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 )Single purpose(تك منظوره 

)يک کاربرد خاص(تلفن 

 )General purpose(همه منظوره 

)قادر به انجام کارهای مختلف(کامپيوتر  

دستگاھھا
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 .قابل برنامه ريزي است -1

 .دهد العمل نشان مي در مقابل عمليات ما عكس -2

 .داراي حافظه است -3

.ها است قادر به پردازش داده -4

.كامپيوتر از قطعات الكـترونيكي و الكـترومكانيكي تشكيل شده است



ورود داده ها پردازش خروجي اطالعات

پنجگانه حواس مغز رفتارها و حركات

ورودي پردازش خروجي



مزاياي كامپيوتر

 سرعت انجام عمليات -1

 صحت و دقت در انجام كار -2

 قابليت اطمينان -3

قابليت ذخيره سازي حجم انبوهي از  اطالعات در فضايــي كم -4



مزاياي انسان نسبت به كامپيوتر

 خالقيت -1

 هوشمندي -2

 ابتكار -3

مديريت انعطاف پذير -4



 ...)کامپيوتر در تمام رشته ها، رباتهای پزشک، (علمي و تحقيقاتي  -1
 

 ...)داروسازی، خودروسازی، غذايــی، (صنعتي و مهندسي  -2
 

 ...)قبوض، انبارداری، تجارت الکـترونيکی، (تجاري و خدماتي  -3
 

 ...) رباتهای پزشک، توليد اندامهای خودکار، (پزشكي  -4
 

موزشي  -5
ٓ
موزش از راه دور (ا

ٓ
موزش خلبانی،)دانشگاه مجازی (ا

ٓ
 )...، ا

 

گهی ها، کاتالوگ، کارت ويزيت، فيلم علمی(هنري  -6
ٓ
)...تخيلی، -ا

كاربردهاي كامپيوتر



تاريخچه تكاملي كامپيوتر

تحول تکنولوژی کامپيوتر در مقاطع مختلف زمانی است که مرتبا قطعات الکـترونيکی کوچکـتر، : نسل

 .شود تر می سريعتر، قابليت اطمينان باالتر و قيمت توليدشان پايين

 )چرتکه،ماشين حساب پاسکال(قطعات  مکانيکی –نسل صفر  -1

 )المپ خال(اولين قطعه الکـتريکی –نسل اول  -2

 )ترانزيستور (اولين قطعه الکـترونيکی –نسل دوم  -3

 )IC(مدارات مجتمع، عناصر الکـترونيکی–نسل سوم  -4

 )با تراكم خيلي زياد IC(بيش ازصدها هزار قطعه–نسل چهارم  -5

 )كامپيوترهاي هوشمند(چيپ های هوشمند –نسل پنجم  -6

)كپـي برداري از مغز انسان(شبيه سازی عملکرد مغز–نسل ششم  -7



انواع كامپيوترها

 )Micro computers(ريزكامپيوترها  -1

 قيمت ميانگين -ميزان حافظه -بر اساس افزايش قدرت پردازش
ترين نوع كامپيوترها كوچكـترين و متداول

Commodore

Spectrum
PC

Notebook

Laptop

$ 1000قيمت 

GB 500گنجايش 

MIPS 50سرعت 
کامپيوتر شخصی

MIPS=ميليون دستورالعمل در ثانيه



PC: تا کنند می ايجاد را کامپيوتری  قدرت پر های شبکه قيمت، کاهش دليل به 
 .ببرند کار به اشتراکی را موجود کامپيتورهای تجهيزات و اطالعات

Notebook و laptop: قيمت کاهش و کارايــی افزايش 
 .کنند می کار شارژ  ساعت با 10 حداکـثر باطری  2 از استفاده با جديد های بوک نوت

 .برند می کار به را هسته هشت و شش جديد های پردازنده

 ها تاپ لپ به نسبت تری  ضعيف گرافيک کارت و پردازنده دارای اوليه های بوک نوت

نها بین مرز  زمان گذشت با اما داشستند تری  طوالنی شارژ  و تر سبک وزن  اما بودند
ٓ
 کم ا

 شد تر رنگ

انواع كامپيوترها



انواع كامپيوترها

 )Mini computers(كامپيوترهاي كوچك  -2

 قيمت ميانگين -ميزان حافظه -بر اساس افزايش قدرت پردازش
 و 100 حدود( ترمينال تعدادی و مرکزی  کامپيوتر يک از .است متوسط كارها تنوع و پردازش قابل اطالعات حجم

ن به متصل )باالتر
ٓ
)تجاری  دولتی، دانشگاهی،( نمايش صفحه و کليد صفجه مجموعه : ترمينال .است شده تشکیل ا

كامپيوتر مركزي 

1ترمينال  2ترمينال  3ترمينال 

50000 $

? TB

100 MIPS
100

صفحه کليد  و 

صفحه نمايش



انواع كامپيوترها

 )Mainframe computers(كامپيوترهاي بزرگ  -3

 قدرت ولی است کوچک کامپوترهای مشابه ساختار .است زياد بسيار كارها تنوع و پردازش قابل اطالعات حجم

 ها،واحدهای وزارتخانه ها، دانشگاه( .دارد امکان عدد 500  تا اتصال قابل های ترمينال تعداد و  ببشتر پردازش

IBM             )تجاری  بزرگ 370

كامپيوتر مركزي 

1ترمينال  2ترمينال  3ترمينال 

1000000 $

??? TB

>100 MIPS
500



انواع كامپيوترها

 )Super computers(ابر كامپيوترها  -4

 جهت است جاگوار جهان رايانه ابر سريعترين.هستند كامپيوترها نوع گرانترين و بزرگـترين قدرتمندترين، سريعترين،

   کادريليون يک پردازش به قادر که مشاهده قابل غير فضايــي مواد و جوی تغييرات مانند علمی تحقيقات انجام

است ثانيه در رياضی محاسبه1015

>10000000 $

>1000 M Char CRAY-xt3
54000 MIPS

IBM Blue Gene
324000 MIPS

ببيش از هزار ميليارد كاراكترميليارد دستورالعمل در ثانيهميليارد دستورالعمل در ثانيه



ربات

 و دهد انجام را ای شده تعريف کار خاصی شرايط در تواند می که است هوشمندی ماشين ربات

 :است اصلی قسمت سه دارای ربات .است متفاوت شرايط در گيری  تصميم به قادر

 
 است کامپيوتر يک معموال که مغز 

دنده چرخ  چرخ، تسمه، پيستون، موتور، شامل مکانيکی بخش و ها محرک 

 باشد حرکـتی يا تماسی نور، تشخيص دما، تعيين صوتی، بينايــی، انواع از تواند می که سنسور 

 

تش مسيرياب، های ربات
ٓ
جنگجو فوتباليست، امدادگر، ياب، مين نشان، ا



 بصورت مشخصي هدف به رسيدن براي كه است هم با مرتبط و منظم عناصر مجموعه سيستم

.هستند تعامل در يكديگر با هماهنگ

بندي علوم كامپيوتر طبقه

ورود داده ها پردازش خروجي اطالعات

محاسبات رياضي، مقايسه اي، مرتب سازي، جستجو و حذف كردن داده ھا

کاراکتر، عدد، حرف، عالمت



بندي علوم كامپيوتر طبقه

قطعات فيزيكي و قابل لمس يك سيستم كامپيوتري  ) :Hardware(سخت افزار  -1
.)خازن و مقاومت،. (از مدارات الكترونيكي و بخشهاي مكانيكي تشكيل شده است

 از سخت افزار  و استفاده كنترل هدايت، مديريت، : )Software( افزار نرم - 2
 خاصي ترتيب به كه دستورالعملها از مجموعه اي .مي شود عملي نرم افزار بوسيله
.مي شود نوشته برنامه نويس توسط

 هاي برنامه آن در كه است افزاري سخت اي قطعه :)Firmware( افزار ميان - 3
.)BIOS ROM مثل(است شده ذخيره كامپيوتر اندازي راه و تست به مربوط



دستگاه ورودي دستگاه خروجي

CPU

Main memory

ALU

CU

R
egister

RAM

ROM

حافظه جانبي

سيستم كامپيوتر

1

2 3

4

5 6



 سخت فزار اصلي اجزاي

   ريزپردازنده -1

   حافظه -2

   ورودي دستگاههاي -3

خروجي دستگاههاي -4

دستگاه ورودي دستگاه خروجي

CPU

Main memory

ALU

CU

R
egister

RAM

ROM

حافظه جانبي

1

2 3

4

5 6



)واحد پردازش مرکزی (ريزپردازنده 

انجام عملياتهاي محاسباتي و منطقي) : ALU(واحد حساب و منطق  -1

.مي كند كنترل را كامپيوتر قسمتهاي تمام كار انجام : )CU( كنترل واحد -2

 ذخيره  جهت كه هستند CPU داخل سريع هاي حافظه :)Register( ثبات - 3
.مي رود به كار آدرسها و داده ها موقتي



 ها دستورالعمل و ها داده پردازش روند

 .شود می اصلی حافظه وارد ورودی دستگاههای طريق از ها دستورالعمل و ها داده -1

 می ارسال ريزپردازنده به پردازش جهت RAM حافظه از ها دستورالعمل و ها داده - 2
 ومنطق واحدحساب بوسيله واحدکنترل توسط موردنظر عمليات تشخيص از پس و شوند

 .شوند می پردازش

 کند می منتقل اصلی حافظه به CPU از پردازش نتايج -3
 شوند می منتقل خروجی دستگاههای به پردازش نتايج -4

 شود می بار RAM در جانبی حافظه از اجرا برای ها برنامه -5

.شود می نوشته جانبی حافظه در RAM حافظه در موجود اطالعات -6
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حافظه



 تواند مي كه است حافظه افزاري سخت واحد كوچكترين
.كند ذخيره را  )دودويي( يك يا صفر

واحدهاي حافظه
BIT

Binary digIT

Byte
8 bits

 بيت هشت كه است حافظه در اطالعات سازي ذخيره اصلي واحد
عالئم الفبا، حروف ارقام، :كاراتر.كند ذخيره تواند مي را )كاراكتر يك(



ASCII كدگذاري 

 نشان براي .است شده طراحي آمريكا استاندارد ملي موسسه توسط
)كد28= 256( .است شده استفاده بيت 8 از كاراكتر هر دادن

Unicode كدگذاري 

 نشان براي .است شده فونت هاطراحي انواع و مختلف زبانهاي براي
)كد216= 65536(.است شده استفاده بيت 16 از كاراكتر هر دادن



تقسيم بندي حافظه كامپيوتر

.تقسيم مي شود ROMحافظه و  RAMحافظه حافظه اصلي به دو دسته 

1- Random Access Memory) RAM( :  
است زياد حافظه اين به دستيابي سرعت.  
مي شود پاك آن اطالعات برق جريان قطع با كه است ناپايدار حافظه اي.  
كرد جايگزين جديدي اطالعات و كرد پاك را آن اطالعات مي توان.  
يا پردازش زمان تا داده ها موقتي ذخيره براي و دارد محدودي فضاي 

.مي رود كار به آنها انتقال
است نوشتني خواندني حافظه.
رود مي باالتر سيستم كارايي و سرعت باشد، بيشتر هرچه.



تقسيم بندي حافظه كامپيوتر

.تقسيم مي شود ROMحافظه و  RAMحافظه حافظه اصلي به دو دسته 

2- Read Only Memory )ROM(:  
است هادي نيمه جنس از.
نمي رود بين از آن اطالعات برق جريان قطع با زيرا است پايدار حافظه اي.
دهد تغيير يا و كند پاك را آن اطالعات نمي تواند كاربر.  
مي گيرد قرار سازنده شركت توسط كه مهمي  اطالعات.  
افزاري سخت قسمت هاي راه ندازي و تست براي حافظه اين اطالعات 

.مي رود كار به كامپيوتر
است خواندني فقط.



حافظه جانبي



واحدهاي اندازه گيري حافظه

بايتواحد
KB(210(كيلوبايت

MB(220(مگابايت

GB(230(گيگابايت

TB(240(ترابايت

PB(250(پتابايت



روشهاي دسترسي به اطالعات

 دسترسي ترتيبي

)تصادفي(دستيابي مستقيم
ديسك ها

هن(نوار مغناطيسي 
ٓ
)جنس پالستيكي با اليه اي از اكسيدا



ساختار ذخيره و بازيابي اطالعات روي ديسكها

 شيار

 قطاع

 سيلندر



انواع ديسكها با توجه به محيط ذخيره و بازيابي اطالعات

 مغناطيسي ديسكهاي
 )سرعت ظرفیت، جنس،(

 نوري  ديسكهاي
 )لیزر  اشعه تابش(

 مغناطيسي-نوري  ديسكهاي

 ديسكهاي فالپـي     

 ديسكهاي سخت

CD-ROM
WORM

 ديسكهاي نوري قابل پاك كردن     

 DVD ) برابر 10ظرفيتCD(



)Keyboard( صفحه كليد

.  متداولترين نوع دستگاه ورودي است

.كليد مي باشد 101داراي حداقل 

.كليدها براساس كاربرد به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند



)Mouse( ماوس

 به كد ارسال و ماوس گر اشاره حركت سبب ماوس داخل پالستيكي گوي حركت
.شود مي اجرا مربوطه عمليات و شود مي برنامه

.جهت ترسيم اشكال در برنامه هاي گرافيكي نيز به كار مي رود

.انواع مختلفي مانند مكانيكي، نوري و بي سيم دارد



)Scanner(اسكنر

 .متون و تصاوير را جهت اصالح يا بايگاني وارد حافظه كامپيوتر نمود

)Digitizer(ديجيتايزر

 جهت كامپيوتر كمك به طراحي در .است شده تشكيل گرافيكي صفحه يك و الكـترونيكي قلم يك از

نها اصالح و تغيير و كامپيوتر حافظه به موجود هاي نقشه انتقال
ٓ
 .رود مي كار به ا



)Light Pen(قلم نوري 

 روي بر مستقيما را اشكالي مي توانيم و شده تشكيل نمايش صفحه يك و نور  به حساس قلم يك از

 .كنيم  ترسيم نمايش صفحه

)Joystick(دسته فرمان 
در بازيهاي .  از يك دسته فرمان براي تغيير موقعيت مكان نما بر روي صفحه نمايش به كار مي رود

 .كامپيوتري استفاده مي    شود



)Touch Screen(صفحه نمايش لمسي 

   .اشاره گرمي شود حركت باعث دست انگشت حركت كه حساس نمايش صفحه يك

ميكروفن 
 .مي كند منتقل حافظه به را صوتي داده هاي ورودي ابزار اين

Track ball

ن گوي كه تفاوت اين با است ماوس مشابه
ٓ
  .مي چرخد جهات تمام در دست كـف با و است باال در ا



دستگاههاي خروجي

 .به دو گروه عمده تقسيم مي شوند 

Soft copyHard copy

.شوند با استفاده  از چاپگرها تهيه مي .بر روي صفحه نمايش ايجاد مي شود

CRT- LCD



)Plotter(رسام

 .براي چاپ نقشه ها و اشكال گرافيكي روي كاغذ به كار مي رود

)Projector(پروژكتور

نچه وسيله اين از استفاده با
ٓ
 يك روي بر بزرگـتري  صورت به است مشاهده قابل مانيتور  روي ا

 .مي نمايد منعكس سفيد تابلوي



)Speaker(بلندگو

 .به كار مي رود... در برنامه هاي مختلف مانند فيلم ها، موسيقي ها و 

)Modem(مودم

 به هم و ورودي عنوان به هم .مي رود كار به اينترنت جمله از كامپيوتر شبكه هاي به اتصال براي

 .مي رود كار به خروجي عنوان



نرم افزار كامپيوتر

 .است سخت افزار فعاليتهاي بر ناظر و هماهنگ كننده نرم افزار

 ريزپردازنده توسط و مي شود نوشته خاصي ترتيب به كه است دستورالعملهايــي مجموعه برنامه

 .مي كند دنبال را مشخصي هدف و شده اجرا



 .نرم افزارها به دو گروه عمده تقسيم مي شوند

كاربرديسيستمي

انواع نرم افزارها



 زمينه هاي در خاصي شركـتهاي يا كاربران توسط كاربردي نرم افزارهاي

موزشي تجاري، مهندسي، علمي، مختلف
ٓ
 به و مي شوند نوشته ... و ا

 :مي شوند تقسيم گروه شش

نرم افزارهاي كاربردي  



 واژه پردازها

نرم افزارهاي كاربردي  

 صفحه گسترده

 پايگاه داده ها

 مالتي مديا و انيميشن نرم افزارهاي

 تخصصي نرم افزارهاي

 گرافيكي و طراحي نرم افزارهاي



واژه پردازها  

  از كلمات پردازش و آن ويرايش متن، يك نوشتن براي
.شود مي استفاده پردازھا واژه

Microsoft Word



صفحه گسترده  

 بزرگ، جداول پرحجم، آمارھاي با كار و پردازش جھت
 آماري مقايسه ھاي و محاسبات به مربوط مسائل
 مختلف نمودارھاي و فرمولھا از و رود مي بكار

 تھيه و حسابداري زمينه در .مي كنند استفاده
.دارد كاربرد مديريت گزارشھاي در نمودارھا

Microsoft Excel



پايگاه داده ها  

 اطالعات گسترده حجم پردازش و ذخيره نمايش، جھت
.مي ود كار به

فيلد

ركورد

فايل

)اطالعات بانك( پايگاه داده ھا

Microsoft Access, SQL Server



نرم افزارهاي طراحي و گرافيكي  

 مدلھاي دقت و سرعت به مي توان نرم افزارھا اين با
 ... و عمران مكانيك، معماري، بخشھاي در را دوبعدي
  و تبليغات نشريات، سربرگ، پوستر، براي .داد انجام

.مي رود كار به ...

Auto Cad, Corel Draw



نرم افزارهاي انيميشن و مالتي مديا  

 و دوبعدي فضاي در متحرك تصاوير ايجاد براي
 و فيلم نمايش براي .مي روند كار به سه بعدي
.مي روند كار به موسيقي

3D Max, 3D Studio, Flash

CD player, Windows Media Player



نرم افزاهاي تخصصي  

:مي شود تقسيم زير رشته ھاي به

اداري تجاري، علوم، مھندسي، پزشكي،



 كنترل كردن، فعال جهت هستند برنامه هايــي سيستمي نرم افزارهاي

 به نرم افزارها اين .مي روند بكار كاربر و كامپيوتر به دادن سرويس و كردن

 :مي شوند تقسيم دسته چهار

نرم افزارهاي سيستمي  



 سيستم عامل

نرم افزارهاي سيستمي  

 مترجم ها

 كمكي نرم افزارهاي

 كامپيوتر ايمن سازي  نرم افزارهاي



سيستم عامل

      .شود می نصب کامپيوتر روی که افزاری  نرم مهمترين و اولين

Windows 98, 2000, xp, vista, Linux
 :وظايف

oکند می ساده را کامپيوتر از استفاده. 

oخروجی-ورودی حافظه، ريزپردازنده،( سيستم منابع مديريت( 

oکاربران و افزارها نرم ساير افزار، سخت بين ارتباط ايجاد 



مترجم

 اسمبلرها و کامپايلرها :ماشين زبان به دستورات ترجمه

افزارهاي كمكي نرم

   .کند می تر ساده را کامپيوتر از استفاده

 .دهد می را کاربران به بهتر مديريت امکان

   NU، NC های برنامه



نرم افزارهاي ايمن ساز كامپيوتر

مثل( ويروس توسط ها برنامه و ها داده تغيير/تخريب از جلوگيری  برای 

 .روند می کار به )چرنوبيل

ها ياب ويروس: Toolkit، Norton Antivirus 

نفوذگرها دستکاری /تغيير/حمله از جلوگيری  برای 

تش ديوارهای
ٓ
     ا



شبكه

نها كه مي شوند ايحاد توانمندي كامپيوترهاي مشخص طرح  يا ساختار يك با كامپيوتر چند اتصال با
ٓ
 ا

 .نامند مي كامپيوتري  شبكه را

 تجهيزات يا اطالعات و داد انجام را داده ها تبادل مي توان كامپيوتري  هاي شبكه از استفاده با

 .گذاشت اشتراك به را چاپگر مانند گران قيمت



:براي ايجاد شبكه به قسمتهاي زير نيازمنديم

 اطالعات ارسال جهت فرستنده كامپيوتر -1
 

 تبادل براي )دور  فواصل(مودم كارت يا )كوتاه فواصل( شبكه كارت - 2

   اطالعات
 

   ارتباطي كانال -3

 از شبكه كارت هاي بين و مخابراتي ماهواره هاي از مودم دستگاههاي بين

 .مي شود استفاده كواكسيال كابل
 

اطالعات دريافت جهت گيرنده كامپيوتر -4



انواع شبكه

 .از نظر فاصله فيزيكي بين كامپيوترها به دو گروه تقسيم مي شوند  

LANWAN



LAN )شبكه محلي(

 يك مختلف طبقات مانند همديگر از كوتاهي فواصل در شبكه اين در واقع كامپيوترهاي

 .دارند قرار اداره

 .مي شود استفاده كواكسيال كابل و شبكه كارت از شبكه اين در اطالعات تبادل براي

 مي ناميده توپولوژي  كه است مشخصي طرح  يا ساختار يك تحت كامپيوترها اين اتصال

 .شود



انواع توپولوژيها

خطي



انواع توپولوژيها

حلقه اي



انواع توپولوژيها

ستاره اي



WAN )شبكه گسترده(

 كشورها يا شهرها مانند همديگر از زيادي فواصل در شبكه اين در واقع كامپيوترهاي

 .دارند قرار

 .مي شود استفاده مخابراتي ماهوارههاي و مودم از شبكه اين در اطالعات تبادل براي

 پروتكل ها مبناي بر كه است AOL اينترانت، اينترنت، مانند مختلف انواع داراي
درس دهي روش هاي و اتصاالت و

ٓ
 .مي كنند كار ا



اينترنت

 .مي دهد تشكيل جهان سطح در را مرتبط كامپيوتري  شبكه هاي از پيچيده اي و عظيم شبكه اينترنت

 قرار دسترس در خاصي استانداردهاي و قوانين اساس بر كه دارد متعددي سرويسهاي اينترنت

 .مي گيرد

 اطالعات به دستيابي براي روشي اينترنت سرويس محبوب ترين و جالب ترين عنوان  به وب سرويس

 .است اينترنت روي

 .است شده گذاشته اشتراك به جهان در كامپيوتر ميليارد يك تقريبا روي اطالعات اين



اينترنت

 پروتکل و .دارد نام http مي كند استفاده اطالعات ارائه براي اينترنت شبكه در وب كه پروتكلي

SMTP دريافت و ارسال برای email شود می استفاده. 

Internet مانند مرورگرها Explorer و Netscape دادن قرار اختيار در براي 
 .مي رود كار به اطالعات

 .مي رود كار به سايتها وب در اطالعات كردن پيدا براي Google مانند جستجو موتورهاي

 .است دسترسي قابل اطالعات صفحه ميليارد 50 از بيش وب در
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زمينه هاي مرتبط با فناوري اطالعات
فناوري اطالعات زمينه هاورشته هاي متعددي را دربر مي گيرد كه  

:برخي از آنها كامال نو است از جمله
   پايگاههاي داده
  سيستم هاي مبتني بر وب
   سيستم هاي عامل
  مدلسازي و شبيه سازي

تجارت الكترونيكي
  پول  الكترونيكي
  دورا عمليات  



زمينه هاي مرتبط با فناوري اطالعات

روشهاي خبره و هوشمند
    مهندسي اينترنت
    شناسايي الگو
    افزارهاي چند رسانه اينرم
  واقعيت مجازي
  دولت الكترونيكي
  توسعه محيطهاي مجازي  



زمينه هاي مرتبط با فناوري اطالعات

 دورا ساخت(دورا توليد(
  دورا ربات
مديريت دانش
  مديريت الكترونيكي
  سازمانهاي مجازي
  دورا پزشكي
    دورا جراحي
  انتقال حس



        دورا كنترل
   نشر الكترونيكي
     كالسهاي مجازي
     آزمايشگاه مجازي
     دانشگاه مجازي
   اقتصاد ديجيتالي
    محاسبات كوانتومي

زمينه هاي مرتبط با فناوري اطالعات
        تفكر خالق
  كتابخانه ديجيتال
  نظريه اطالعات
  امنيت اطالعات
  تمدن اطالعاتي
    فرهنگ اطالعات



زمينه هاي مرتبط با فناوري اطالعات

 در را ITدر كاري زمينه هاي :امريكا اطالعات فنّاوري انجمن 
 وپشتيباني مديريت پياده سازي، توسعه، طراحي، مطالعه، محدودة

.مي كند تعريف كامپيوتر بر مبتني ازسيستمهــــاي



Technology الف ـ فناوري   

Informationب ـ اطالعات

فناوري اطالعات هاي مؤلفه



اوريفنّتعريف 

فنون، روشها، ازفرايندهـــا، ازمجموعه اي است عبارت فنّاوري  
 كااليي آنها توسط كه مهارتهايي و آالت ماشين تجهيزات، ابزار،

. گردد مي ارائه خدمتي يا شود مي ساخته
  رويه ها از استفاده با درصنايع علوم ازكاربرد است عبارت فنّاوري 

  .وجهت دار منظم ومطالعات



اوريفنّتعريف 

و مي پردازد فيزيكي و طبيعي رفتارهاي بررسي به طبيعت مطالعه با علم  
 و ايده هـــا گيري بكار با فنّاوري، حاليكه در است پديده هـــا كشف بدنبال

 .كند مي ارائه را بشر نياز مورد كاالي و خدمات علمي دستاوردهاي
 و كاال به انساني نيروي و سرمايه طبيعي، منابع تبديل عامل فناوري 

 سخت افزار، :از است عبارت آن اركان يا عناصرمتشكله كه است خدمات
 يا مدارك و اسناد در متبلور فناوري متخصص، انساني نيروي يا افزار انسان

.افزار نهاد يا سازمانها اطالعات،



اطالعاتتعريف 
 معنا( معنا بر مبتني تعاريف( دارد وجود اطالعات از متعددي تعاريف
)كميت بر مبتني تعاريف و )شناختي
  خالقانه كارهـــاي و واقعيتها ها، ايـده تمام از است عبارت اطالعات

  و منتشر ثبت، حالتي هر به و رسمي غير يا رسمي صورت به كه ذهن
 غيرمستند يا مستند بصــورت است ممكن كه .است گرديده ياتوزيع
  ذيل صور از يكي به مستند اطالعات مارك استاندارد براســاس .باشد
          :است

.باشند مي نگاشت تك صورت به كه متني مواد :ها كتاب - الف  
  



  اطالعاتتعريف 
 شود مي تكرار منظم بصورت كه متني مواد :پيايندها -ب

ادواري نشريات مانند
 كره يا مسطح هاي نقشه شبيه جغرافيايي موارد :ها نقشه - ج
ها
  افزارهاي ونرم كامپيوترها در كه :كامپيوتري فايلهاي - د

.شود مي استفاده مختلف
  نوارهاي صوتي، اطالعات شامل :وديداري شنيداري موارد هـ

......كاست،تصــاويرو
.باشد مي فوق موارد از تركيبي بصورت كه :تركيبي حاالت وـ

82



اطالعات نظرية بر مبتني تعريف:
  بر و گيري اندازه ها بيت با كه است كميتي اطالعات
 (.شود مي تعريف ها نماد شدن پديدار احتماالت حسب
)ندارد توجه معنايي بار به تعريف اين
هر  از است عبارت اطالعات انفورماتيك فرهنگ در  

  داراي كه  نمادي يا حروفي ديجيتال، عناصر از اي مجموعه
  معرض در تواند مي و بوده مشخص و  آشكار  مفهوم
  .گيرد قرار اتوماتيك پردازش

اطالعاتتعريف 



مفهوم فناوري اطالعات

  مخابراتــي، ازدستاوردهاي تلفيقـــي اطالعات فنّاوري - الف
  استفاده با راهبري وتوانايي مسأله حلّ راهكارهاي و روشها

.است كامپيوتري دانش از
 به مــربوط موضوعات شامل اطــالعات فنّاوري - ب

  طراحــي كامپيوتري، وفنّـــاوري علوم پيشـــرفتة مباحث
  وكاربردهاي اطالعاتي سيستمهاي سازي پياده كامپيوتري،

.است آن



85

مفهوم فناوري اطالعات

 وكامپيوتر سنتي دانش از تلفيقي اطالعات فنّاوري
  وتبادل پردازش ذخيره، منظــور به ارتباطات فنّاوري
.است ) ...تصويرو صوت، برمتن، اعم (داده هرگونه

 وسعت براي كه است كلي واژه اي اطالعات فنّاوري  
  از حاصل الكترونيكي وخدمات به محصوالت بخشيدن

  مي شود استفاده رايانه اي و مخابراتي نوآوريهاي
  



مفهوم فناوري اطالعات

افــزار نرم افزار، سخت از اي مجموعه اطـالعات فنّاوري  
  را اطالعات از برداري وبهــره گردش كه است وفكــرافزار
   .سازد مي امكانپذير

كه فنّاوري شكلهاي ازهمة است عبارت اطالعات فنّاوري  
  مختلف ازشكلهاي واستفاده سازي ذخيـره ايجاد، براي

  صوتـي، مكالمات تجاري، اطالعات :شامل اطالعات،
  كارمي به  ...و اي رسانــه چند هاي داده متحرك، تصاوير

.رود



  افزار، ازسخت استفاده با كه است ازفنّاوري اي شاخــه اطالعات فنّاوري
  در را آن وپردازش داده وكاربـرد مطالعـه افـــزار،  شبـــــكه  افزارو نرم

  و كنترل،   مديريت، انتقــال، دستكاري، ، سازي ذخيره : هاي زمينـــه
.سازد مي امكانپذير خودكار آمايي داده

تعريف جامع فناوري اطالعات  



  در جديد و نو هاي زمينه در بكرّات اطالعات فنّاوري عبارت
  تنها گفت بتوان شايد و رود مي كار به مختلف معاني
  فنّاوري كه است آن دارد وجود آن معناي بر كه توافقي
!است داغ موضوعي اطالعات

تويژگي فنّاوري اطالعا



فناوري اطالعات و ارتباطات
:فناوري اطالعات و ارتباطات شامل سه مؤلفه است

Technology فناوري   الف ـ 

 Informationاطالعاتب ـ 

Communicationارتباطات ج ـ 



  ارتباطات تعريف
  يكديگر به را ارگانيسمها كه است فرايندي ارتباطات

  دو به است ممكن ارگانيسم اين ”.مي دهد پيوند
  و روزنامه ها مي كنند، صحبت هم با كه دوست

  سيستم و پستي خدمات و كشور آنها، خوانندگان
  .باشد داشته اشاره آن تلفن

    



  ارتباطاتتعريف 
:از عبارتند كه دارد وجود اصلي جزء چهار ارتباط هر در
فرستنده -الف      

گيرنده -ب
پيام -ج      
محيط ارتباطي -د      

از طريق محيط  ) نماد(هدف از برقراري ارتباط انتقال پيام
.  ارتباطي بين فرستنده و گيرنده است



فنّاوري اطالعات وارتباطات

  اطالعات فنّاوري«و »اطالعات فنّاوري« واژة دو
  به جاي معموالً و برخورداربوده مفهوم ازيك »وارتباطات

  اطالعاتي درمنابع اگرچه مي شوند نيزاستفاده يكديگر
  و اطالعات ازفنّاوري معموالً آمريكا كشور به متعلــــق

  استفاده ارتباطات و اطالعات ازفنّاوري اروپايي درمنابع
   .مي شود



فنّاوري اطالعات وارتباطات

  براي روشي هرگونه :به شكل را ارتباطات فنّاوري گاهي
  مي كنند تعريف نقطـه چند يا دو بين اطالعات تبادل
  فنّاوري مفهوم كه است مشخص صورت دراين

  فنّاوري مفهوم ذيل )ICT( وارتباطات اطالعات
  معنايي بار اطالعات وفنّاوري قرارمي گيرد اطالعات
.داشت خواهد دربر را كاملتري



مولد فناوري
جامعه صنعتي

فناوري اطالعات
جامعه اطالعاتي

مقايسه فناوري مولد و فناوري اطالعات



)جامعه صنعتي (ويژگيهاي فناوري مولد

ازمواد خام طبيعي استفاده مي كند.
ماشينهاي منبعث ازموتور بخار استن آه موتور محرّك.
ي استممحصولهاي نهايي آن محصولي تجس.
محدود به موقعيت مكاني است  .
تهديد مي  محيطي آن حيات كره زمين را -آثار زيست

.كند



)جامعه اطالعاتي (ويژگيهاي فنّاوري اطالعات

آن اطالعات  هاولي هماد)است)خام ذهني هماد.
آن كامپيوتر است هموتور محرّك  .
محدود به موقعيت مكاني نيست.
تأثير مخرّب زيست محيطي ندارد.
 غير قابل تجسم(محصولهاي نهايي آن محصولي تجريدي  (

.است



عوامل مؤثر برتوسعة فنّاوري اطالعات

 رشد فنّاوري ريزپردازنده ها وكوچك شدن ابعاد آنها
  ها كاهش بهاي رايانه
  گسترش  استفاده از كامپيوتر و كاربرد آنها
  زير ساخت ( توسعه شبكه هاي ارتباطي(



عوامل مؤثر برتوسعة فّناوري اطالعات

  رشد فنّاوري ريزپردازنده ها وكوچك شدن ابعاد آنها

SSI, MSI,LSI,VLSI,USI



عوامل مؤثر برتوسعة فنّاوري اطالعات
ها كاهش بهاي رايانه



عوامل مؤثر برتوسعة فنّاوري اطالعات

گسترش استفاده از كامپيوتر



عوامل مؤثر برتوسعة فنّاوري اطالعات
توسعه شبكه هاي ارتباطي



بيش  به دليل خصايل ممتاز محيط اينترنت، ضريب نفوذ آن
:  از همه رسانه ها بوده است

 ميليون كاربر دست يافت 50سال به  74تلفن در طي.
 ميليون كاربر دست يافت 50سال به  38راديو در طي.
 ميليون كاربر دست يافت 50سال به 13تلويزيون درطي.
ميليون كاربر دست يافت 50سال به 10شبكه كابلي درطي.
 ميليون كاربردست يافت 50سال به  4اينترنت در طي!  

سرعت رشد اينترنت



تفاوت مايكروسافت وجنرال موتورز

  همســــان سرعتي با موتـــورز جنرال اگرفنّاوري :گيتس بيل
  اتومبيلهايي امروز بود، كرده پيشرفت كامپيوتر فنّاوري
:كه مي شديم سوار

!مايل بر ساعت بود 22000سرعتشان 
!!مايل بود 1000ليتر درهر  4مصرف بنزين آنها 

!!!بود دالر 25 آنها بهاي



!بدون هيچ دليلي ماشين شما در روز دوبار تصادف مي كرد -1
  شما مي كردند نقاشي ازنو را خيابان وســط خطهاي كه هردفعه -2

!مي خريديد جديد ماشين يك بايد
 مي ايستــــاد باز حركت از درخيابانها شما ماشين وبيگاه گاه -3

!نداشتيد مجدد (Restart) استارت جز چاره اي وشما
 مي كرد عرضه بازار به را جديدي مدل موتورز جنــــرال كه هربار -4

  هيچ چون مي گرفتند ياد اول از را راننــــدگي بايد ماشين خريداران
 !نبود قبلي مدل مانند ماشين وكنترلهاي ازعملكردها يك

پاسخ جنرال موتورز



  خريد با اينكه مگــر كند استفاده مي توانست ازماشين نفر يك فقط -5
!مي كرديد خريداري بيشتري صندليهاي آن برايNT يا 95 مدل ماشين

  متناسب را خود بدن تا مي كردند مجبور را همـــه جديد صندليهاي -6
!بكنند آنها واندازة

  شما ماشين به چپ گردش ماننـــد كارهايي دراثر اوقــــات گاهي -7
Shut) خاموش Down) مي افتاد ازكار نيــز آن واستارت مي شــــد 

  موتور (Reinstall) مجدد نصب جز چاره اي موارد دراين گــــونه
  !نداشتيد

پاسخ جنرال موتورز



  چراغ يك با وآب روغـــــن بنزين، وضعيت اخطـــار چراغهاي -8
(General Fault) مي شدند تعويض!

 !مي زدند را استارت دكمه بايد ماشين خاموش كردن براي -9
  نقشه هاي خريد به مجبور را ماشينهايش خريداران موتورز جنرال -10

  .نخورد راننـــدگان درد به اصالً بود ممكــــن كه مي كرد راههايي
 كيفيت به كاهش منجر Option اين كردن پاك براي تالش هرگونه
!مي شد وبيشتر درصد پنجاه تا عملكرد

  :مي پرسيد ازشما تصادف درهنگام بازشدن از قبل هــــــوا كيسه -11 
       Are You Sure?!

پاسخ جنرال موتورز



 دقیق زبان با را مساله یک حل مراحل که دستورالعملها از ای مجموعه به  :الگوریتم

 باشد، مشخصی پذیری  پایان و مراحل ترتیب دارای کرده، بیان کافی جزئیات و

 .گویند می الگوریتم
 

 .ابهام بدون و پذیر انعطاف :دقیق زبان

 .باشند تفسیر قابل دستورات تمام :کافی جزئیات

 .است مهم اجرا لحاظ از دستورات ترتیب :مراحل ترتیب

 .یابد خاتمه الگوریتم معین زمان در :پذیری  پایان

الگوریتم

M. Damrudi2013



 

باشند )محدود( متناهی مراحل تعداد :بودن متناهی. 

باشند روشن دقیقا اجرا مراحل :بودن ابهام فاقد و روشن. 

دارد ورودی چند الگوریتم :ورودیها بودن مشخص. 

دارد ورودیها با ای رابطه چه .دارد خروجی چند الگوریتم :خروجیها بودن مشخص. 

برنامه در دستورات تاثیرگذاری  :بودن موثر. 

 

ویژگیهای الگوریتم

M. Damrudi2013



 

 شروع 

 پایان 

 ورودی 

 خروجی 

 جایگزینی و محاسباتی 

 شرطی 

 

دستورالعملهای الگوریتم

M. Damrudi2013



 شروع -1

2- a ،b  وc را از ورودی دریافت کن 

3- avg(a+b+c)/3 

4- avg را نمایش بده 

پایان-5
 

 1الگوریتم 

M. Damrudi2013

نها میانگین کرده، دریافت را متغیر سه که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 نتیجه و کرده محاسبه را ا

 .دهد نمایش را



 

 شروع -1

2- r را از ورودی دریافت کن 

3- s 4*3.14*r*r
4- v 4/3*3.14*r*r*r
5- s  وv را نمایش بده 

پایان -6

 2الگوریتم 

M. Damrudi2013

ن حجم و مساحت کرده، دریافت را کره یک شعاع که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 محاسبه را ا

 .دهد نمایش و کرده



 

 شروع -1

2- a ،b ،c  وd را از ورودی دریافت کن 

3- s a3+b3+c3+d3

4- s را نمایش بده 

پایان -5

 3الگوریتم 

M. Damrudi2013

نها مکعبات خوانده، را d و a، b، c متغیر چهار مقادیر که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 را ا

 .دهد نمایش و کرده محاسبه



جدول ردیابی

 .کرد استفاده ردیابی جدول از باید الگوریتم ردیابی برای

 ابتدای از ردیابی .شود می گرفته نظر در ستون یک متغیر هر برای جدول این در

 ادامه پایان مرحله تا  متغیرها اولیه مقادیر گرفتن نظر در با و کرده شروع الگوریتم

 مربوطه ستون در الگوریتم اجرای زمان در متغیرها جدید مقادیر .شود می    داده

 .خیر یا است درست که شود می بررسی نهایــی خروجی سپس .شود می نوشته



 شروع -1

2- a ،b  وc را از ورودی دریافت کن 

3- avg(a+b+c)/3 

4- avg را نمایش بده 

پایان-5
 

مثال

M. Damrudi2013

 اعالم را خروجی و کرده ترسیم13 ،8 ،5 عدد سه برای را زیر الگوریتم ردیابی جدول
 .کنید

avg c b a 
13 13 8 5



 

 شروع -1

2- w را از ورودی دریافت کن 

3- b 7*w/100
4- m 5*w/100
5- net w-(b+m) 

6- net را نمایش بده 

پایان-7

4الگوریتم 

M. Damrudi2013

 حق %5 بیمه، %7کرده، دریافت را کارمند یک ناخالص حقوق که بنویسید الگوریتمی

ن از مسکن
ٓ
ورید دست به را خالص حقوق کرده، کم ا

ٓ
 .ا



 

 شروع -1

2- a ،b ،c را از ورودی دریافت کن 

3- p1 a+b+c
4- p p1/2  

5- s sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) 

6- p1  وs را نمایش بده 

پایان-7

5الگوریتم 

M. Damrudi2013

نرا مساحت و محیط خوانده، را مثلث یک اضالع طول که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 محاسبه ا

 .دهد نمایش و کرده



 

 شروع -1

2- a ،b را از ورودی دریافت کن 

3- temp  a
4-a b 
5- b  temp
6- a  وb را نمایش بده 

پایان -7

 6الگوریتم 

M. Damrudi2013

ن محتوای کرده، دریافت را عدد دو که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 و کرده جابجا را عدد دو ا

 .دهد نمایش را نتیجه

a b

temp

2

1 3



 

 شروع -1

2- t را  دریافت کن 

3-) h int( t
4- x  t - h
5- x  x * 60
6- m  int (x)

7- y  x - m
8- s  y * 60 

9- s ،m ،h را نمایش بده 

پایان -10

7الگوریتم 

M. Damrudi2013

 ساعت حسب بر را )اعشار رقم دو با اعشاری  عدد(t زمان که بنویسید الگوریتمی
ن خوانده،
ٓ
 .دهد نمایش  ثانیه و دقیقه ساعت، به را ا



 

 شروع -1

2- n را از ورودی دریافت کن 

3- d  int (log(n))+1
4- d را نمایش بده 

پایان -5

8الگوریتم 

M. Damrudi2013

ن ارقام تعداد خوانده، را طبیعی عدد یک که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 نمایش لگاریتم با  را ا

 .دهد



 

 

 

 

شرط

M. Damrudi2013

 استفاده اگر از باشيم، داشته شروط يا شرط از استفاده به نياز الگوریتم طول در هرگاه

 .مي کنيم

 

نگاه شرط اگر -1
ٓ
 دستورات ا

نگاه شرط اگر -2
ٓ
2دستورات درغیراینصورت 1دستورات ا



 

 شروع -1

2- a  وb   وc را از ورودی دریافت کن 

نگاه    a+c>bاگر  -3
ٓ
 نمایش بدهرا  aا

 را نمایش بده bدرغیراینصورت                         

پایان -4

 9الگوریتم 

M. Damrudi2013

 در و a مقدار باشد a+c>b اگر کرده، دریافت را عدد سه که بنویسید الگوریتمی

 .دهد نمایش را b مقدار غیراینصورت



 

 شروع -1

2- a  وb   وc را از ورودی دریافت کن 

3-max a 
نگاه   b>maxاگر  -4

ٓ
maxا b  

نگاه   c>maxاگر  -5
ٓ
maxا c  

6- max را نمایش بده 

پایان -7

 10الگوریتم 

M. Damrudi2013

 .دهد نمایش را بزرگـتر عدد کرده، دریافت عدد سه که بنویسید الگوریتمی



 

 شروع -1

2- a  وb   وc را از ورودی دریافت کن 

نگاه  a<(b+c)و   b<(a+c)و  c<(a+b)اگر  -3
ٓ
 ا

 ’Yes‘نمایش بده 

 ’No‘درغیراینصورت نمایش بده 

پایان -4

 11الگوریتم 

M. Damrudi2013

یا دهد، نشان کرده، دریافت عدد سه که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 می توانند عدد سه این ا

 .باشند مثلث یک اضالع



 
 
 شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودی دریافت کن 
نگاه  ’*‘=cاگر  -3

ٓ
sا a * b 

نگاه  ’-‘=cاگر  -4
ٓ
sا a - b  

نگاه  ’/‘=cاگر  -5
ٓ
sا a / b  

نگاه  ’+‘=cاگر  -6
ٓ
sا a + b  

7- s را نمایش بده 
پایان -4

12الگوریتم 

M. Damrudi2013

 را عملیات کرده، دريافت ورودي از را عملگر يک همراه به عدد دو که بنویسید الگوریتمی

 .دهد نمایش را نتیجه داده، انجام اعداد روی

 



 

 شروع -1

2- a را از ورودی دریافت کن 

نگاه نمایش بده   a<0اگر  -3
ٓ
’a is negative‘ا

نگاه نمایش بده   a>0اگر  -4
ٓ
 ’a is positive‘ا

نگاه نمایش بده   a=0اگر  -5
ٓ
 ’a is zero‘ا

پایان -6

 13الگوریتم 

M. Damrudi2013

 .است صفر یا منفی مثبت، دهد، نشان کرده، دریافت عدد یک  که بنویسید الگوریتمی



 

 شروع -1

2- a را از ورودی دریافت کن 

نگاه نمایش بده   a mod 2 =0اگر  -3
ٓ
 ’Even‘ا

’Odd‘نمایش بده در غیر اینصورت 
پایان -4

 14الگوریتم 

M. Damrudi2013

 .فرد یا است زوج دهد، نشان کرده، دریافت عدد یک که بنویسید الگوریتمی



 

 شروع -1

2- a ،b  وc را از ورودی دریافت کن 

نگاه   a >bاگر  -3
ٓ
t ا a  ،a  b  ،b  t 

نگاه   a >cاگر  -4
ٓ
t ا a  ،a  c  ،c  t  

نگاه   b >cاگر  -5
ٓ
t ا b  ،b  c  ،c  t  

6- a ،b  وc را نمایش بده 

پایان -7

 15الگوریتم 

M. Damrudi2013

نها کرده، دریافت را عدد سه که بنویسید الگوریتمی
ٓ
 و کرده مرتب صعودی صورت به را ا

 .دهد نمایش



   .است الگوریتم بیان تصویری  روش ترین واضح و ترین ساده فلوچارت، :فلوچارت

 

 می استفاده الگوریتم اجرای مراحل نمایش برای )هندسی اشکال(خاصی نمادهای از

 .شود

 

 .شود می داده نشان نماد یک با عملی هر

فلوچارت

M. Damrudi2013



فلوچارت

M. Damrudi2013

 محاسبه 

شروعانتساب

پایان خروجي

ورودی

شرط

چاپ خروجی
A

A
نماد ادامه



 شروع -1

2- a ،b  وc را از ورودی دریافت کن 

3- avg(a+b+c)/3 

4- avg را نمایش بده 

پایان-5
 

 1فلوچارت

M. Damrudi2013

نها میانگین کرده، دریافت را متغیر سه که که بنویسید فلوچارتی
ٓ
 و کرده محاسبه را ا

 .دهد نمایش را نتیجه

avg(a+b+c)/3

شروع

پایان

avgنمایش 

a ،b ،c



 

 2فلوچارت

M. Damrudi2013

 دریافت را کره یک شعاع که بنویسید فلوچارتی

ن حجم و مساحت کرده،
ٓ
 و کرده محاسبه را ا

 .دهد نمایش

s 4*3.14*r*r

شروع

پایان

s ،vنمایش 

rدریافت 

v 4/3*3.14*r*r*r



 

 شروع -1

2- a ،b ،c  وd را از ورودی دریافت کن 

3- s a3+b3+c3+d3

4- s را نمایش بده 

پایان -5

 3فلوچارت

M. Damrudi2013

نها مکعبات خوانده، را d و a، b، c متغیر چهار مقادیر که بنویسید فلوچارتی
ٓ
 را ا

 .دهد نمایش و کرده محاسبه

s a3+b3+c3+d3

شروع

پایان

sنمایش 

a, b, c , dدریافت 



 

 4فلوچارت 

M. Damrudi2013

 را کارمند یک ناخالص حقوق که بنویسید فلوچارتی

ن از مسکن حق %5 بیمه، %7کرده، دریافت
ٓ
 کم ا

ورید دست به را خالص حقوق کرده،
ٓ
 .ا

b7*w/100

شروع

پایان

netنمایش 

w

m 5*w/100

net w-(b+m)



 
 

 شروع -1

2- a ،b ،c را از ورودی دریافت کن 

3- p1 a+b+c
4- p p1/2  

5- s sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) 

6- p1  وs را نمایش بده 

پایان-7

5فلوچارت 

M. Damrudi2013

 خوانده، را مثلث یک اضالع طول که بنویسید فلوچارتی

نرا مساحت و محیط
ٓ
 .دهد نمایش و کرده محاسبه ا

p1 a+b+c

شروع

پایان

p1 ،sنمایش 

a ،b ،c

p p1/2

s sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))



 6فلوچارت

M. Damrudi2013

 کرده، دریافت را عدد دو که بنویسید فلوچارتی

ن محتوای
ٓ
 را نتیجه و کرده جابجا را عدد دو ا

 .دهد نمایش

temp  a

شروع

پایان

a ،bنمایش 

a ،b

a b

b  temp



 

 7فلوچارت

M. Damrudi2013

 )اعشار رقم دو با اعشاری  عدد(t زمان که بنویسید فلوچارتی
ن خوانده، ساعت حسب بر را

ٓ
  ثانیه و دقیقه ساعت، به را ا

h int( t ( .دهد نمایش

شروع

پايان

h,m,sنمايش 

tدریافت 

x  t - h

x  x * 60

m  int (x)

y  x - m

s  y * 60 



 

 شروع -1

2- n را از ورودی دریافت کن 

3- d  int (log(n))+1
4- d را نمایش بده 

پایان -5

8فلوچارت 

M. Damrudi2013

ن ارقام تعداد خوانده، را طبیعی عدد یک که بنویسید فلوچارتی
ٓ
 نمایش لگاریتم با  را ا

 .دهد

d int(log(n))+1

شروع

پایان

dنمایش 

nدریافت 



 

 
 شروع -1

2- a  وb   وc را از ورودی دریافت کن 

نگاه    a+c>bاگر  -3
ٓ
 نمایش بدهرا  aا

 را نمایش بده bدرغیراینصورت       

پایان -4

 9فلوچارت 

M. Damrudi2013

 اگر کرده، دریافت را عدد سه که بنویسید فلوچارتی

a+c>b مقدار باشد a مقدار غیراینصورت در و b را 
 .دهد نمایش

شروع

پایان

aنمایش 

a،b  ،cدریافت

a+c>b

bنمایش 

بله

خیر



 
 شروع -1

2- a  وb   وc را از ورودی دریافت کن 

3-max a 
نگاه   b>maxاگر  -4

ٓ
maxا b  

نگاه   c>maxاگر  -5
ٓ
maxا c  

6- max را نمایش بده 

پایان -7

 10فلوچارت 

M. Damrudi2013

 نمایش را بزرگـتر عدد کرده، دریافت عدد سه که بنویسید فلوچارتی

 .دهد

شروع

پایان

a ،b ،c

b>max

maxنمایش

بله

خیر

max a

max b

b>max max b
بله

خیر
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 کرده، دریافت عدد سه که بنویسید فلوچارتی

یا دهد، نشان
ٓ
 یک اضالع می توانند عدد سه این ا

 .باشند مثلث
شروع

پایان

a ،b ،c

(a+b)>c  و(a+c)>b  و(b+c)>a

’No‘نمایش

بله

خیر

’Yes‘نمایش
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 همراه به عدد دو که بنویسید فلوچارتی

 کرده، دريافت ورودي از را عملگر يک

 نتیجه داده، انجام اعداد روی را عملیات

 .دهد نمایش را

 

شروع

پایان

a،b،c

c=‘*’

c=‘-’

c=‘+’

بله

خیر
بله

خیر
بله

sa*b

sa-b

sa+b

c=‘/’
بله

خیر

sa/b
خیر

sنمایش 
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 کرده، دریافت عدد یک  که بنویسید فلوچارتی

 .است صفر یا منفی مثبت، دهد، نشان

شروع

پایان

’+‘نمایش 

a

a>0

a<0

a=0

’–‘نمایش 

’0‘نمایش 

بله

خیر
بله

خیر
بله

خیر
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 دریافت عدد یک که بنویسید فلوچارتی

شروع .فرد یا است زوج دهد، نشان کرده،

پایان

’EVEN‘نمایش 

aدریافت 

amod2=0

’ODD‘نمایش 

بله

خیر


