ;                          جواب: True 
Write ( 8 in a ) ;                          :جواب  False  
Write ( [1,2,3,4] = a ) ;               :جواب  True 
Write ( [1,2] <=  [1,2,3] ) ;         :جواب  True 
Write ( []  >=  [1] ) ;  :جواب                 False 

End. 
 

  :  با  به ترتيب كنيم كه اين عمليات در پاسكالاجتماع ، اشتراك و تفاضلدر رياضيات مي توانيم مجموعه ها را با هم 
  . مي باشد – و * و+ عملگرهاي 

  
   تركيبي از همه عضوهاي دو مجموعه :اجتماع دو مجموعه 

  . عضوهايي كه در هر دو مجموعه مشترك است: دو مجموعه اشتراك
  . اعضايي كه در مجموعه اول هست و در مجموعه دوم نيست:تفاضل دو مجموعه 

Var 
a , c , d ,e : set of   byte ; 
b : set  of  0..10 ; 

begin  
 a:= [0,1,2,3] ; 
 b:= [2,3,4,5] ; 
 c:= a+b ;                c = [0,1,2,3,4,5] 
 d:= a*b ;               d = [2,3] 
 e := a – b ;             e = [0,1] 

end . 
  

 تعريـف شـده باشـند ، نـه اينكـه مـستقيما در       Typeترهاي ورودي پروسيجر مي تواند مجموعه باشد بشرطي كه قبال در     پارام )نكته  
  .پروسيجر بعنوان پارامتر بيايد

  .از نوع مجموعه باشد خروجي يك تابع نمي تواند )نكته 
  

  :براي نوشتن یا خواندن مجموعه ها 
  . روي آنها كار نمي كندWrite و Read  عمليات صورت بگيرد و مستقيما عضو به عضوبايد 
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   : مي باشدتعاريف زير براي مجموعه ها غلطحال با توجه به نكاتي كه گفتيم 
  

Function f1 ( var  ch1 : set of char ) : integer ; 
Procedure   p1   ( ch2 : set of   0...9 ) ; 
 
Type  
Ch = set of char ; 
Function f2  ( x : integer ) : ch ; 
 

  : مي باشند تعاريف زير براي مجموعه ها درست
Type  
Ch = set of char ; 
Function  f3  ( ch3 : ch) : char ; 
Procedure p2 ( var  ch4 : ch ; ch5 : ch ) ; 
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  : ه هاـآراي
تعداد عناصرآرايه . هرسلول آرايه يک متغيرانديس داراست.آرايه تعدادي متغير هم نوع است که تحت يک نام ذخيره مي شوند

  .  عناصر آرايه از نظر فيزيکي مکان هاي متوالي درحافظه کامپيوتراشغال مي کنند.محدودوثابت است
  

.  آرایه که در حقیقت تعداد خانه هاي آنرا مشخص می کند ، معین می گردد  )نوع اندیس  (طول  براي تعریف آرایه ابتدا     
سپس نوع خانه هایی که داده ها در آن قرار خواهند گرفت را تعیین می کنند و در نهایت ، عناصـر داخـل خانـه هـاي آرایـه                  

  .ر می گیرندتوسط اندیس آرایه که محل قرار گرفتن عنصر در آرایه را مشخص می کند ، قرا
  : می توانیم آرایه را بصورت زیر در نظر گرفت 

         1                             2                                3                             …                             10 
A[10] … A[3] A[2] A[1] 

  
از خانه هاي آرایه یک عنصر قرار می گیرد که نوع این عناصر باید با نوع  همان طور که مالحظه می کنید داخل هر کدام          

  .آرایه یکسان باشد
  

  :براي تعريف آرايه در پاسکال دو روش وجود دارد  
  ) روش اول  

Var 
 ;  آرایه  محتواي نوع OF [نوع اندیس]array : نام آرایه 

  
  ) روش دوم  

Type  
 ;  آرایه  محتواي نوع OF [نوع اندیس]array = نام نوع 
Var 
آرایهنام    ; نام نوع  : 

  
 روش  را تعريف مي کنيم خود آرايهVarکنيم سپس در قسمت  را تعريف مي  نوع آرايهTypeقسمت در روش دوم ابتدا در 

  :  است زيرار از روش اولـدوم بهت
   . خوانايي برنامه باال مي رود-۱      
  .ه آرايه اي از همين نوع داشته باشيم به سادگي مي توانيم تعريف کيم از برنامه نياز بجاي ديگري اگر در -۲

  . باشند بایتی2یک اسکالر  حداکثر می توانند  اندیسها)نکته 
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  : ه را رسم کنیدـ براي مثالهاي زیر آرای ،براي درك بهتر آرایه ها
  

A:array[1..20]    of   integer; 
 
B:array[-4..10]   of   real; 
B[-4]:=200; B[2]:=8+B[10]; 
 
 
c:array[byte] of  longint ; 

ü باشد البته به غير از اسکالر آرايه بايد نوع انديس: نکته Longint.  
 
 D:array [ shortint ] of boolean; 
 
 
E:array [ boolean ] of integer; 
E[false]:=100;                                     False        True                   
E[E[5>8]<150]:=200; 
       E 
 
 
H:array['A'..'Z'] of char; 
H['B']:='c';  H[#65]:='M';  H['C']:=#65; 
 
 
m:array[char] of 5..20; 
m['!']:=12;  m[#35]:=14;  m[#2]:=3; ù خطا  
   
Type  
 EnuS=(red,blue,green,yellow,black); 
 M=5..20; 
Var  
 n:array[m] of EnuS; 
n[7]:=green;  n[7]:='green' ;ùخطا  
n[ord(yellow)+3]:=yellow ;     writeln( n[7] ) ;ùخطا  
 
 
TYPE 
   COLOR=(RED,BLUE,YELLOW,GREEN); 
   M=ARRAY[COLOR] OF INTEGER; 
 VAR 
   A:M; 
   I:COLOR; 
BEGIN 
   FOR I:=RED  TO GREEN  DO 
        READLN(A[I]); 
end. 

  
  

100 200 
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  :دسترسي به عناصر آرايه
انديس مي تواند يک عبارت يا يک  . را قرار مي دهيمنام آرايه را نوشته سپس داخل کروشه انديسبراي دسترسي به عناصر آرايه 

  .  باشدمتغير باشد به طوري که نوعش با نوع انديس همخواني داشته
type  
 myary=array[1..100] of real; 
var 
 a:myary; 
 b:integer; 
begin 
 b:=105; 
 a[-1]:=50; 
 a[b]:=180; 
 writeln( a[b] ); 
end. 

 دراين حالت ممکن است دستگاه راه .اگر از محدوده انديس يک آرايه خارج شويم برنامه خطا نمي گيرد بلکه حالت عادي ندارد
 براي کنترل محدوده انديس آرايه ها استفاده {+R$}ايد از رهنمود براي جلوگيري  از چنين مشکلي باندازي مجدد شود يا قفل کند 

  .کرد
 ودر صورتي کـه  ط يک بار از آن استفاده کردهـفق به همين دليل  باعث کندي اجراي برنامه مي شود      {+R$}نوشتن رهنمود   

  .برنامه خطا نداشت براي بار دوم آن را برداريد
 ، سـپس   عنصري را با اعداد تصادفی بین صفر تا هزار تولید کند و آنـرا نمـایش دهـد     10آرایه   یکابتدا  برنامه اي بنویسید که      ) 1 مثال

  : نمایش دهد آنرا)اندیس سلول(ماکزیمم و موقعیت 
USES 
    NEWDELAY,CRT; 
TYPE 
    VECTOR=ARRAY[1..10] OF INTEGER; 
VAR 
   B:VECTOR; 
   I,MAX,POS:INTEGER; 
BEGIN 
   RANDOMIZE; 
   CLRSCR; 
   FOR I:=LOW(B)      TO        HIGH(B)    DO       با اعداد تصادفی بین صفر تا هزار) عنصري( سلولی10تولید یک آرایه  
      BEGIN 
          B[I]:=RANDOM(1000); 
          WRITE(B[I]:5); 
      END; 
   MAX:=B[1]; 
   POS:=1; 
   FOR I:=2 TO  10 DO 
      IF         B[I]  > MAX      THEN         پیدا کردن ماکزیمم و موقعیت آن 
         BEGIN 
            MAX:=B[I]; 
            POS:=I; 
         END; 
   WRITELN; 
   WRITELN(MAX:4 , POS:4); 
END. 



  76 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

 دریافت کند و ذخیره کند ، سپس فراوانی اعداد  عدد از کاربر10برنامه اي بنویسید که با استفاده از آرایه ابتدا  ) 2 مثال
  :را با استفاده از آرایه اي دیگر چاپ کند 

USES 
   NEWDELAY,CRT; 
TYPE 
      VECTOR=ARRAY[1..10] OF INTEGER; 
VAR 
      F,A:VECTOR; 
      J,I:INTEGER; 
BEGIN 
   CLRSCR; 
   FOR I:=1 TO 10 DO           کاربر و ذخیره بصورت یک آرایه عدد از 10دریافت  
      READLN(A[I]); 
    CLRSCR; 
   FOR I:=1  TO 10 DO 
    BEGIN 
        F[I]:=0; 
        FOR J:=1  TO  10 DO       عنصري دیگر10بدست آوردن فراوانی هر عدد و ذخیره آن در یک آرایه  
          IF A[I]=A[J] THEN 
             F[I]:=F[I]+1; 
    END; 
   FOR I:=1 TO 10 DO 
      WRITELN(A[I], '   ',F[I]); 
END. 

  
  : آن عدد را درست چاپ کند 16برنامه اي بنویسید که یک عدد دریافت کند و مبناي  ) 3 مثال

TYPE 
   VECTOR=ARRAY[1..10] OF CHAR; 
VAR 
  I,R,J,N:INTEGER;  
  HEX:VECTOR; 
BEGIN 
   READLN(N); 
   I:=1; 
   WHILE N>0 DO 
    BEGIN 
       R:=N MOD 16; 
       IF R<10 THEN 
          HEX[I]:=CHR(48+R) 
       ELSE 
           HEX[I]:=CHR(55+R); 
       I:=I+1; 
       N:=N DIV 16; 
    END; 
    FOR  J:=I-1  DOWNTO 1 DO 
      WRITE(HEX[J]); 
END. 
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 تـایی  10 رقمی  را رقم به رقم دریافت کند؛سپس این دو عدد را که در آرایـه اي   10مه اي بنویسید که دو عدد       برنا ) 4 مثال
  :ذخیره شده اند، با هم جمع کند 

{$R+} 
uses 
    newdelay,crt; 
var 
   A,B:array[1..10] of 0..9; 
   C:array[0..10] of 0..9; 
   r,i,D:integer; 
begin 
    clrscr; 
    writeln('Enter A'); 
    for i:=1  to 10 do 
      readln(A[i]); 
    writeln('Enter B'); 
    for i:=1  to  10  do 
       Readln(B[i]); 
    D:=0; 
    for i:=10 downto  1 do 
       begin 
           r:=A[i]+B[i]+D; 
           C[i]:=r mod 10; 
           D:=r div 10; 
       end; 
     C[0]:=D; 
     for I:=0 to  10 do 
        Write(C[i]); 
end. 

  
 عنصري را در نظر بگیرید؛برنامه اي بنویسید که این آرایه را دریافت کند و سـپس بـا        10یک آرایه مرتب حداکثر      ) 5 مثال

ود بود آنـرا حـذف کنـد در غیـر اینـصورت عنـصر       آرایه موج از ورودي،اگر عنصر مورد نظر در Qدریافت یک عنصر جدید   
  :جدید را در محل مخصوص به خود در آرایه در ج کند 

  : توضیح 
  :برنامه باال را با این تحلیل می نویسیم که 
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 uses 
    newdelay,crt; 
var 
   A:array[1..10] of integer; 
   tedad:byte;  i,z,m:integer;          c:char; 
function search(m:integer):byte; 
  var 
      i:integer; 
  begin 
     search:=0; 
     for i:=1  to  tedad do 
        if A[i]=m then 
           search:=i; 
  end; 
procedure hazf(z:integer); 
 var 
   i:integer; 
 begin 
    for i:=z to tedad do 
       A[i]:=A[i+1]; 
    tedad:=tedad-1; 
 end; 
procedure add(m:integer); 
   var 
      i,j:integer; 
    begin 
         i:=1; 
        if tedad=10 then exit; 
        for i:=1  to tedad+1 do 
           if A[i]>m then 
              break; 
       for j:=tedad+1  downto i do 
          A[j]:=A[j-1]; 
       A[i]:=m; 
       tedad:=tedad+1; 
    end; 
Begin 
   tedad:=0; 
   clrscr; 
  repeat 
      writeln('Enter a number'); 
      readln(m); 
      z:=search(m); 
      if z<>0 then 
         hazf(z) 
       else 
         add(m); 
      for i:=1 to tedad do 
         write(A[i]:4); 
      readln(c); 
  until c='q'; 
end. 
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  :ديـآرايه هاي دوبع
بعد (دوبعد به عنوان سطر مانند تعريف آرايه هاي يک بعدي عمل مي کنيم با اين تفاوت که )آرايه دوبعدي(براي تعريف ماتريس 

  .  اسکالر باشدنوع انديس ها بايد. تعريف مي کنيم)بعد دوم( وستون)اول
Type  
 Mat = Array [1..5,boolean] of real; 
Var  
 a : mat ; 
Begin 
 a[3,true]:=100;             روش اول:                بـراي دسترسـي بـه عناصـر آرايـه بـه دو روش مـي تـوانيم عمـل کنـيم

 a[3][true]:=100;  روش دوم 
 a[3,5>4]:=100; 
 a[6,false]:=200;    از محدوده انديس ها خارج شد ايم برنامه حالت عادي ندارددر اين سطر چون.     
end. 

  :را دریافت کند و حاصل جمع دو ماتریس را چاپ کند  3×4برنامه اي بنویسید که دو ماتریس  ) 6 مثال
uses 
    newdelay,crt; 
var 
   A,B,C:array[1..3 , 1..4]of integer; 
   i,j:integer; 
Begin 
   Writeln('Enter A'); 
   for i:=1 to 3 do 
      for j:=1  to 4 do 
          Readln(A[i][j]); 
   Writeln('Enter B'); 
   for i:=1 to 3 do 
      for j:=1  to 4 do 
          Readln(B[i][j]); 
   for i:=1  to   3  do 
      for j:=1   to 4  do 
         C[i,j]:=A[i,j]+B[i,j]; 
   for i:=1 to 3 do 
     begin 
        writeln; 
        for j:=1  to 4 do 
            write(C[i,j]:5); 
     end; 
End. 

  
  : را دریافت کند و ترانهاده آنرا چاپ کند 4×4برنامه اي بنویسید که یک ماتریس  ) 7 لمثا

uses 
    newdelay,crt; 
var 
   A,B:array[1..4 , 1..4]of integer; 
   i,j:integer; 
 ادامه برنامه در صفحه بعد   
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Begin 
   CLRSCR; 
   Writeln('Enter A'); 
   for i:=1 to 4 do 
      for j:=1  to 4 do 
          Readln(A[i][j]); 
   for i:=1  to   4  do 
      for j:=1   to 4  do 
         B[J,I]:=A[i,j]; 
   for i:=1 to 4 do 
     begin 
        writeln; 
        for j:=1  to 4 do 
            write(B[i,j]:5); 
     end; 
End. 

  
  : را دریافت کند؛سپس حاصلضرب این دو ماتریس را چاپ کند 4×4برنامه اي بنویسید که دو ماتریس  ) 8 مثال

uses 
    newdelay,crt; 
var 
   A,B,C:array[1..4 , 1..4]of integer; 
   i,j,s,k:integer; 
BEGIN 
    clrscr; 
    Writeln('Enter A'); 
    For i:=1  to   4 do 
       for j:=1  to 4 do 
          read(A[i][j]); 
    Writeln('Enter B'); 
    For i:=1   to   4 do 
       for  j:=1 to  4  do 
          read(B[i,j]); 
    for i:=1 to  4 do 
      for j:=1  to 4 do 
        begin 
           s:=0; 
           for k:=1  to  4 do                         
              S := S + A[i,k] * B[k,j] ; 
          C[i,j]:=S ; 
        end; 
   for i:=1  to  4 do 
     begin 
         writeln; 
         for j:=1 to 4 do 
             write(C[i,j]:4); 
     end; 
END. 

  

محاسبه ضرب دو ماتریس: مهمترین قسمت برنامه   
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  : آرایه هاي چند بعـدي 
بطور کلی براي معرفی یک آرایه چنـد بعـدي مـی تـوان بـه دو      .می توان آرایه هایی با ابعاد بیشتر از دو نیز تعریف کرد    

  :روش زیر عمل کرد 
روش اول(  NAME : ARRAY [1..L]  OF ARRAY [1..L2]… OF ARRAY [1..LN] OF   TYPE ; 

 
روش دوم(  NAME : ARRAY [ 1.. L1 , 1..L2 ,  …  , 1.. LN ]    OF    TYPE ; 

  
 : آرایه سه بعدي به روش دوم بصورت زیر تعریف می کنیم ) مثال 

VAR 
A : ARRAY [  1..2   ,   1..4    ,     1..3  ]   OF   REAL  ; 

 ابعاد آرایه می I,J,K عمل می کنند که در آن A [ I , J , K ] این آرایه در حالت کلی بصورت براي دسترسی به اعضاي
  .باشند  و در محدوده تعریف شده براي آرایه صدق می کنند

 ( Packed Array ) آرایـه هاي فشرده) نکته 
ه هر عنصر آرایه ظرفیت پـذیرش  حال آنک. در پاسکال استاندارد هر کاراکتر داخل یک عنصر از آرایه قرار می گیرد        

لـذا  که این ممکن است مشکل کمبود فضاي حافظه را ایجاد کند            .  کاراکتر را دارا می باشد     10 کاراکتر و حداکثر     4حداقل  
این حالـت ظرفیـت     در  . ی کنیم م ، آرایه هاي کاراکتري فشرده را تعریف         گیري از اشغال حجم بزرگی از حافظه      براي جلو 

 .یک کاراکتر بیشتر نیست و بنابراین بدین صورت می توانیم از حافظه استفاده موثرتري داشته باشیم        عنصر از   پذیرش هر 
  :آرایه هاي فشرده بصورت زیر تعریف می شوند 

Name   :    packed    Array   [اندیس ]     of      type ; 
  .حسن آرایه هاي فشرده استفاده از حافظه کمتر است

در نظر گرفته می شوند  و نیاز به تعریف مجدد آنها سکال بطور اتوماتیک آرایـه ها بصورت فشرده       در توربو پا  : توجه  
  آرایه معمولی                                                                                                                  .بصورت فشرده نیست

   
  
  

   آرایه فشرده                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A       
L       
I       

A 
L 
I 
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  :هـارسال آرايه به زير برنام
Type  
 Ar=array [1..10]  of integer; 
Var  
 h:Ar; 
function test (m:ar) :integer; 
 var  
  I,f:integer; 
 Begin 
  for i:=1 to 10 do 
   f:=f+m[i]; 
  m[1]:=50; 
  test:=f div 10; 
 end; 
 
var i:integer; 
begin 
 for i:=1 to 10 do  
  readln( H[I] ): 
 write(test(h)); 
 write(h[1]); 
end. 

  : باشد بررسي مي کنيم) مقدار (ارزش Mبرنامه را در حالتي که ) الف 
  

 يک H است از آرايه) مقدار( يک پارامتر ارزشMو چون اده مي شود  دM تحويل test هنگام فراخواني فانکشن Hدر اين مثال آرايه 
 مي شود همچنين اجراي زيـر برنامـه   حافظه دو برابر اشغال  دراين حالت   .  شناخته مي شود   M وکپي آن به اسم      کپي گرفته مي شود   

 H باعث تغيير آرايـه  M آرايه در عوض تغيير دادن.  کپي شودM در سلول هاي Hکند مي شود زيرا بايد تمام محتواي سلول هاي         
  . از بين مي رودtestوبعد از اتمام فانکشن  وجود دارد  test که فقط در فانکشن يک آرايه محلي است Mآرايه .نمي شود

  
  : باشد بررسي مي کنيم) متغير( مرجع M حال برنامه قبل را در حالتي که )ب  
  

حافظه اضافه اشـغال   يکي هستند به همين دليل M و آرايه H در واقع آرايه    تحويل داده مي شود    M به   Hدر اين حالت آدرس آرايه      
  )امنيت ندارد.( نيز تغيير مي کندH را تغيير دهيد آرايه M اگر آرايه  اماو سرعت نيز پايين نيامده است نشده است

  
  :  باشد(const) ثابتM مساله قبل را در حالتي بررسي مي کنيم که پارامتر )ج 

  
 زيـر برنامـه   يعني فضا اشغال نمي شود داده مي شود  M تحويل   Hالت مانند حالت مرجع عمل مي کنيم يعني آدرس آرايه           در اين ح  

که در اين صورت .  خطا خواهد بودM[1]:=50 را تغيير دهد که در اين مثال خط Mبرنامه نويس نمي تواند آرايه کند نمي شود اما 
  .امنيت نيز به وجود مي آيد
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يکي باشد يعني اگر يک آرايه را به زير برنامـه ارسـال مـي    ) دريافتي وارسالي (هنگام فراخواني يک زير برنامه بايد نوع پارامتر ها   : نکته
 .کنيم بايد با پارامتر مجازي آن هم نوع باشد در غير اين صورت خطاست

 
زير برنامه ، برنامه نويس ساده تر مي تواند پارامتر مجـازي   تعريف کنيم هنگام ارسال آرايه به  (Type) اگر آرايه را به روش دوم:نکته 

 .را تعريف کند
 

براي اينکه . خروجي تابع نمي تواند آرايه باشد با نام خود يک آرايه را به برنامه اصلي برگرداند به عبارت ديگر  نمي تواندتابع : نکته
 تا در زير برنامه تغيير کند وهنگامي که به برنامه برنامه ارسال کنيم به زير پارامتر مرجع  زيربرنامه خروجي اش آرايه باشد بايد يک      

  .اصلي برگشتيم تغييرات اصلي را مشاهده کنيم

  : ر بازـپارامت
 نحوه تعريف پـارامتر  . دريافت مي کندهر تعداد سلوليک آرايه با   ،پارامتر باز پارامتري است که هنگام فراخواني تابع يا پروسيجر         

  :ير استباز به صورت ز
Function   add(z : array of integer) : longint; 

.  به همين دليل مي توانيم هر آرايه اي با تعداد عناصرمختلف را به آن تحويل دهيمدر پارامتر باز محدوده انديس اعالم نمي شود
  . استفاده مي کنيمhigh و lowبراي مشخص کردن کمترين وبيشترين انديس از توابع استاندارد 

    )مثال
Var  
 A:array [1..10] of integer; 
 B:array[20..40] of integer; 
 i:integer; 
  function add(z : array of integer) : longint; 
 var 
  s:longint; 
  i,l,h : integer; 
 begin 
  L:=low(z); 
  H:=high(z); 
  s:=0; 
  for i:=L to H do 
    s:=s+z[i]; 
  add:=s; 
 end; 
begin 
 for i:=1 to 10 do 
  readln( a[i] ) ; 
 for i:=20 to 40 do 
  readln( b[i] ); 
 writeln(add(a)); 
 writeln(add(b); 
end. 

  
 هر دو آرايه addفانکشن  . تعريف شده اند اما با محدوده انديس هاي متفاوتinteger از نوع B و Aدر مثال ذکر شده دو آرايه 

  . اين فانکشن مجموع عناصر آرايه را برمي گرداند.تحويل بگيردرا مي تواند 
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  : ه هاـرشت
  :را به صورت زير تصور کنيم string يعني مي توانيم خط عنوان  ؛ است charرشته شبيه آرايه اي از نوع 

Type  
 String = array   [0..255]   of   char ; 

  )  مثال
S:='ALIREZA'; 
Writeln(s[4]);û R 
 S[3]:='M'; 
 Writeln(s); û ALMREZA 
 S[8]:='B'; 
 Writeln(s); û ALMREZA 
 S[0]:=#8; 
 Writeln(s) û ALMREZAB 
 S[0]:=#0; 
 writeln(s); û چيزي چاپ نمي شود 
 s[0]:=#3; 
 writeln(s); û ALM 
 s[0]:=#10 ; 
 writeln(s); û ALMREZAB معلوم نيست که دو کاراکتر آخر چه چيزي باشد 

اگر دستور انتـساب  . يا چاپ کنيمدهیممي توانيم به کاراکتر هاي داخل رشته دسترسي مستقيم داشته باشيم و کاراکترها را تغيير    
 اگر بر روي يکي از خانه هاي رشته باشد  اما تغيير مي کند،سلول شماره صفر) خط اول در مثال باال(بر روي کل رشته انجام شود

خانه شماره صفر را تغيير دهد که در اين صورت  برنامه نويس مي تواند )خط پنجم در مثال باال(کند سلول شماره صفر تغيير نمي 
  . تغيير کرده استطول رشته
ü دستور روبرو خطاست: نکته .ù  S[0]:=4 

  
  : ه هاـمقايسه رشت

ه نشد حرف دوم ها را مقايسه  مقايسه مي شود اگر نتيجه گرفتحرف اول رشته دوم  با   رشته اول  حرف اول براي مقايسه رشته ها     
  .از هر حرفي که نتيجه گرفته شد مابقي حروف مقايسه نمي شود.  کاراکترهاستکد اسکيمعيار مقايسه . مي کنيم و الي آخر

  
  : برنامه اي بنویسید که یک رشته را دریافت کند و اعداد داخل آنرا استخراج کند  ) 1 مثال

var 
   s:string[50]; 
   N:longint; 
   i:integer; 
Begin 
    readln(S); 
    N:=0; 
    for i:=1  to  ord(S[0]) do 
       if (S[i]>='0') and (S[i]<='9') then 
         N := N * 10 + Ord(s[i]) – 48 ; 
    writeln(N); 
End. 

  
  
  

 را  582 را دریافت کند و عدد       A5B82Cبعنوان مثال رشته    
  .در خروجی چاپ کند 

  



  85 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

  :جی چاپ کند برنامه اي بنویسید که یک رشته را دریافت کند و معکوس آنرا در خرو ) 2 مثال
var 
   s,m:string; 
   i:integer; 
Begin 
    readln(S); 
    m:=''; 
    for i:=1  to  ord(S[0]) do 
      m:= s[i] + m; 
    m[0]:=s[0]; 
    writeln(m); 
End. 

  

 و  را چـاپ کنـد   انگلیـسی برنامه اي بنویسید که یک رشته از کاربر دریافت کند و فراوانی هر یک از حروف الفبـاي        ) 3 مثال
  :  چاپ نماید otherبنام  فراوانی کاراکترهاي دیگر را بوسیله  متغیري همچنین 

 var 
   S:string; 
   f:array['A'..'Z']of byte; 
   other,i:integer; 
   C:char; 
begin 
   readln(S); 
   for  C:='A' to 'Z' do 
      f[C]:=0; 
    other:=0; 
   for i:=1  to ord(s[0]) do 
      if (S[i]>='A') and (S[i]<='Z') then 
         F[S[i]]:=F[S[i]]+1 
       else 
         other:=other+1; 
    for c:='A' to 'Z' do 
       if F[C]>0 then 
          Writeln(C ,'  ', F[C]); 
     writeln('Other=',other); 
end. 

  : ها الحاق رشتـه
  :   زير استفاده مي کنيم الحاق رشته ها از دو روشبراي

  +استفاده از عملگر  -1
 concatاستفاده از تابع  -2

  .الحاق در پاسکال خاصيت جابجايي ندارد

  :ه به زير برنامهـارسال رشت
بع مي تواند رشته اي باشد خروجي تا. به زير برنامه ارسال کرديا ثابت) مرجع(ومتغير) ارزشي(مقداررشته را مي توان به سه روش 

  . باشدآرايه نمي توانددر صورتي که 

  
  

  .  را چاپ کندlacsap  را دریافت کند و رشته pascalبعنوان مثال رشته 

 را دریافت مـی کنـد   WWW)987HHKKPHH رشته  بعنوان مثال 
 :و خروجی آن بصورت زیر می باشد 

 W  3  
 H   4 
 K   2 
 P    1 

  OTHER     4 
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  : ه هاـآرايه اي از رشت
  . را در خود نگه دارديک رشته آن مي تواند عنصرهر  آرايه اي است که  ، ای از رشته هاآرايه

 

 در خروجـی   چيـزي  چه;Writeln( s[3][2] , s[2,4] ) دستور )سوال 
   چاپ می کند ؟

  
  
  
  . استchar يک ماتريس دوبعدي از نوع  شبيهي از رشته هاآرايه ا

  
  

  :وع آرايه ايـثابت ن
Type 
 Ar =  array [1..5]    of    string ; 
Const  
 Name : Ar =  (  'ali'   ,    'reza'     ,    ''     ,     'amin'     ,    'akbar'    ) ; 

ار است که در لحظه تعريف مقدار دهي اوليه شده است و مي توان مقادير داخـل       يک ثابت نوع د     از نوع رشته است و     Nameآرايه  
  .آن را در هنگام اجراي برنامه تغيير داد

   : ه ايـزير برنامه هاي استاندارد رشت
    
 . طول يک رشته را برمي گرداند :lengthتابع 

Ord( s[0] )=length(s); 
 

تابع حاصيت جابجايي  وبر مي گرداند اين  رشته ها را دريافت کرده وآنها را الحاق کردهتعداد نامشخصي ازاين تابع   :concatتابع 
 .ندارد

 
 
S:=concat('ali' , 'reza' , 'akbar' );   û  alirezaakbar 

  

 . زدير يمپارامتردوم  رشته را دريک عدددريافت کرده وآن را تبديل به رشته مي کند و اين پروسيجر :strپروسیجر 
 
لمثا ) str (14,s1); 

 str (2.5,s2); 
 writeln(s1,s2);  û  142.5 
 ;str($12+3,s) (مثال
 Writeln(s); û  21  

  
  

) ù  Concat رشته ۱رشته ۲رشته ,   , … , nرشته ) 
 

str (ايمتغير رشته , عبارت يا متغير يا عدد  ) 
 

Var  
    S : array[1..10] of  string [20] ; 
    I : Integer ;                                           
Begin 
    For  I := 1    to    10     do  

           Readln(S [I] ) ; 
    s[2]:='abcdef'; 
    s[3]:='xyz'; 
    writeln( s[3][2] , s[2,4] ); 
    For  I := 1    to    10     do 

           writeln( S [I] ) ; 
   Readln; 
End.   

    1                   2                 …                10 
0  1         20 

...  
 0  1        20 

...  
…  0  1        20 

…  
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  : را شبيه سازي كند str برنامه اي بنويسيد كه پروسيجر  )۴ مثال
procedure mystr(n:integer ;var s:string); 
var 
   r,i:integer;       m:string; 
begin 
   i:=1; 
   while n>0 do 
     begin 
        r:=n mod 10; 
        n:=n div 10; 
        s[i]:=chr(r+48); 
        i:=i+1; 
     end; 
   s[0]:=chr(i-1); 
   m:=''; 
   for i:=1  to length(s) do 
      m:=s[i]+m; 
   m[0]:=s[0]; 
   s:=m; 
end; 
 var 
    z:string; 
begin 
     mystr(348,z); 
     writeln(z); 
end. 

      

 .يک کاراکتر را دريافت کرده وحرف بزرگ آن را بر مي گردانداين تابع   :upcaseتابع 
  

Upcase ('b');  û B 
Upcase ('A'); û A 
Upcase ('+');  û +  

 (کاراکتر)ù Upcase کاراکتر

  : دريافت كند و همه ي حروف آنرا به كوچك تبديل كند بنويسيد كه يك رشته از كاربر برنامه اي ) ۵ مثال
var 
   s:string;       i:integer; 
begin 
   readln(s); 
   for   i:=1    to     length(s)     do 
       if   (s[i]>='A')   and    (s[i]<='Z')   then 
           s[i] := chr ( ord (s[i]) + 32 ); 
    writeln(s); 
end. 

  خروجي برنامه چيست ؟) تمرين 
var 
   s:string; 
begin 
    str(-3.758:0:2,s); 
    writeln(s); 
    writeln(length(s)); 
end. 
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 و عدد را در پارامتر دوم تبديل به عدد کند  اين پروسيجر يک رشته را دريافت مي کند و در صورتي که بتواند آن را :valر ـپروسیج
مي ريزد و را در پارامتر سوم ) محل کاراکتر غير مجاز(آنگاه محل خطاتواند تبديل کند  اگر نولي مي ريزد عدد صفر را در پارامتر سوم

 . مي ريزدپارامتر دوم صفردر 
 
 
لدر اين مثا c=0 وval ('128' , a , c);              a=128 (مثال  
  دراين مثال  c=3  و val ('12a45' , a, c );           a=0  (مثال
 در اين مثال intC=0  و val ('12.56' , rlA , intC );    rlA=12.56  (مثال
 در اين مثال  intC=3  و val ('14.76' , intA , intC );   intA=0 (مثال

 

 . آن رابرمي گرداندي کند درصورت پيداشدن محل اولين وقوع جست وجو م۲ را در رشته ۱رشته  اين تابع  :posتابع 
 
 
            6   ù   Pos ('amh' , 'amzhbamhdqamh') 
 0   ù   Pos ('abc' , 'aBCdABcd') 
 0   ù   pos ('ABCDEF' , 'CD') 

  

 .قسمتي از يک رشته را استخراج مي کند اين تابع  :copyتابع 
 

   
BCDù  Copy ('ABCDEFG', 2,3) 
D ù  copy ('ABCD' , 4,3) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Val(متغير صحيح , متغير عددي , رشته) 
 

)ù Pos عدد صحيح  ۱ رشته  ۲رشته  ,  ) 

 (عدد صحيح طول , عدد صحيح شروع , رشته)ù Copyرشته

  :برنامه اي بنويسيد كه تابع كپي را شبيه سازي كند  ) ۶ مثال
function mycopy(s:string;  k,n:integer):string; 
var 
   m:string;     i:integer; 
 begin 
   m:=''; 
   If   n+k > length(s)     then 
     n := length(s) – k + 1; 
   for      i:=k     to     k+n     do 
      m[i-k+1] := s[i]; 
   m[0] := chr(n); 
   mycopy := m; 
 end; 
begin 
 writeln(mycopy( 'abcdef' , 2 , 4) ); 
end. 
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 . مي کنديک رشته را از محل مشخصي در رشته ديگر درجاين پروسيجر   :insertر ـپروسیج
 
  

 ;'s:='ABCDEFG (مثال
 Insert ('XYZ',s,5); 
 Writeln(s);  û  'ABCDXYZEFG' 

  s2:=s2+s1 برابر است با insert(s1,s2,length(s2)+1) دستور : نکته
  : و الحاق انجام دادcopy را مي توان با ترکيب دستورهاي insert دستور :نکته 

Insert(s2,s1,x)  برابر است با خط زير 
S1:= copy (s1,1,x-1) + s2 + copy (s1, x , length(s1) – x + 1) 

  

 . مي کندقسمتي از يک رشته را حذف اين پروسيجر  :deleteر ـپروسیج
 
 
 
S := 'ABCDEFG' ; 
Delete(s,3,2); 
Write(s); û  'ABEFG' 

  . را شبيه سازي کنيد delete وعمل الحاق پروسيجر copyبه وسيله تابع 
  

 را Z3  حـذف كنـد و بجـاي آن    Z1 از را  Z2 را دريافت كند؛سپس رشتهZ1 , Z2 , Z3كه رشته هاي برنامه اي بنويسيد  ) ۷ مثال
  :قرار دهد 

procedure replace(var s1:string ; s2,s3:string); 
var 
  p,L1:integer; 
begin 
   L1:=length(s2); 
   p:=pos(s2,s1); 
   while(p<>0) do 
   begin 
     delete(s1,p,L1); 
     insert(s3,s1,p); 
     p:=pos(s2,s1); 
   end; 
end; 
var 
  z1,z2,z3:string; 
begin 
  readln(z1); 
  readln(z2); 
  readln(z3); 
  replace(z1,z2,z3); 
  writeln(z1); 
end. 

  
  

Insert ( ۱رشته   ( عدد صحيح , متغير رشته اي  , 

Delete(عدد صحيح طول , عدد صحيح شروع , متغير رشته) 

 Z3 = pascal   و  Z2 = cd و  Z1 = abcdefcdghcd مـثال رشـته   
 كــه همــان  1Z اســت  از 2Z را كــه همــان  cdرا وارد مــي كنــيم ،  

cdghcdefcdab        است حذف مي كنـد و بجـاي cd    ، هـاي حـذف شـده 
pascal    ــته ــت رشــــ ــي در نهايــــ ــد ؛ يعنــــ ــرار ميدهــــ  را قــــ
pascalghpascalefpascalab     1 را كه همانZ     است در خروجي چـاپ 

 . مي نمايد 
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برنامه ايي بنويسيد كه رشته ايي از كاراكترها كه بيانگر يك عدد رومي است را از صفحه كليد بخواند و سپس عدد معـادل آن      ) ۸ مثال
  .حروف رومي به صورت جدول زير هستند. را چاپ كند

  
  
  
  
  
  
  
  

  . است125 معادل عددCXXVرشتة  يا . است566   معادل عددDLXVI رشتة  است يا1110 معادل عدد MCX رشته مثال
 
function rumi (s:string):longint; 
var 
  i:integer; 
  n:longint; 
begin 
   n:=0; 
   for i:=1 to length(s) do 
      case s[i] of 
         'M': n:=n+1000; 
         'D': n:=n+500; 
         'C': n:=n+100; 
         'L': n:=n+50; 
         'X': n:=n+10; 
         'V': n:=n+5; 
         'I'  : n:=n+1; 
      end; 
   rumi:=n; 
end; 
var 
  z:string; 
begin 
   readln(z); 
   writeln(rumi(z)); 
end. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  حرف رومي  عدد معادل
1000  M  
500  D  
100  C  
50  L  
10  X  
5  V  
1  I  
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  : ورد ـرک
 و هر كدام نيز داراي يك نـام هـستند   داشته باشند و يك نوع خاصينند  است كه هر كدام مي توا فيلد ها ركورد مجموعه اي از     

 دانش آموزي و معدل ركورد انش آموز شامل نام فاميلي ، شمارهمثال براي ذخيره كردن اطالعات يك د. تحت يك نام ذخيره مي شوند  
  . زير را تعريف مي كنيم 

                                Name         Family        StdId         AVG 
     
   Student 

  
 : ورد ـه و رکـاوت آرایـتف

  .  نوع سلول هاي آرايه يكسان است در صورتي كه فيلد هاي ركورد مي توانند هم نوع نباشند-۱
  . آرايه داراي انديس است اما ركورد هر فيلدش داراي يك نام است  -۲
 

 :ریف رکورد ـنحوه ي تع
 متغير رکوردي را تعريف مي کنيم varدر قسمت  سپس  نوع آن را تعريف مي کنيم Type رکورد ابتدا در قسمتبراي تعريف 

  :  به روش زير استفاده مي کنيمrecordبراي تعريف نوع رکورد از کلمه رزرو شده 
 Type 
  Rec1=record 
    Name : string [10]; 
    Family: string [15];                                    
    AVG: real; 
    STDid : longint; 
 End; 
Var 
     Student : rec1; 

  .، حافظه اشغال شده ي ركورد را تعيين مي كند  مجموع فضاي اشغالي فيلد ها
  11+16+6+4=37      : از محاسبه روبرو به دست مي آيد براي مثال فضاي اشغالي رکورد باال

  
را ذخيره كنيم بهتر است كه اطال عات آن را كنار هم داشته باشـيم بـه   ... م اطالعات مختلفي از شي يا فرد يا        هنگاميكه مي خواهي  

  . همين دليل از ركورد استفاده مي كنيم 

  :ورد ـنحوه ي دسترسي به فيلدهاي رك
  . را مي گذاريمنام فيلدعد از آن  مي گذاريم و بيك نقطه را نوشته ،سپس ركوردابتدا نام براي دسترسي به فيلدهاي يك ركورد 

  وردـنام رک. نام فیلد 
Begin 
   Student . name := ‘ali’; 
   Readln (student . family); 
   Student . AVG := student . AVG+10; 
   Writeln (student . STDid); 
   Student . name[0] := #3; 
End. 
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   .باشد تكرار نام ركورد وقت گير و خسته كننده مي.استفاده كنيمWith مي توانيم از دستوربراي دسترسي به فيلد هاي يك ركورد 
  

  :به برنامه ي زير دقت كنيد  Withبراي پي بردن به چگونگي استفاده از دستور  ) ۱مثال 
  

TYPE 
 STD=RECORD 
    NAME:STRING; 
    FAMILY:STRING; 
    AVG:REAL; 
  END; 
VAR 
  S1 , S2 : STD ; 
BEGIN 
   S1.NAME := 'ALI' ; 
   WITH    S1     DO 
     BEGIN 
        FAMILY := 'HASANI' ; 
        AVG := 14 ; 
     END; 
  S2 := S1; 
END. 

  
ü  آرايه ها را نمي توان يكجا دريافت يا چاپ کرد رشته ها و. 
ü  نيم محتواي فيلد هاي يكي را در ديگري كپي كنيم داشته باشيم با يك دستور انتساب مي تواهم نوعاگر دو ركورد.  

  :) ركورد حاوي ركورد(هاي تو در تو ورد ـرك
   به عنوان مثال مي خواهيم اطالعات يك دانش آموز شامل فيلدهاي يك ركورد مي توانند از نوع ركورد ديگري باشند

  .خود از سه قسمت سال،ماه،روز تشكيل مي شود  تولد داشته باشیم که تاریخ را شماره دانش آموزي، نام، فاميلي و تاريخ تولد
 
   ID Name Family BirthDate  
 
 Student    

  
 
Type  
       Rec1= record 
         Y: integer; 
         M: 1 .. 12; 
         D: 1 .. 31; 
       End; 
     Rec2= record                                                                                                                                   
          Id: longint;                                       
          Name: string[10]; 
          Family: string [15]; 
          BirthDate : rec1; 
     End; 
Var 
    Student : rec2;  

   چند بايت فضا اشغال مي کند؟ student متغير 

     y       m         d 
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  :ورد ها ـآرايه اي از رك
  : دانش آموزكه هر دانش آموز داراي نام،فاميلي و معدل است از ساختار زير استفاده مي كنيم۱۰۰براي ذخيره اطال عات 

                                     1                                2                                   …                               100 
 
 
Students  

  

 :وه تعریف ـنح
Type 
     Rec = record 
           Name : string [10]; 
           Family: string [15]; 
           AVG : real; 
     End; 
Var 
    Students : array [1..100] of Rec ; 

 :رسی ـ دستوه ـنح

 ;  مقـدار  =:  فیلد.[ اندیس ] نام آرایه
مثال ( Students [2].AVG := 11 ; 

  . استفاده مي كنيمFORبراي دسترسي به تمام سلولهاي آرايه از حلقه 
برنامه اي بنويـسيد كـه بـا آن بتـوانيم     .شماره تلفن ، نام ، آدرس و هزينه : اطالعات روبرو مربوط به مشتركين تلفن مي باشد        )  ۲ مثال

مشتركيني را پر .( زيربرنامه اي مشتركين پر مصرف را چاپ نماييدهمچنين بوسيله ي   .  مشترك را ذخيره كنيم      ۵۰اطالعات مربوط به    
  ). مشترك بيشتر باشد۵۰م كه هزينه شان از ميانگين هزينه تمام مصرف فرض مي كني

  
 TYPE 
  REC=record 
     number:integer; 
     name:string[10]; 
     address:string[20]; 
     cost:longint; 
  end; 
var 
   M:array[1..50] of REC; 
   i:integer; 
procedure Hazine; 
  var 
     s:longint; 
begin 
   s:=0; 
   for i:=1 to 50 do 
      s := s + M[i].cost ; 
   s:=s div 50; 
   for  i:=1   to   50    do 
      if    M[i].cost  > s    then 
         writeln(M[i].number,M[i].name,M[i].cost); 
end; 

Name Family AVG  

      
...  

Name Family AVG  

      

Name Family AVG 

      

begin 
   for i:=1  to 50 do 
      with   M[i]    do 
         begin 
             readln(number); 
             readln(name); 
             readln(address); 
             readln(cost); 
         end; 
     Hazine; 
end.    

محاسبه ميانگين 
 هزينه مشتركين

 چاپ مشتركين پر مصرف
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   :هـوردي از آرایـرک
 : درس آن از ساختار زير استفاده مي كنيم ۱۰ش آموز شامل نام و فاميلي و نمرات براي ذخيره كردن اطالعات يك دان

                          Name                     Family                                             Grades 
  
 

Student   
  

  
 :ریف ـوه ي تعـنح

Type 
       Rec = record 
            Name : string[10]; 
            Family: string[15]; 
            Grades : Array [1..10] of  real ; 
       End; 
Var 
     Student : Rec; 

  
  :رسی ـ دستوه ـنح

رکوردنام . نام آرایه   ;  مقـدار  =: [ اندیس ] 
Student . Grades[2] := 5.5 ; 

  
 :وردي ـوع دار ركـثابت ن

. اين ركورد در طول اجراي برنامه قابل تغيير اسـت  .مي توانيم يك ثابت نوع دار از نوع ركورد تعريف كنيم و مقدار دهي اوليه كنيم      
  : نحوه ي تعريف به صورت زير است 

Type 
       Rec = record 
            Name : string[10]; 
            ID : longint ; 
            AVG : real ; 
       End; 
const 
     Student : Rec = (  Name :  ’ali’  ;  ID : 57438    ;     AVG : 13.25  ) ; 

  

  :ورد به زیر برنامه ـارسال رک
بـا  )آرگومـان (دهين كار بايد پارامتر تحويـل داده شـ  براي ا . ارسال كردزير برنامه به يك ركورد را مي توان به صورت يك پارامتر     

  .پارامتر مجازي مي تواند از نوع مرجع يا مقدار يا ثابت باشد.پارامترمجازي هم نوع باشد
  
 در صورت نياز به يرگشت يك ركورد از يك تابع بايد آن را. باشدنوع آرايه يا ركورد نمي تواند از) مقدار برگشتي آن( خروجي تابع-
 .  تعريف كنيم )متغير(ت مرجعبه صور

  

               1             2          …          10 
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  :ر ـورد متغیـرک
دانش آموز ترمي و دانش : در مدرسه دو نوع دانش آموز وجود دارد .مي خواهيم اطالعات دانش آموزان يك مدرسه را ذخيره كنيم

  .تعريف كنيمزیربا مشخصات براي ذخيره آنها مي خواهيم يك ركورد  .آموز سالي واحدي
  
  ) تعداد واحد- مبلغ- معدل ترم- شماره ترم-شماره دانش آموزي - فاميلي- نام( ترمي

  ) بيمه- سن- معدل سال- شماره دانش آموزي- فاميلي-نام( سالي واحدي
  

 اوتـمتفـ  اما بقيه اطالعات آنها با هم . ) شماره دانش آموزي- فاميلي-نام(سه فيلد مشترك مي باشند    اين دو نوع دانش آموز داراي       
  .است

  :ورت زير تعريف مي كنيم ـكردن آنها يك ركورد به صبراي ذخيره 
  

  قسمت مشترک                                                                      قسمت متغير                       
  

T-V Price  AVG-T Sh-T 

Bimeh Age  AVG-S  لد
في
وط
شر
م

)
لت
حا

(  

Sh-D Family Name 

 
يعني مي توان اين قسمت را كه يك فضا  - يك فضاي مشترك است بين دو حالت ترمي و سالي واحدي       ، كوردقسمت متغير ر  

قسمت ).سالي واحدي(در حالت ديگر همين فضا را سه فيلد در نظر گرفت   و  )ترمي(در يك حالت با چهار فيلد در نظر گرفتاست 
  :متغير آن به صورت زير است 

 
T-V 

 
Price 
bimeh 

 
AVG-T 

age 

 
Sh-T 
Avg-s 

  
  . است كه نشان دهنده ي تفسير برنامه نويس از قسمت متغير است )حالت(ركورد متغير داراي يك فيلد به نام فيلد مشروط

 . بايد از نوع اسكالر باشد ) حالت(فيلد مشروط 

  :ر ـورد متغیـچگونگی تعریف رک
Type 
   Rec = record 
       Name : string [10]; 
       Family : string [15]; 
       Shstd : longint; 
        Case  ts : byte  of 
             1: ( sh-t:byte;    avg-s:real;     price:longint;    T-V:byte;); 
             2: ( avg-t:real;  age:byte;    bimeh:boolean;); 
     End; 
Var 
   Student : rec; 
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 :ورد هاي متغير ـاي اشغالي ركـمقدار فض
  :ير به روش زير عمل مي كنيم شغالي يك ركورد متغ مقدار فضاي ابراي محاسبه

  
  

  
  :دسترسي به فيلد هاي ركورد متغير نحوه 
ت ر را حال  قسمت متغيcase  يا if دستور فقط با يك ؛ دسترسي به فيلد هاي ركورد متغير تفاوتي با ركورد هاي قبلي نداردنحوه

  .بندي مي كنيم
  

دو نوع كارگر رسمي و قراردادي را تعريف مي كنيم و برنامه ي دريافت اطالعات اين دو نوع كارگر با استفاده از ركورد متغير ،   ) ۳ مثال
  :را مي نويسيم 
  .داريم كه براي هر دو نوع كارگر مي باشد) نام ، فاميلي و شماره شناسايي( فيلد مشترك ۳در اين مثال 

 فيلد مشترك فيلدهاي بيمه ، حقوق ثابت و پاداش در نظر مـي گيـريم و بـراي كـارگر قـراردادي هـم       ۳ براي كارگر رسمي عالوه بر   اما
  . فيلد مشترك ، فيلدهاي مدت قرارداد و حقوق را در نظر مي گيريم۳عالوه بر 

type 
   Worker = record 
       name:string[10] ; 
       family:string[20] ; 
       id:integer ; 
     
   case  t :boolean of 
        true : ( modat : integer;    salary : longint ); 
        false : (bime : integer;     sabet : longint;   padash : integer   ); 
  end; 
 var 
    W :worker;       c:char; 
begin 
   readln(w.name); 
   readln(w.family); 
   readln(w.id); 
 
   readln(c); 
   if   c = 'r'   then 
     w.t := false 
   else 
     w.t := true; 
 
   if   w.t = false    then 
      readln( w.bime   ,  w.sabet   ,  w.padash ) 
    else 
        readln( w.modat  ,  w.salary ); 
end. 

  
  
  

   فضاي اشغالی  =  اندازه ي قسمت ثابت  +  اندازه ي فیلد مشروط )فیلد تعیین گونه( +یر یمم حالت متغکزما

 )حالت(فيلد مشروط 

  :دريافت يك كاراكتر از ورودي 
.  مـي كنـيم  falseباشد فيلد حالـت را  ) رسميكارگر  ( rاگر كاراكتر 

 . مي كنيم Trueدر غير اينصورت فيلد حالت را 

 بـود ،  Falseاسـت  ) حالت(ن فيلد مشروط   كه هما  w.tحال اگر   
را از ) بيمه ، حقوق ثابت و پاداش  (اطالعات مربوط به كارگر رسمي    

 ) ; w.t = trueاگـر  (ورودي دريافت مي كنيم در غير اينصورت 
 را )مـدت قـرارداد و حقـوق    (اطالعات مربوط به كـارگر قـراردادي    

 .دريافت مي كنيم

 فيلد هاي مشترك



  97 صفحـه – )com.gmail@mm.mohammadi( ديـدس محمـ  مهن-1388 خرداد –  نسخه آزمایشی- کال  ـپاس

  

  ـاي جستجو و مرتب سازيروشه
  :تعریف لیست 

ليست از تعدادي داده تشكيل شده است كه با يكديگر در خاصيتي مشترك هستندو تعريف ليـست بـسيار شـبيه تعريـف مجموعـه در                 
  : رياضي است با اين تفاوت كه

 .اشته باشد عضو تكراري وجود ندارد اما در ليست ممكن است داده تكراري وجود د(Set)در مجموعه •
 .در مجموعه ترتيب اعضا اهميت ندارد اما در ليست ترتيب داده ها اهميت دارد •
   اگر نمره تكراري در آنها نباشد مي تواند مجموعه باشد :جواب  آيا نمرات درس پاسكال مي تواند مجموعه باشد؟   )سئوال
  .خير زيرا عضوتكراري دارد :جواب     {4 , 2 , 3 , 8 , 7 , 2} آيا ليست روبرو مي تواند مجموعه باشد؟ )سئوال
  .يك ليست هميشه يك مجموعه نمي تواند باشد اما مجموعه مي تواند حتما ليست باشد يك )نكته
      {ali , 14 , 15.5 , 18 }  :داده هاي موجود در يك ليست مي تواند از چند نوع داده متفاوت باشد مثال )نكته

  .در خاصيتي بايد مشترك باشنددقت شود كه داده هاي يك ليست 
  . ركورد و آرايه مي توانند يك ليست باشند)نكته

  
  

  : جستجودر لیست
 جستجو در  مختلفي براي روش هاي. مي گوينددـكلي به اين داده  ؛ را در يك ليست پيدا كنيمداده خاصيدر مواردي مي خواهيم يك  

  :ه مي كنيم  در اينجا به دو مورد آن اشارليست ها وجود دارد كه
  )ترتیبی( یـروش جستجوي خط - 1

 مي رسد در غير پايان كار به  اگر پيدا شدبا اولين دادة ليست مقايسه مي شود) كه قرار است جستجو شودي داده اي( در اين روش كليد
  .اين صورت با دومين دادة ليست مقايسه مي شود و اين كار تا پايان ليست ادامه مي يابد

  )به روش خطي(  انجام مي شود تا كليد پيدا شود؟ چند عمل مقايسه در ليست زير  باشد12د اگر كلي )مثال
  
  

ليست را برمي ) فيلد( را پيدا مي كند و انديس اولين كليد به روش خطي جستجو كنيم   و  اگر در ليست چند مورد از كليد باشد        )نكته
 كه در خانه ششم است پيدا مي شود و كار تمام 12 وجود دارد اما اولين    12در مثال باال دو عدد      . كار جستجو تمام مي شود    گرداند و   
  .مي شود
  ).يعني داده ها در ليست صعودي يا نزولي باشند.( در روش جستجوي خطي الزم نيست كه ليست ما مرتب شده باشد)نكته
  در. حالِت جستجوي خطي عمل مقايسه يكبار انجام ميشود بهترين در)نكته
   جستجوي خطي، به تعداد خانه هاي ليست، عمل مقايسه انجام  حالِتبدترين

    مقايسه عمِلN تا عنصر داشته باشد Nاگر ليست ميشود ؛ بنابراين 
  . انجام مي شود مقايسه عمِلN / 2 حالت متوسطدر . انجام مي شود

   عنصر باشد در روش جستجوي خطي در ٢٠ اگر ليستي داراي )سئوال
  توسط چند عمل مقايسه انجام مي شود؟بدترين حالت و حالت م

  
  . در روش جستجوي خطي ليست مي تواند نامرتب باشد)نكته
  . تعداد مقايسه هازياد است و جستجو به كندي صورت مي گيردولي

  
  

ALI 'A' 8.5 5 
 

8 9 13 6 14 19 25 5 
 

2 12 17  19 12 7  11  14 13 10 
 

Var    A: Array[1..100] of integer; 
          Key , F:integer;  B:Boolean; 
Begin 
   For   F:=1  to  100 do 
        Readln( A[F]); 
   Readln(Key); 
   B:=False; 
   For  F:=1   to   100  do 
        IF  A[F] = Key  then 
                Begin 
                       B:=True; 
                        Break; 
                 End; 
  If   B=False   then 
          Writeln(' Not Found ') 
   Else 
          Wrietln(' Find ' , F); 
End. 
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  : )باینري( ی ـروش جستجوي دودوی - 2
  .شده اند) صعودي يا نزولي(  قبل مرتب پس اين روش مخصوص ليست هايي است كه از.در اين روش بايد ليست از قبل مرتب باشد

  :داريم و مي خواهيم كليدي را در آن به روش باينري جستجو كنيم ) از كوچك به بزرگ(فرض كنيد كه يك آرايه مرتب صعودي 
  : ممكن است رخ دهدسه حالت مقايسه مي كنيم كه كليد را با عنصر وسط آرايهآرايه را از وسط نصف مي كنيم و 

است حتما كليد در ) صعودي(در اين حالت با توجه به اينكه ليست مرتب  ) :Key > A[C]( عنصر وسط بزرگتر باشدکلید از ) 1
  .نيمه سمت راست است و ما بايد نيمه سمت راست را جستجو كنيم و نيمه سمت چپ را جستجو نخواهيم كرد

  
    نيمه سمت چپ  وسط  نيمه سمت راست  

  
در اين حالت با توجه به اينكه ليست به صورت صعودي مرتب است حتمـا كليـد در         :تر است   کلید از عنصر وسط لیست کوچک     ) 2

  .نيمه سمت چپ است و بايد نيمه سمت چپ را جستجو كرد و نيمه سمت را جستجو نخواهيم كرد
  .ف مي شوددر اين حالت كليد پيدا شده است و عمل جستجو متوق : در بهترین حالت کلید مساوي عنصر وسط لیست باشد) 3

به عبارت ديگر نيمه سمت .  عمل جستجو را در نيمه سمت راست يا چپ ادامه مي دهيم؛ رخ دهدحالت هاي يك يا دواگر هر كدام از  
  .راست يا نيمه سمت چپ را دوباره از وسط نصف مي كنيم و دوباره عمل باال را روي آن انجام مي دهيم

  
   انجام مي شود  عمل مقايسهيك جستجوي دودويي بهترين حالت در )نكته
   عنصر باشد ؛N جستجوي دودويي يك ليستي كه داراي بدترين حالتو در 

  .است 1+ [ Log 2 (N) ]تعداد عمِل جستجو 
  )مثال

    جستجوي يك كليدبدترين و بهترين حالت در ؛ عنصر است١٨ ليستي داراي 
   ؟وربه روش خطي چط چند عمل مقايسه انجام مي شود؟ روش دودويي به
  

  )نكته
  .دقيقا مانند اطالعات عددي است) رشته يا كاراكتر( جستجوي اطالعات غير عددي

   )نكته
  جستجوي دودويي باشد عناصر ليست زيادمعموال در حالتهايي كه تعداد 

  .بسيار بهترعمل مي كند
  

   سريعتر است؟جستجوي خطي از جستجوي دودويي در جه حالتي )سئوال
  
  

   اگر كليد در ليست نباشد، چگونه متوجه مي شويمينري با درجستجوي)سئوال
   كه كليد در ليست نيست؟

  
  
  
  

   پيدا خواهد شد؟كدام عضو جستجو كنيم  باينري و به روشعضو تكراري در ليست باشد اگر )سئوال

Var   A:array[1..20] of integer;  
  J, Key , C , E , S : integer;    
F:Boolean; 
Begin 
   For   J:= 1  to 20  do 
           Readln( A[ J ] )    ; 
    Sort(A);  { يك زيربرنامه جهت مرتب سازي } 
S:=1 ;    E : =20; 
Readln(Key); 
F:=False; 
While  (S ≤ E)  and ( Not  F)  Do 
   Begin 
         C:= ( S+E) Div 2; 
         IF  A[ C]  < Key  then 
                S:=C+1 
        Else 
         IF  A[C] > Key  then 
                 E:=C-1 
          Else 
         IF      A[C]=Key then 
               F:=True; 
   End; 
IF  F=False then 
   Writeln(' Not Found') 
Else 
    Writeln(' Find in index' , C); 
End. 
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  :ر دو روش بدست آوريد به دو روش خطي و باينري جستجو كنيد و تعداد مقايسه ها را در ه34آرايه روبرو را براي كليد  )سئوال
  

20 9 13 34 38 2 12 21 34 19 17 32  15 8 
  

  : ازي لیستـمرتب س
به طور منظم صعودي  تا داده ها در ليست تغيير دادن موقعيت آنها در يك ليست است منظور از مرتب سازي داده ها :مرتب سازي 

  .يا نزولي قرار گيرند
  18 , 15 , 9 , 8 , 7 , 2             از كمتر به بيشتر               çصعودي 

       2 , 7 , 8 , 9 , 15 , 18  از بيشتر به كمتر                        çنزولي 
  .ي كه در زير آمده است مي خواهيم ليست را صعودي مرتب كنيميدرهمه مثالها

  

  (Bubble Sort): یـروش مرتب سازي حباب - 1
يعني اينكه عدد (  و اگر ترتيب آنها درست نبود،عدد ليست با دومين عدد ليست مقايسه مي شوداولين  در اين روش )١مرحله يا گذر 

  .جاي آنها را عوض مي كنيم) اولي از دومي بزرگتر باشد
و ايـن كـار را تـا انتهـاي     . سپس عدد دومي را با عدد سومي مقايسه مي كنيم و اگر ترتيب آنها درست نبود جاي آنها را عوض مي كنيم      

  ) ماننديك حباب( . ام مي رودNعدد بزرگتر به خانه . ادامه مي دهيم)  تا عنصر داردNفرض بر اين است كه ليست ( ستلي
 دوباره از خانه اول شروع مي كنيم و خانه اول را با خانه دوم مقايسه مي كنيم و اگر ترتيب آنهـا درسـت نبـود جـاي آنهـا را                  )٢مرحله  

  .  ادامه پيدا مي كندN-1خانه اين كار تا و ......... د سوم مقايسه مي شوند و عوض مي كنيم و سپس عدد دوم وعد
  . انجام مي شودN-2خانه با اين تفاوت كه تا  مرحله سوم نيز مانند مرحله دوم است  )٣مرحله 
  . مرحله خواهيم داشتN-1 تا سلول باشد Nاگر ليست داري  )نكته 
   :   كنيدصعودي مرتبروش حبابي، آرايه روبرو را به  )مثال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . جابجايي صورت گرفته است١٠ مقايسه و ١٥در اين مثال مجموعا 
  

   : مرتب سازي حبابي بطور كلي در روش)نكته
  . انجام مي شود تا مقايسهN(N-1 / (2تعداد باشد به  تا عنصرN اگر ليست داراي 

9 13 17 10 18 12 
 

6  5  4 3 2 1 

9 13 17 10 18 12 
9 13 17 10 18 12  
9 13 17 18 10 12 
9 13 18 17 10 12 
9 18 13 17  10 12 

18 9 13 17 10 12 
 .است عمل مقايسه و چهار جابجايي رخ داده ٥ : ١مرحله 

6  5 4 3 2 1  
18 9 13 17 10 12 
18 9 13 17 12 10 
18 9 13  17 12 10 
18 9 17 13 12 10 
18 17 9 13 12 10 

 .چهار عمل مقايسه و سه جابجايي رخ داده است : ٢مرحله 

6 5 4 3 2 1 

18 17 9 13 12 10 
18 17 9 13 12 10 
18 17 9 13 12 10 
18 17 13 9 12 10 
 سه عمل مقايسه و يك عمل جابجايي رخ داده است : ٣مرحله 

6 5 4 3 2 1 

18 17 13 9 12 10 
18 17 13  9 12 10 
18 17  13 12 9 10 

 .دو عمل مقايسه و يك جابجايي رخ داده است : ٤مرحله 

6 5 4 3 2 1 

18 17 13 12 9 10 
18 17 13  12 10 9  

 .يك مقايسه و يك جابجايي رخ داده است : ٥مرحله 
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 محاسبه كرد  و بستگي به بي نظمي آرايه دارد ولـي مـي تـوان گفـت كـه      نمي توان  دقيقا تعداد جابجايي ها در روش حبابي را     )نكته
  . يعني هر مقايسه ايي كه انجام مي شود يك جابجايي نيز رخ دهدحداكثر تعداِد جابجايي ها به اندازه تعداد مقايسه ها است

  . ها استمقايسه تعداد  برابر هاابجاييج تعداد بخواهيم آن را به روش حبابي صعودي كنيم باشد و  نزولياگر آرايه ايي
  

  انجام مي شود؟مقايسه  مرتب كنيم چند  حبابي عنصري را به روش١٠ اگر بخواهيم يك ليست )سئوال
  ٤٥)                    د٥٠)                        ج١٥)                        ب٩) الف

  
   كنيد، شكل آرايه در گذر چهارم چگونه است؟ آرايه زير را به روش حبابي مرتب نزولي)سئوال

14 10 7 15 13 9 18 12 
  
  

  :د  عنصري را دريافت كند و به روش حبابي، صعودي مرتب كند و چاپ كن١٠ برنامه ايي بنويسيد كه يك آرايه )مثال 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بنويسيد كه مشتركين را بر اساس شماره تلفن  مربوط به مشتركين تلفن ، پروسيجري ٩٣ فصل ركورد در صفحه ٢در مثال ) ل مثا

  :مرتب كند 
procedure sort; 
  var 
     i,j:integer; 
     temp:REC; 
begin 
   for i:=49 downto 1 do 
      for j:=1 to i do 
            if M[j].number>M[j+1].number then 
               begin 
                   temp:=M[j]; 
                   M[j]:=M[j+1]; 
                   M[j+1]:=temp; 
               end; 
end; 

Var 
    A:Array[1..10] of integer; 
   G, B , C:Integer; 
Begin 
  For  B:=1  To  10 do 
       Readln(A[B]); 
 For  G:=9   Downto  1  do 
    For   B:=1   To   G  Do 
        If  A[ B]   > A[B+1]  then 
                Begin   { جابجايي } 
                        C:=A[B]; 
                        A[B]:=A[B+1]; 
                        A[B+1]:=C; 
                 End; 
For  B:=1  to  10  do 
     Writeln(A[B]); 
End. 
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  )Selection: (  ابیـروش مرتب سازي انتخ - 2
  ):صعودي(  خانه را به روش انتخابي مرتب كنيمNفرض كنيد مي خواهيم يك ليست شامل 

  .كرده و كوچكترين عدد را پيدا كرده و محل آن را با اولين عنصر ليست عوض مي كنيم تا انتهاي ليست را جستجو ابتدا از )مرحله اول
  . از خانه دوم تا انتهاي ليست را جستجو كرده و كوچكترين عدد را پيدا كرده و محل آن را با خانه دوم عوض مي كنيم)مرحله دوم

  .دقت كنيد كه در هر مرحله محل واقعي يك از اعداد مشخص مي شود
 از خانه سوم تا انتهاي ليست را جستجوكرده و كوچكترين عدد را پيدا كرده و محل آن را با سومين عنـصر ليـست عـوض          )له سوم مرح

  .مي كنيم
  .اين كار را تا انتهاي ليست انجام مي دهيم 

  .د رخ مي دهدر هر مرحله فقط يك جابجايي خواهيم داشت و  گذر يا فازN-1 باشد  تا عنصرNليست داراي اگر 
  

  :، صعودي مرتب كنيدروش انتخابيآرايه روبرو را به  )سئوال
  
  
  
  
  
  
  
  

  . عمل مقايسه و پنج جابجايي رخ داده است١٥در اين مثال 
  . داردبه روش انتخابي پنج جابجايي داشت ولي  جابجايي١٠به روش حبابي همانطور كه مشاهده مي كنيد همين آرايه 

   N ( N-1) / 2 برابراست با تخابي تعداد مقايسه هامرتب سازي ان در روش )نكته
(N-1) + (N-2) + (N-3) +….+ 2 + 1 = N×(N-1) / 2 

  .است تا N-1 انتخابي تعداد جابجايي ها هميشه برابر در روش
  . استانتخابي و حبابي يكسان در روش  مقايسه ها تعداد)نكته
  . است به همين دليل روش انتخابي سريعتر از حبابي است حبابيدر روش انتخابي كمتر از روش ها جابجايي تعداد )نكته

  
  آرايه روبرو را به روش انتخابي مرتب كنيد نزولي كنيد و گذر چهارم آن را بدست آوريد؟) سئوال

  
14 10 7 15 13 9 18 12 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . استدقيقا مانند ليست هاي عددي نظير رشته ها  مرتب سازي ليست هاي غير عددي)نكته

9  13 17 10 18 12 
 

12 13 17 10 18 9  
   مقايسه و يك جابجايي٥ : ١گذر 

12 13 17 18 10 9 
   مقايسه و يك جابجايي٤ : ٢گذر 

18 13 17 12 10 9 
   مقايسه و يك جابجايي٣ : ٣گذر 

18 17 13 12 10 9 
   مقايسه و يك جابجايي٢ : ٤گذر 

18 17 13 12 10 9 
   مقايسه و يك جابجايي١ : ٥گذر 
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  . عنصري از اعداد را دريافت كندو به روش انتخابي مرتب صعودي كند و چاپ كند١٠برنامه ايي بنويسيد كه يك آرايه ) مثال 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 عنصري مرتب شده نزولي باشد حداكثر چند عمـل مقايـسه و جابجـايي الزم اسـت تـا مرتـب سـازي          N يك آريه    Aاگر آرايه   ) ١تست
  ه صورت صعودي در بيايد؟انتخابي ب

  N2)                        دLog2(N)+1)               جN(N+1)/2)                 بN(N-1)/2) الف

 عنصري باشد در اين صورت حداكثر چند عمل جابجايي الزم است تا بـا مرتـب سـازي حبـابي بتـوان          N يك آرايه    Sاگر آرايه   ) ٢تست
  ب نمود؟آرايه را به صورت صعودي مرت

  نامشخص است)           دN(N+1)/2)                  جN(N-1)/2)                        بN+  N-1  + N-2  +….+2+1) الف
 عنصري نامرتب داشته باشيم و بخواهيم در را به روش باينري عمل جستجو را انجام دهيم چند عمل مقايـسه           10اگر يك آرايه    ) سئوال

  انجام مي شود؟
  اگرعمليات مرتب سازي حبابي را براي مرتب كردن صعودي آرايه زير بكار ببريم پس از چند گذر آرايه مرتب مي شود؟) ٣تست

5  ,   3 ,  -4   , 204  , 190  , 180 
  2)                       د5)                       ج4)                        ب3) الف

  م گزينه صحيح است؟در جستجوي دودويي كدا) ٤تست
  عنصر مورد جستجو با تك تك عناصر مقايسه مي شود) ج.                           سرعت جستجو نسبت به خطي كمتر است) الف
  ليست حتما بايد مرتب باشد    ) ليست مرتب شده بهتر است                                                 د) ب

   عضو است حداكثر چند مقايسه براي پيدا كردن يك آيتم در ليست مورد نظر با روش دودويي الزم است؟١٠٠٠ليستي داراي )٥تست 
  ١٠٠٠)                د٥٠٠)                 ج١١)                       ب١٠) الف

  

  

Var  A:Array [1 .. 10 ] of integer; 
     K , L , T,Min , C:  integer; 
Begin 
   For  K:=1   to   10  do 
          Readln( A[K]); 
   For  K:=1   to   9   do   
         Begin 
               Min:=A[K]; 
                C:=K;  {موقعيت عدد كوچك } 
                 For   L:=K+1   To  10  Do 
                         IF  A[L] < Min  then 
                                 Begin 
                                       Min:=A[L]; 
                                        C:=L; 
                                  End; 
                     T:=A[K]; 
                     A[K]:=Min; 
                     A[C]:=T;                         
           End; 
For  L:=1  To  10  do 
   Writeln(A[L); 
End. 

 جابجـايي
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  )FILES(ها لـفای
  فایل چیست ؟

. نظير ديسكت و يا هاردديسك نگه داري مي گـردد حافظه هاي جانبي  فايل ، مجموعه اي از اطالعات درباره يك موضوع است كه روي  
پس تمام برنامه هايي كه تا كنون مي نوشتيم و . بنابراين براي ذخيره دائمي داده ها و اطالعات از ساختاري بنام فايل استفاده مي كنيم

كه گـذرا و فقـط بـه زمـان اجـراي برنامـه و       گرفت يوتر انجام مي    كامپ) RAM( به برنامه ها در حافظه اصلي        همچنين عمليات مربوط  
ولي در فايل ها چنين نيست، بلكه داده ها در فايلهايي قرار دارند كه بعدا و حتـي بعـد از خـاموش               .روشن بودن كامپيوتر بستگي داشت    

  .كردن كامپيوتر، باز هم داده ها قابل دسترسي هستند
.  عـدد در خروجـي توليـد مـي كنـد     ۲۰۰ عدد از ورودي دريافت مي كند و ۱۰۰كه در نظر بگيريد كه در حال اجراي برنامه اي هستيم  

 عدد ببينيم كـه ايـن   ۲۰۰ عدد بعنوان داده هاي ورودي به برنامه، وارد كنيم تا در خروجي       ۱۰۰ برنامه، بايد تعداد      هر بار اجراي   حال با 
 فايلي ذخيره شوند و در هنگام اجراي برنامـه فايـل از ورودي     عدد از قبل يكبار در     ۱۰۰لذا بهتر است كه اين      . بسيار خسته كننده است   

  .خوانده شود و همچنين اطالعات خروجي نيز در فايل توليد شود و بدين ترتيب داده ها ماندگار شوند و از بين نيز نروند

  ...بیشتر بدانیم 
حرف تشكيل شده و ممكن است داراي پـسوند بـا    ۸ نام يك فايل حداكثر از     DOSدر سيستم عامل    . هر فايل داراي يك نام مي باشد        

  . حرف باشد ۳حداكثر 
  

  :د كه در اين فصل دستورات مربوط به هر يك را بررسي مي كنيم ن زير وجود دارسـه نوع فايلدر زبان پاسكال 
  ) ترتیبی (  -Text - فایلهاي متنی  - 1
  )ادفی باینري یا دودویی یا تص ( - Typed File -  فایلهاي نوع دار-2
    Untyped File -  فایلهاي بدون نوع - 3
  

  :و پاسکال باید روند زیر انجام گیرد ـبراي کار با هر نوع فایل در تورب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  تعريف يك اشاره گر به فايل -۱

نسبت دادن اشاره گر فايل به  - ۲
 يك فايل در حافظه ي جانبي

 باز كردن فايل - ۳

خواندن از فايل يا ( پردازش - ۴
 ..). و نوشتن در فايل

 بستن فايل  - ۵

  . ايجاد نماييمبايد متغيري از نوع فايل موردنظر هر نوع فايل ابتدابراي كار با  -۱
  :چنين است ) يا اشاره گر(بعنوان مثال براي فايلهاي متني، تعريف متغير

Var 
F:Text ; 

  . نوع فايلهاي متني را مشخص مي كندTextشناسه استاندارد ) نكته 
 در هارد ديسك مرتبط كنـيم، يـا   بعد از تعريف اشاره گر، بايد آنرا با نام يك فايل   - ۲

اين كـار بـا دسـتور    . بعبارت ديگر بايد آنرا به يك فايل در حافظه جانبي نسبت دهيم           
Assign بعنوان مثال براي نسبت دادن اشاره گـر  . انجام مي شودF    بـه فايـل متنـي 

Student.txt در درايو C كامپيوترمان به صورت زير عمل مي كنيم :  
VAR 
   F : TEXT; 
BEGIN 
  ASSIGN( F, ‘ C:\Student.TXT ‘ ); 

  .در برنامه نوشته شوديكبار كافي است ط  فقAssignدستور ) نكته 
 ،براي انجام عمل خواندن يا نوشتن و يا تغييـر دادن در     Assignبعد از اجراي دستور     

 انجام شـود  Fبعبارت ديگر هر عملي كه بر روي . استفاده مي كنيمFفايل از اشاره گر  
  . انجام مي شودStudent.txt واقع بر روي فايل در
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و  باز كرده و سپس مطالبي را از آن خوانـده   ابتدا راي دقيقا مانند اين است كه بخواهيم يك پرونده يا كتاب  براي فايلها ۵ و۴ و ۳مراحل  
  .يا در آن اضافه، حذف و يا تغيير داده ودر انتها پرونده يا كتاب را ببنديم

  : فایلهاي متنـی  -1
 ختم LF و CRهر خط به كاراكترهاي .  تشكيل شده استيي با كد اسكيكاراكترها شامل خط فايلي است كه از تعدادي فايل متني،
 مـي  TXTفايلهاي متني معموال داراي پسوند  . ستفاده قرار مي گيرد    مورد ا  جدا كننده خطوط   بعنوان   LF و   CRتركيب  .مي گردد 
    .باشند

هر اطالعاتي كه داخل فايلهاي متني ريخته شود به رشته تبديل مي شود ؛ به همين دليل فايلهاي متني نسبت به دو نوع ديگـر كنـدتر       
  .هستند

  : هدف زير انجام مي شود ۳ براي يكي از متنـيعمل باز كردن فايل 
   ايجاد كردن يك فايل جديد- ۱
   خواندن محتواي يك فايل موجود- ۲
   اضافه كردن داده به انتهاي يك فايل متني- ۳

براي ايجاد كردن يك فايـل جديـد از دسـتور    .  ، يك دستور وجود داردمتنيبراي هر يك از عمليات باز كردن فايل      در توربو پاسكال    
Rewrite     از دستور وبراي خواندن از يك فايل موجـود  Reset     و براي اضافه كردن داده به انتهاي يـك فايـل متنـي از دسـتور 
Appendاستفاده مي كنيم .  

  
فايل متني ساخته مي شود و فقط مي توانيم داخل آن اطالعات اگر به اين روش فايل متني را باز كنيم ،   :Rewrite  دستور -1

  . باز كنيم ، فايل را پاك كرده و از نو مي سازدRewrite را با دستور در صورتي كه فايل از قبل موجود باشد و آن.بريزيم
  
.  و نمي تـوانيم در آن اطالعـات بريـزيم   فايل را فقط مي توانيم بخوانيم اگر فايل متني را به اين روش باز كنيم         :Reset دستور   – 2

اگر فايـل موجـود نباشـد و مـا     .ز قبل فايل موجود باشددر اين روش بايد ا   نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه             
  . ميدهدError قطعا برنامه را باز كنيم! فايل وجود نداشته بخواهيم 

  
.   اطالعات اضافه كنيم ،روش فقط مي توانيم به انتهاي فايل از قبل موجود با باز كردن فايل متني به اين  :Appendدستور  – 3

  .نمي توان خواندهمچنين اطالعات را نيز . ايد از قبل وجود داشته باشددر اين روش نيز فايل بيعني 
  

 Rewrite كنـيم و هـم   Resetيعنـي نمـي تـوانيم فايـل را هـم      . روش بـاال اسـتفاده كـرد   ۳ در هر لحظه فقط بايد از يكي از          )نكته  
  .كنيم؛بلكه بايد فايل را بست و دوباره به روش ديگر باز كرد

اده ف اسـت Write , Writelnوبراي نوشتن اطالعـات در فايـل از   .اطالعات را از فايل خواند مي توان read ,  readlnبوسيله دستورات 
  ).البته به شرط باز بودن فايل مي توانيم از فايل بخوانيم و يا در فايل بنويسيم.(مي كنيم

  .  مانند قبل استWriteln  با Write  و هم چنين Readln با Read تفاوت )نكته 
 باز مي كنيم يك مكان نماي فرضي در ابتداي فايل قرار مي گيرد ؛ با هر بار خواندن اطالعات فايـل         Resetنگاميكه فايلي را به روش      ه

  .يكي به جلو حركت مي كند، مكان نماي فرضي 
تن اطالعات در فايل ، مكـان   باز كنيم مكان نماي فرضي در انتهاي فايل قرار مي گيرد كه با هر بار نوش       Appendاگر فايلي را به روش      

   .نما يكي به جلو حركت مي كند
  . استفاده مي كنيمCloseبراي بستن فايل از دستور 

 البته اگر فايل را ببنديم ارتباط اشاره گر با آن فايل قطع نمي شود و براي باز كردن  ؛ شدن فايل مي شودsave باعث closeدستور 
  . نيستAssignستور مجدد آن فايل نيازي به استفاده از د
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  و بـستن آن دقـت  پردازش فايل كنيد و به نحوه ي تعريف اشاره گر و بازكردن فايل و      توجه نوشته شده است     زيرحال به مثالي كه در      
  :كنيد 
ست و پايان بخش داده ها صفر ا. برنامه اي بنويسيد كه تعدادي عدد از كاربر دريافت كند و سپس داخل يك فايل متني بريزد               )۱ مثال

  : چاپ كند  مانيتور و جمع و تعداد اعداد را در  اعداد داخل فايل را خواندههمچنين بوسيله يك پروسيجر
var 
   f:text; 
   n:integer; 
procedure sum; 
  var 
     x,s,i:integer; 
begin 
   assign(f,'c:\m.txt'); 
   reset(f); 
   i:=0; s:=0; 
   while not eof(f) do 
     begin 
        Readln ( f , x ); 
        s:=s+x; 
        i:=i+1; 
     end; 
   close(f); 
   writeln(s); 
   writeln(i); 
end; 
begin 
  assign(f,'c:\m.txt'); 
  rewrite(f); 
  repeat 
      readln(n); 
      if n=0 then break; 
      writeln ( F , n ); 
  until false; 
 close(f); 
 sum; 
end. 

  
اضافه شود؛ چه تغييـري بايـد در   ) تعداد اعداد (Iو  ) جمع اعداد(Sحال اگر بخواهيم در برنامه ي باال در انتهاي فايل دو متغير ) سوال  

   برنامه باال بدهيم يا بعبارت ديگر چه دستورهايي بايد به قسمت پروسيجر برنامه باال اضافه كنيم ؟
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  :كند   كپي  p.txt را در فايل m.txt برنامه اي بنويسيد كه محتواي فايل )۲ لمثا
var 
   f1,f2:text; 
   c:char; 
begin 
   assign(f1,'c:\m.txt'); 
   assign(f2,'c:\p.txt'); 
   reset(f1); 
   rewrite(f2); 
   while not eof(f1) do 
     begin 
        read(f1,c); 
        write(f2,c); 
     end; 
   close(f1); 
   close(f2); 
end. 

  
   : Eof (End of file)تابع بولی 

اگر به انتهاي فايل برسيم يا بعبارتي تمام خطوط برنامه خوانده شده باشد ايـن  . براي اطالع از رسيدن به انتهاي فايل استفاده ميشود       
  .اند را بر مي گردFalse وگرنه مقدار Trueتابع مقدار 

  . استفاده مي كنيم EOLN  تابعبه انتهاي يك خط رسيده ايم يا نه ازبراي اينكه متوجه بشويم كه  در فايلهاي متني )نكته 
 Eof  تـابع در فايلها ي متني هنگام خواندن اطالعات فايل براي اينكه متوجه بشويم كه به انتهـاي فايـل رسـيده ايـم يـا نـه از           )نكته  

 ابتدا بايد تمام محتـواي  p.txt و ريختن آن به فايل m.txt  در برنامه ي باال براي خواندن تمام اطالعات از فايل مثال. استفاده مي كنيم
است ؛ يعني تا زماني كه بـه   not eof(f1) اي استفاده كرده ايم كه شرط آن whileكه براي اينكار از حلقه ي ،فايل اولي خوانده شود 

 ميـشود و از حلقـه خـارج    True كه مسلما وقتي به انتهاي فايل برسيم شـرط حلقـه  .ات را از فايل بخوانانتهاي فايل نرسيده ايم اطالع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ميشويم

  
  : با استفاده از فايلها برنامه اي بنويسيد كه  )۳ مثال

  .، به فايل اضافه شودنام ، فاميلي و معدل :  يك دانش آموز با اطالعات Aكليد با زدن   -
   . شود نمايش دادهمانيتورليست دانش آموزان داخل فايل بر روي  Lكليد با زدن   -
 ؛ اگر در فايل موجود بود اطالعـات  )جستجو به روش خطي( يك نام و فاميلي دريافت كند و آنرا در فايل جستجو كندSكليد  با زدن     -

  . را در مانيتور چاپ كندNot Foundكامل آن دانش آموز را چاپ كند و اگر موجود نبود پيغام 
  . از برنامه خارج شويمQكليد با زدن   -

  . بريزدMardud.txt است در فايلي بنام ۱۰دانش آموزاني را كه معدلشان كمتر از همچنين 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نوشته شده بود ؛ Readln(f1,c) دستور Read(f1,c) اگر بجاي دستور )سوال 
   چه تغييري مي كرد ؟F2محتواي فايل 
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var 
   c:char; 
   F:text; 
procedure add; 
  var 
     n,m:string[20]; 
     avg:integer; 
 begin 
     assign(F,'c:\std.txt'); 
     writeln('Enter name & Family & avg:'); 
     readln(n); 
     readln(m); 
     readln(avg); 
     append(F); 
     writeln(F,n); 
     writeln(F,m); 
     writeln(F,avg); 
     close(f); 
 end; 
 {+++++++++++++} 
procedure list; 
 var 
   n,m:string[20]; avg:integer; 
 begin 
     assign(F,'c:\std.txt'); 
     writeln(' List File '); 
     reset(F); 
     while not eof(f) do 
        begin 
           readln(F,n); 
           readln(F,m); 
           readln(F,avg); 
           writeln(n ,'  ',m,'   ',avg); 
        end; 
     close(F); 
 end; 
 {-----------------} 
procedure search; 
  var 
     x,p,n,m:string[20]; 
     avg:integer;    find:boolean; 
begin 
     assign(F,'c:\std.txt'); 
     writeln('name & family '); 
     readln(x); 
     readln(p); 
     find:=false; 
     reset(F); 
    
 { ادامه برنامه در صفحه بعد}    
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  while not eof(f) do 
        begin 
           readln(F,n); 
           readln(F,m); 
           readln(F,avg); 
           if (x=n) and(p=m) then 
               begin 
                  writeln(x , '   ', p,'   ',avg); 
                  find:=true; 
                  break; 
               end; 
        end; 
     close(F); 
     if find=false then 
        writeln(' not found'); 
end; 
 {============} 
procedure mardud; 
  var 
     n,m:string[20]; 
     avg:integer; f1:text; 
begin 
    assign(f1,'c:\mardud.txt'); 
    assign(f,'c:\std.txt'); 
    reset(f); 
    rewrite(F1); 
    while not eof(F) do 
      begin 
         readln(F,n); 
         readln(F,m); 
         readln(F,avg); 
         if avg<10 then 
            begin 
               writeln(F1,n); 
               writeln(F1,m); 
               writeln(F1,avg); 
            end; 
      end; 
      close(F); close(F1); 
end; 
begin 
    repeat 
         writeln(' A or S or L or Q ?'); 
         readln(c); 
         if c='A' then add; 
         if c='L' then list; 
         if c='S' then search; 
    until c='Q'; 
   mardud; 
end. 
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  :فايل هاي نـوع دار 
 حاوي اعـداد صـحيح و يـا فـايلي از نـوع       ، فقط Integerمثال فايلي از نوع . فايل نوع دار حاوي اطالعاتي از يك نوع داده مي باشد

Real      ويژگـي ديگـر   .كورد نيز باشـد نوع فايل مي تواند هر نوع داده ، حتي انواع داده ساختاري نظير ر     .  ، فقط حاوي اعداد اعشاري است
عمليات خواندن و نوشتن در فايلهاي نوع دار بسيار سـريعتر  . فايلهاي نوع دار اين است كه همهي اطالعات در يك خط ذخيره مي شوند          

گونه تبـديلي در   ، بدون هيچ زيرا در فايلهاي نوع دار ، اطالعات با همان الگويي كه در حافظه قرار دارند. از فايلهاي متني انجام مي شود  
 در هنگام ذخيره در فايل نوع دار ، فقط دو بايت را اشغال مي كنـد   Integerيك عدد صحيح نوع     بعنوان مثال ،    . فايل ذخيره مي شوند   

 يعني به همان صورت كه در حافظه اصلي قرار دارد اما در هنگام ذخيره در فايل متني به ازاي هر رقم يك بايت را اشغال مي نمايد زيرا            
  .بنابراين يك تا شش بايت را اشغال مي كند. هر رقم آن بايد به يك كد اسكي تبديل شود

ابتدا متغيري به عنـوان اشـاره گـر فايـل نـوع دار تعريـف و        فايلهاي نوع دار مانند فايلهاي متني است يعني بايد   روش كار كردن با   
  .ت دهيم به يك نام فايل در حافظه جانبي نسبAssignسپس آنرا با دستور 

  . قرار مي دهيم كه با فايلهاي متني اشتباه نشوندDat معموال پسوند فايلهاي نوع دار را )نكته 
  :بعنوان مثال براي ذخيره تعدادي عدد اعشاري در يك فايل نوع دار اشاره گر فايل اينگونه خواهد بود 

Var 
F : FILE OF Real ; 

  : بصورت زير تعريف مي شوند Assignنش آموزان اشاره گر فايل و دستور يا براي ذخيره نام و نام خانوادگي و نمره دا
TYPE 
    Student = RECORD 
        Name : STRING[20] ; 
        Family : STRING[20] ; 
        Grade : Real ; 
     END ; 
VAR 
      F : FILE OF   student ; 
BEGIN 
    Assign ( F, 'c:\school info.dat' ); 
END. 

 و از )مانند فايلهاي متني(  به منظور باز كردن يا ايجاد يك فايل جديد و خالي از اطالعاتRewriteدستور در فايلهاي نوع دار از     
  . استفاده مي شودفايل موجود در يك  به منظور خواندن و يا نوشتنResetدستور 
  .نمي باشدده  قابل استفافايلهاي نوع دار براي Append  دستور )نكته 

 انجام مي شود جهت نوشـتن و خوانـدن اطالعـات در ايـن     Reset يا Rewriteپس از باز كردن فايل نوع دار ، كه با يكي از دو دستور       
  . استفاده مي كنيمCloseودر نهايت براي بستن فايل نيز ، از .  استفاده مي گرددRead و Writeنوع فايلها از دستورات 

  . استفاده كنيمWriteln و Readlnنوع دار نمي توانيم از دستورات در فايلهاي ) نكته 
  

  :مکان نماي فایل 
  

و بـا اجـراي هـر    هنگاميكه يك فايل را باز مي كنيم اولين ركـورد  . تنها يكي از ركوردهاي فايل نوع دار قابل دستيابي استدر هر لحظه    
 براي مـشخص شـدن ايـن كـه در حـال حاضـر كـدام ركـورد قابـل          . ، ركورد بعدي قابل دسترسي خواهد بود    Write يا   Readدستور  

بـا اجـراي   . دستيابي است شماره ركورد مزبور در داخل متغيري بنام مكان نماي فايل كه فيلدي از متغير فايل است نگـه داري ميگـردد    
 سـبب افـزايش مقـدار    Write يـا  Read  در مكان نماي فايل عدد صفر قرار ميگيرد و اجراي دسـتورات  Rewrite يا  Resetدستور 

  .مكان نماي فايل نيز مي شود كه اصطالحا گفته مي شود مكان نماي فايل جلو مي رود
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نكه بتوان يك ركورد دلخواه از فايل نوع دار را پردازش كرد الزم است مكان نماي فايل را به ابتداي ركورد دلخواه ببريم ؛ براي براي اي
  : استفاده مي كنيم Seekاينكار از پردازه استاندارد 

Seek ( f , n ) ; 
  .شماره اولين ركورد صفـر است.  شماره ركورد مورد نظر استn مكان نماي فايل است و fمنظور از 

  : را بنويسيد school info.dat فايل عنصر دهم دسترسي بهدستورات الزم براي ) مثال 
Assign (f , 'c:\school info.dat' ) ; 
Reset (f) ; 
Seek ( f , 9 ); 

  . استفاده مي كنيمFileSizeتعداد عناصر يك فايل نوع دار از تابع استاندارد  براي اطالع از تعداد ركورد ها يا )نكته 
  : را بنويسيد school info.dat فايل  الزم براي دسترسي به آخرين عنصر دستورات)مثال 

Assign (f , 'c:\school info.dat' ) ; 
Reset (f) ; 
Seek ( f , FileSize (f) - 1 ); 

  : را بنويسيد school info.dat به انتهاي فايل ات الزم براي اضافه كردن يك عنصر دستور)مثال 
Assign (f , 'c:\school info.dat' ) ; 
Reset (f) ; 
Seek ( f , FileSize (f) ); 

  دسـتور  و سپسرا بعد از آخرين عنصر قرار دهيمبراي اضافه كردن يك عنصر به انتهاي فايل ، كافي است مكان نماي فايل            
Writeرا اجرا كنيم .  

 صادر  disk read error يعني ۱۰۰ خطاي شماره پيغام اشاره گر فايل را از محدوده فايل خارج کنيم seek اگر با دستور )نكته 
  .مي شود

Seek (f, filesize(f) +1) û    غلط 
Seek (f,-1) û    غلط 

  
 . رکورد جاري را بر مي گرداندهرشما fileposتاندارد تابع اس )نكته 

Reset(f); 
Write(filepos(f)); û 0 
Read(f,a); 
Write(filepos(f));  û  1 

  : برنامه اي بنويسيد كه Integer با فرض وجود يك فايل نوع دار از نوع  )۴ مثال
  .يك عدد به انتهاي فايل اضافه كند ) الف 
  . اول در مانيتور چاپ كند اعداد را از آخر به) ب 

Var  
  F: file of integer ; 
  n , i , x : integer ; 
Begin  

           Assign ( F, 'c:\mydigit.dat' ) ; 
           Rest (f) ; 
           Seek (f , filesize(f) ); 
           Readln (x); 
           Write (f , x ); 
           Close (f); 
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 { قسمت ب برنامه}           
            Reset (f) ; 
            n:= filesize(f) ; 
            for    i:= n – 1       downto       0        do 
                    begin 
                           seek ( f , i ) ; 
                           read ( f , x ) ; 
                           writeln (x) ; 
                    end ; 
             close(f) ; 
       End . 

  
 عـدد  )آخـرين عـدد ورودي   (پايان بخش دادهـا .(تعدادي عدد از كاربر دريافت كند و آنرا در فايل بريزدبرنامه اي بنويسيد كه    )۵ مثال

 بريزد و همچنين تعـداد  S اعداد موجود در فايل را با هم جمع كند و در متغيري بنام Sumا استفاده از پروسيجر بهمچنين  ).صفر است 
  . را در مانيتور چاپ كندI و S  سپس بريزد وIاعداد را در متغيري بنام 

  
Var  
  F: file of integer ;          X: integer ; 
Procedure   Sum ; 
Var  
    s , i , x : integer ; 
Begin  
 Assign ( F, 'c:\mydigit.dat' ) ; 
 Reset (f) ; 
 s:= 0 ;    i:= 0 ; 
 while   not eof(f)   do 
     begin 
         read( f , x ) ; 
         s:= s + x ;         i :=  i + 1 ; 
     end ; 
close (f) ; 
writeln ( s ) ;     writeln ( i ) ; 
end; 
Begin 
    Assign ( F, 'c:\mydigit.dat' ) ; 
    Rewrite (f) ; 
    Repeat 
          Read (x) ; 
          Write (f , x) ; 
      Until x = 0 ; 
      Close (f) ; 
      Sum ; 
End. 
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  :وعـفايل بدون ن
 داشته باشد  هاي درون فايل هرگونه تفسير دلخواهيدر مورد دادهفايلي است که به برنامه نويس اجازه مي دهد فايل بدون نوع   

 ايـن نـوع فايـل    . خواند يا بنويسددر اين نوع فايل ها برنامه نويس مي تواند با يک دستور خواندن و نوشتن حجم دلخواهي از داده ها را ب   
  .انعطاف زياد وسرعت بسيار بااليي دارد

        
  :ريف اشاره گر فايلـنحوه تع 

Var  
 F : file ; 

  . ، نوع داده اي نبايد معين گرددfileبعد از كلمه 
  . اشاره گر فايل را نسبت مي دهيم assignبا دستور 

يل هاي نوع دار استفاده كرده با اين تفـاوت كـه پـارامتر ديگـري      مانند فاreset و rewriteبراي باز کردن فايل بدون نوع از دو پردازه          
  .يمبعنوان اندازه ي داده بايد ذكر كن

  
 بايت تـشكيل  ۱۰ فايل مزبور از داده هايي به اندازه  را براي خواندن ونوشتن باز مي کند با اين فرض کهfفايل   ;reset(f,10)دستور 

  .شده است
  .دفضا اشغال مي کن  بايت۱که داخل آن مي ريزيم  اده ايدهر  فايل جديدي ايجاد مي کند که ;rewrite(f,1) دستور

  

  : وعـشتن در فايل بدون ننحوه خواندن و نو
  

  استفاده رامترهايي بصورت زيربا پا BlockRead  و BlockWrite  از دستورهايبدون نوع در فايلهاي  و خواندننوشتنبراي 
   :مي شود

BlockWrite ( F ,  B  ,  N , W ) ; 
BlockRead ( F , B , N , R ) ; 

   :BlockWriteور ـ دستپارامترهاي
F : اشاره گر فايل  
B:نوع  از بافر که معموال آرايه اي charاست .  
N: يک عدد صحيح است که نشان دهنده تعداد داده هايي است که قرار است از بافر (B)در فايل ريخته شود  .  

W:  کند چه مقدار از داده ها با موفقيت درفايل ريخته شده انداز عمليات نوشتن در فايل مشخص ميکه بعد متغيري صحيح است.  
  .  باشد يعني همه داده ها با موفقيت در فايل ريخته شده اندN=W اگر بعد از اجراي اين دستور  -

   :BlockReadور ـ دستپارامترهاي
F: اشاره گر فايل   
B:نوع  از بافر که معموال آرايه اي charاست .  
N : نده و دربافرکه قرار است از فايل خوايک عدد صحيح است که نشان دهنده تعداد داده هايي است (B) ريخته شود .  
R:اندموفقيت ازفايل خوانده شده  با  متغيري صحيح است که بعد ازعمليات خواندن از فايل مشخص مي کند چه مقدار از داده ها.  
 باشد يعني به انتهـاي فايـل رسـيده    R<N باشد يعني همه داده ها خوانده شده است واگر       N=R  اگر بعد از اجراي اين دستور         -

  .يما
  

  . خواهد شدبسته فايل loseC با دستور
  . به کار مي رودکپي برداري يا ايجاد نسخه پشتيبان از فايل جهت فايل هاي بدون نوعمعموال 


