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جدول 1ــ6ــ عملگرهای مقایسه ای

نام عملگر
عملگر

C# در زبان
نشانه عملگر 

در ریاضی
مثال

delta == 0== =برابری
''name != ''AMIN≠=!نامساوی 
max < number<<کوچک تر

x <= a≤=<کوچک تر یا مساوی
temperature > 25<<بزرگ تر

c =< (a+b) ≥=<بزرگ تر یا مساوی

مثال 1ــ6: در برنامه 1ــ6 حاصل چند عبارت منطقی بر روی صفحه نشان داده می شود:
using System ;
class Expression
{

static void Main()
{

int weight = 700;
Console.WriteLine(weight >= 500); // True
char gender = 'm';
Console.WriteLine(gender == 'f  ' ); // False
double colorWaveLength = 1.630;
Console.WriteLine(colorWaveLength> 1.621); // True
Console.WriteLine('B' == 'A' + 1); // True
Console.ReadKey();

}
 }

برنامه 1ــ6  ــ عبارت های منطقی
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یا در  حاصل عبارت های منطقی را می توانید بر روی صفحه خروجی نمایش دهید و 
داخل متغیرهایی از نوع bool  ذخیره کنید.

if 13ــ6  ــ دستور شرطی
در درس مبانی کامپیوتر، با دستور شرطی »اگر« آشنا شدید و به وسیلٔه آن می توانستید اجرای 
دستورها را کنترل کنید. در زبان برنامه نویسی #C از دستور  if (با حروف کوچک نوشته می شود) 

برای کنترل اجرای دستورها و بررسی شرط، استفاده می شود.
ساختار کلی دستور if  به صورت زیر است:

if  (عبارت منطقی)        

                                                           ; دستور   

دستور شرطی if  از سه بخش تشکیل شده است: کلمه رزرو شدٔه if ،  عبارت منطقی داخل 
پرانتز  و  دستوری که در صورت درست (true) بودِن نتیجه عبارت، اجرا خواهد شد.

توجه داشته باشید که پس از کلمٔه if، یک جفت پرانتز وجود دارد و عبارتی از نوع منطقی که 
برای بررسی و مقایسٔه داده است، داخل پرانتز نوشته می شود. در خط بعدی، دستوری که می خواهیم 
در صورِت درست بودِن عبارت منطقی اجرا شود، با تورفتگی می نویسیم و در انتهای آن عالمت ;  را 

به منزله پایان دستور if  قرار می دهیم.
در دستورات زیر نمونه ای از به کار گیری دستور if را می بینید.

if (mark < 10)
 Console.WriteLine(''Failed'');

اجرای  با  شما  نظر  به  باشد،  داشته  قرار   8/5 نمره   ،mark متغیر  در  اگر  سؤال:  ؟
دستورهای باال، چه پیامی  بر روی صفحه نمایش،  ظاهر می شود؟ برای نمره 18 چطور خواهد بود؟

Conditional Statement ــ1

نکته
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نقطه  پرانتز عالمت  از عالمت  بعد  کنید.  توجه   if دستور  در  ویرگول  نقطه  به عالمت 
در  باید  ویرگول  نقطه  عالمت  بلکه  است.  نشده  تمام  هنوز   if دستور  زیرا  نگذارید،  ویرگول 

انتهای دستور نوشته شود.
نقطه ویرگول ندارد  

    if (عبارت منطقی)  
                 ;دستور

if فلوچارت 1ــ6  ــ دستور

false

true

عبارت منطقی

دستور

وقتی که کامپیوتر، در حال اجرای برنامه است با رسیدن به دستور if، ابتدا مقدار عبارت را 
محاسبه می کند. در صورتی که ارزش عبارت true  باشد، دستوری که بعد از if  قرار دارد، اجرا 

می شود و در صورتی که مقدار عبارت false  باشد، دستور مربوطه اجرا نمی شود.

نکته

فلوچارت دستور if ساده به صورت زیر است:
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مثال 2ــ6: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که رمز ورود را از کاربر دریافت کند و در صورت 
.(admin123 رمز صحیح)صحیح بودن پیام مناسب چاپ نماید

 password الگوریتم یا روش انجام کار: ابتدا رمز را از کاربر دریافت کرده و در متغیر
قرار می دهیم. اگر رمز وارد شده مساوی admin123 بود پیام Welcome را نمایش می دهیم. دستور 

شرطی این برنامه در زیر آورده شده است.

if (password == ''admin123''  )
Console.WriteLine(''Welcome ''  );

فلوچارت 2ــ6  ــ بررسی رمز ورود

class Login
    {

static void Main()
{

string password;
Console.Write(''Enter password:'');
password = Console.ReadLine();
if (password == ''admin123'')
   Console.WriteLine(''Welcome'');
Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

}
} برنامه 2ــ6  ــ بررسی رمز ورود

false

true

password == ''admin123''

 ''welcome'' اعالم کن 
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کار در کارگاه ١

1ــ برنامه 2ــ٦ را در محیط VS بنویسید، ترجمه و اجرا نمایید و به ازای ورودی های مختلف 
برنامه را آزمایش کنید.

بین دو عدد دریافتِی  از  بنویسیم که عدد بزرگ تر را  برنامه ای  2ــ مثال 3ــ6: می خواهیم 
کاربر، پیدا کند.

متغیر  دو  در  و  کرده  دریافت  کاربر  از  را  نظر  مورد  اعداد  ابتدا  کار:  انجام  یا روش  الگوریتم 
firstNumber  و secondNumber قرار می دهیم.برای پیدا کردن بزرگ ترین عدد، ابتدا اولین عدد را به عنوان 
عدد بزرگ تر فرض می کنیم و داخل یک متغیر مثالً به نام biggerNumber  قرار می دهیم. آن گاه مقدار این 
متغیر( فرض خود) را با عدد بعدی مقایسه می کنیم. اگر این عدد همچنان بزرگ تر بود نیازی به انجام کاری 
نیست اما اگر عدد دوم، بزرگ تر بود، الزم است فرض اولیه خود را تصحیح کنیم و عدد دوم  را به عنوان عدد 
بزرگ تر در نظر بگیریم. به این ترتیب درمتغیر biggerNumber عدد دوم را قرار می دهیم. در انتها نیز، مقدار 
موجود در biggerNumber را نمایش می دهیم. اگر بیش از دو عدد در اختیار داشتیم و بخواهیم عدد بزرگ تر 

را پیدا کنیم، باز هم از همین روش یا الگوریتم می توانیم استفاده کنیم.فلوچارت 3ــ6 را مشاهده کنید.

biggerNumber = secondNumber

biggerNumber = firstNumber

secondNumber > biggerNumber

فلوچارت 3ــ6  ــ پیدا کردن عدد بزرگ تر از بین دو عدد

false

true
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class FindMaximum
{

static void Main()
{

string input;
int firstNumber , secondNumber ;

Console.Write(''Enter a number:'');
input = Console.ReadLine();
firstNumber = int.Parse(input);           

Console.Write(''Enter another number:'');
input = Console.ReadLine();
secondNumber = int.Parse(input);

int biggerNumber = firstNumber;
if (secondNumber>biggerNumber)

biggerNumber = secondNumber;
Console.WriteLine(''The maximum number is:'' + biggerNumber);

Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

}
 }

برنامه 3ــ6ــ تشخیص عدد بزرگ تر از بین دو عدد

توجه داشته باشید که در نوشتن دستورهای باال، همه دستورها به جز خط بعد از دستور if، زیر 
هم نوشته می شوند. 

ابتدای  از   biggerNumber = secondNumber; دستور  نظر شما چرا  سؤال:به  ؟
خط  شروع نشده است و به اندازٔه یک tab به سمت داخل نوشته شده است؟

دریافت عدد اول

دریافت عدد دوم
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دلیل این کار، این است که می خواهیم نشان دهیم که این دستور، یک دستور عادی نیست بلکه 
اجرای این دستور، وابسته به ارزش عبارت منطقی دستور if است. بنابراین همواره سعی کنید دستور 

مربوط به دستور if را کمی داخل تر بنویسید تا برنامه خوانا و واضح باشد.
اگرچه رعایت نکردن این قاعده، تأثیری در ترجمه و اجرا ندارد و اگر حتی تمام دستورها را 
پشت سر هم و در یک خط طوالنی نیز بنویسید باز برنامه، ترجمه می شود اما اشکال زدایی و یا گسترش 

برنامه بسیار سخت خواهد بود و درک برنامه نیز مشکل می شود.

مثال 4ــ6: عددی صحیح، داخل متغیری به نام number قرار دارد و می خواهیم زوج بودن 
آن را پس از تشخیص، با پیامی مناسب اعالم کنیم.

الگوریتم یا روش انجام کار: می دانیم عددی زوج است که رقم یکان آن یکی از اعداد 0 
و2 و4 و 6 و 8 باشد.از طرفی می دانیم که عدد زوج بر 2 بخش پذیر است یعنی باقیمانده تقسیم آن بر 

عدد 2، صفر است. از یکی از این دو روش می توانیم به سادگی زوج بودن عدد را تشخیص دهیم.
در این مثال، از روش بخش پذیری بر 2 استفاده می کنیم. ابتدا باقیماندٔه تقسیم عدد بر 2 را 
حساب می کنیم، اگر باقیمانده برابر صفر بود پیامی را روی صفحه نمایش می دهیم تا نشان دهد که عدد 

زوج است.
int remainder = number % 2;
if (remainder == 0)
      Console.WriteLine(number+'' is Even.'');

بر 2،  آن عدد  تقسیم  باقیماندهٔ  باشد، حاصل  مانند 16  متغیر number، عددی زوج   اگر در 
صفر خواهد شد و در این صورت نتیجٔه عبارت منطقی در دستور if، مقدار true خواهد بود. بنابراین 

دستوِر نمایش پیام اجرا می شود و اعالم می کند که عدد زوج است.
اما اگر در دستورهای باال، عددی که در متغیر number قرار دارد، عددی فرد مانند 15 باشد، 
حاصل باقیماندٔه تقسیم آن عدد بر 2 عدد یک خواهد شد و در این صورت نتیجه عبارت منطقی در 
دستور if، مقدار false خواهد بود.بنابراین دستوِر نمایش پیام، اجرا نمی شود و چیزی روی صفحه 

نشان داده نمی شود.



119

دستورهای شرطی

شکل 1ــ6  ــ اشتباه رایج برنامه نویسان و بروز خطای مترجم

یکی از اشتباهات رایج  برنامه نویسان در نوشتن عبارت منطقی دستور if، استفاده از 
عالمت = به جای == است. در این صورت، مترجم متوجه بروز چنین اشتباهی می شود و 
عالوه بر کشیدن خط قرمز در زیر عبارت مورد نظر، خطایی را صادر می کند (شکل 1ــ٦).

مثال 5ــ6: اکنون می خواهیم دستورهای مربوط به مثال 4ــ6 را طوری توسعه دهیم که اگر 
در متغیر number، عددی فرد وجود داشت، آن را شناسایی کرده و پیام مناسب اعالم کند.

الگوریتم یا روش انجام کار: برای انجام این کار می توانیم یک دستور if به دستورهای قبلی  
اضافه کنیم که برای تشخیص عدد فرد، استفاده شود. اگر باقیماندٔه تقسیم عدد بر 2، برابر یک شود آن 
عدد فرد است. بنابراین پیام ''عدد فرد است''نمایش داده می شود. از آنجا که حاصل باقیماندٔه تقسیم 
هر عددی بر 2 ، صفر یا یک است، بنابراین به جای شرط مساوی یک، از شرط نامساوی صفر استفاده 

می کنیم. فلوچارت 4ــ6 را مشاهده کنید.

نکته
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false

true

remainder=number %2

 remainder = = 0

اعالم کن ''عدد زوج است''

 remainder ! = 0

اعالم کن ''عدد فرد است''

false

true

if فلوچارت 4ــ6  ــ تشخیص زوج و فرد با دو دستور
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مطابق با فلوچارت 4ــ6، دستورهای الزم برای انجام کار، چنین خواهد بود:

int remainder = number % 2;
if (remainder == 0)

Console.WriteLine(number+''is Even'');
if (remainder != 0)

Console.WriteLine(number + ''is Odd'');    

ifـelse 4ــ6  ــ دستور شرطی
در مثال 4ــ6، برای اینکه عدد زوج یا فرد را تشخیص دهیم از باقیمانده تقسیم عدد بر 2 استفاده 
کردیم.در فلوچارت شکل 4ــ6، تصمیم گیری بر اساس باقیماندٔه تقسیم صورت می گیرد که عدد صفر 
یا مخالف صفر است. در چنین مواردی از دستور شرطی elseــif می توان استفاده کرد. شکل کلی 

این دستور چنین است:

if (عبارت منطقی)
; دستور شماره ١

else
; دستور شماره 2

اگر نتیجه عبارت منطقیtrue باشد، دستور شماره 1 که مربوط به قسمت if است اجرا می شود 
و در غیر این صورت، یعنی اگر نتیجه عبارت منطقیfalse باشد، دستور شماره 2 که مربوط به قسمت 

else است،اجرا می شود.

دستور if-else را خوانا بنویسید یعنی:
دستورهای شماره ١ و 2 که مربوط به قسمت if یا قسمت else است را با کمی 
تورفتگی بنویسید تا معلوم شود که هرکدام متعلق به چه قسمتی است. مراقب باشید که 

بعد از کلمه رزرو شده else، عالمت نقطه ویرگول قرار ندهید.

نکته



122

فصل ششم

دستور elseــif به صورت فلوچارت 5ــ٦ در زیر نشان داده شده است. توجه داشته باشید که 
همواره فقط یکی از دو دستور شماره 1 یا شماره 2 اجرا می شود و محال است که هر دو دستور با هم 

اجرا شوند. 

true false)عبارت منطقی )مقایسه و بررسی داده

دستور شماره 1دستور شماره 2

if-else فلوچارت 5  ــ6ــ فلوچارت دستور

فلوچارت 6ــ6ــ تشخیص عدد زوج یا فرد

مثال 6ــ6: در این مثال، دستورهای تشخیص زوج یا فرد بودن عدد را با استفاده از دستور 
elseــif، طبق فلوچارت 6ــ6 می نویسیم.

true false

اعالم کن ''عدد زوج است''

remainder = number %2

اعالم کن ''عدد فرد است''

remainder = = 0
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int remainder = number % 2;
if (remainder == 0)

Console.WriteLine(number+''is Even'');
else
 Console.WriteLine(number + '' is Odd'');    

با  به کار گرفته شد را  به روشی که در مثال 4ــ6  این مثال استفاده شد، نسبت  روشی که در 
یکدیگر مقایسه کنید. کدام یک بهتر است؟

کار در کارگاه 2

مثال 7ــ6: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که حقوق دریافتی (خالص ) یک کارمند را محاسبه 
به میزان تحصیالت و تجربه کاری معین  با توجه  ثابت است که  نماید. هر کارمند دارای یک حقوق 
می شود. از حقوق تمام کارمندان، 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر می گردد. همچنین کارکنانی که 
حقوق آنها بیش از ده میلیون ریال باشد، مالیات به اندازه 5 درصد کسر می گردد (مالیات به مازاد بر ده 

میلیون تعلق می گیرد).
الگوریتم یا روش انجام کار: فلوچارت 7ــ6 عملیات محاسبه حقوق را نشان می دهد.

با توجه به فلوچارت، ابتدا حقوق ثابت کارمند دریافت می شود. حق بیمه آن محاسبه و سپس حقوق 
با عدد ده میلیون ریال مقایسه می شود. چنانچه حقوق بیش از ده میلیون ریال باشد، آن گاه مقدار مالیات 
محاسبه و بر روی صفحه نشان داده می شود. در غیر این صورت مالیات صفر در نظر گرفته می شود. با 
کمی دقت به قسمت شرط این فلوچارت متوجه می شوید که در صورت برقراری شرط، دو دستور باید اجرا 
شود. در حالی که در مثال های قبلی تنها یک دستور اجرا می شد. برای مشخص کردن این دو دستور 

در برنامه، باید آنها را در بین عالمت های آکوالد باز و بسته قرار دهیم. با این کار یک  بالک1 می سازیم.

{
دستور محاسبه مالیات 
دستور نمایش مقدار مالیات 

}

Block ــ1

بالکی شامل دو دستور
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ـ 6  ــ محاسبه حقوق دریافتی کارمندان یک شرکت فلوچارت٧ـ

بالک چیست؟
به تعدادی دستور که داخل عالمت های آکوالد باز و بسته قرار داشته باشند بالک گفته می شود.
                 {

	  ;  دستور
	 ;  دستور
	 ;  دستور

            }
بالک می تواند خالی باشد یعنی بین عالمت های آکوالد، هیچ دستوری وجود نداشته باشد.

بالک می تواند فقط شامل یک دستور باشد.
تورفتگی  با  را  بالک  داخل  دستورهای  بالک،  یک   شدن  واضح  و  خوانا  برای 

می نویسیم تا به راحتی در برنامه مشخص شوند.

نکته

بزرگ تر
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class Salary
{

static void Main()
{

long income;
double tax, insurance, net;
string input;
Console.Write  (''Enter income:'');
input = Console.ReadLine();
income = long.Parse(input);
insurance=income 0.07 ٭ ;
if (income > 10000000)
{

tax = (income - 10000000) 0.05 ٭ ;
Console.WriteLine(''Tax=''+ tax);

}
else

tax = 0;
Console.WriteLine(''Insurance=''+ insurance);
net = income - insurance - tax;
Console.WriteLine(''Net=''+ net);

Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

}
}

برنامه 4ــ6  ــ محاسبه حقوق خالص کارمندان یک شرکت )مثال ٧ــ6(

سؤال: در مثال 7ــ6، برای محاسبه مالیات، ابتدا تفاوت حقوق با ده میلیون ریال  ؟
محاسبه شده و سپس در پنج درصد ضرب شده است. به این روش محاسبه، مالیات مازاد گفته 

می شود. به نظر شما چرا مستقیماً حقوق در پنج درصد ضرب نمی شود؟
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مثال 8  ــ6: فرض کنید نمره پایانی درس برنامه سازی یک دانش آموز در متغیر mark قرار 
دارد. با بررسی قبولی یا مردودی، پیام مناسب چاپ کنید.

الگوریتم یا روش انجام کار: با توجه به اینکه نمره قبولی ١2 می باشد، در صورتی که نمره 
در محدودٔه ١2 تا 2٠ قرار داشته باشد دانش آموز قبول و در صورتی که نمره در محدودٔه ٠ و کمتر از 

١2 است دانش آموز مردود محسوب می شود.  
به زبان ریاضی محدودٔه ١2 تا 2٠ به شکل زیر است:

12 ≥ mark ≥ 20
 mark سؤال: مفهوم این عبارت ریاضی چیست و چه ورودی هایی برای متغیر ؟

در این محدوده قرار می گیرند؟
اگر عبارت ریاضی فوق را بشکنیم، به دو عبارت ساده زیر خواهیم رسید:

12 ≥ mark و همچنین    mark ≥ 20
و یا

mark ≤12 و همچنین    mark ≥ 20
سؤال: اصطالح »و همچنین« که ما آن را از این به بعد به طور ساده »و« می نامیم،  ؟

چه مفهومی دارد؟ عبارت ترکیبی قبلی را برای mark = 14 بررسی می کنیم:

 true مقدار   mark ≤12 مقایسه ای عملگر  نتیجه  است،  بزرگ تر  از 12  اینکه 14  به  توجه  با 
 mark ≥ 20 خواهد شد و همچنین با توجه به این که 14 از 20 کوچک تر است، نتیجه عملگر مقایسه ای

نیز مقدار true می باشد. بنابراین عبارت ترکیبی باال مقدار true خواهد شد.
عبارت فوق در برنامه نویسی را یک »عبارت ترکیبی منطقی« می نامیم و در سی شارپ به شکل 

زیر می نویسیم:
(mark >	= 12) && (mark < = 20)

سؤال: جدول Trace زیر را به ازای مقادیر داده شده تکمیل کنید. ؟

)mark < = 12( && )mark > = 20()mark > = 20()mark < = 12(mark
22
10
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بنابراین دستور if مربوط به وضعیت قبولی دانش آموز به صورت زیر است:
if ((mark > =  12) && (mark <	= 20))
Console.WriteLine(''Passed'');

سؤال: با توجه به دستور قبل، دستور مربوط به وضعیت مردودی را بنویسید. ؟

5  ــ6  ــ عملگرهای منطقی1
عملگر منطقی && یک عملگر دوتایی و دارای دو عملوند است. در هنگام اجرا، ابتدا نتیجه 
عملوند سمت چپ، به وسیلٔه کامپیوتر محاسبه و درستی یا نادرستی آن مشخص می شود. اگر ارزش 
عملوند سمت چپ false باشد، نتیجه عملگر && نیز false خواهد بود. اما اگر نتیجه عملوند سمت 
چپ true باشد، آنگاه عملوند سمت راست محاسبه می شود و ارزش عبارت ترکیبی به دست می آید. 
عالوه بر عملگر &&، عملگرهای منطقی دیگری نیز در زبان #C، برای ایجاد عبارت های مرکب وجود 

دارد، که عالمت و عملکرد آنها به ترتیب اولویت، در جدول 2ــ6 نشان داده شده است.

جدول 2ــ6  ــ عملگرهای منطقی

عملکردعالمتنام  عملگراولویت

ارزش عملوند را معکوس می کند.!نقیض1

&&و2
تنها در صورتی که هر دو عملوندtrue باشند، نتیجه این عملگر نیز 

true خواهد بود. در غیر این صورت false است.

||یا3
 true نیز این عملگر  نتیجه  باشند،   true از عملوندها یکی  اگر حداقل 

خواهد بود.

^یا انحصاری42
 true اگر ارزش عملوندها مخالف یکدیگر باشد، نتیجه این عملگر

خواهد بود.

Exclusive or (XOR) ــLogical operator   1 ــ ١
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جدول 3ــ6  ــ حالت های مختلف در عملگرهای منطقی

ارزش عبارت سمت چپارزش عبارت سمت راستنتیجه عملگر ||نتیجه عملگر ^نتیجه عملگر &&

falsefalsefalsefalsefalse

falsetruetruetruefalse

falsetruetruefalsetrue

truefalsetruetruetrue

سؤال: در صورتی که هنرستان شما بخواهد به هنرجویان پایه دوم که معدل باالی  ؟
18 دارند جایزه دهد چه عملگر منطقی و چه شرطی را می نویسید؟ جدول trace مشابه سؤال 

قبل تهیه کنید.

کار در کارگاه 3

مثال 9ــ6: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که عددی را دریافت کند و تشخیص دهد که مضرب 
پنج است یا خیر. 

الگوریتم یا روش کار: برای تشخیص اعدادی که مضرب پنج هستند، از دو روش  می توان 
استفاده کرد. یک روش، بررسی بخش پذیری بر پنج است، مانند روشی که برای تشخیص اعداد زوج 
در مثال 5ــ6 استفاده کردیم. روش دیگر، بررسی رقم یکان عدد است که در این مثال، می خواهیم از 
آن استفاده کنیم. در این روش، رقم یکان عدد را جدا می کنیم. اگر رقم یکان برابر پنج یا برابر صفر 
بود، آن گاه عدد، مضرب پنج است. به عبارت مرکب در دستور if، توجه کنید که از عملگر  || استفاده 

شده است.
class CheckNumbers
{

static void Main()
{
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string input;
int number;

Console.Write(''Enter a number:'');
input = Console.ReadLine();
number = int.Parse(input);           

int firstDigit = number % 10 ;  
if ((firstDigit == 0) || (firstDigit == 5))
 Console.WriteLine(''The number is a multiple of 5.'');

Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

}
}

برنامه 5ــ6 ــ برنامه تشخیص عدد مضرب پنج )مثال ٩ــ6(

سؤال: خروجی برنامه به ازای اعداد ورودی 90  و 37 چیست؟ چه پیامی روی  ؟
صفحه ظاهر می شود؟ 

ورودی  اعداد  ازای  به  تا  می کنید  اضافه  برنامه  به  دستورهایی  چه  سؤال:  ؟
غیر مضرب 5  مانند 37، خروجی برنامه واضح باشد؟

مثال 10ــ6: می خواهیم مثال 3ــ6 را تکمیل کنیم به صورتی که شخص خاصی بتواند از آن 
استفاده نماید. بنابراین با اجرای برنامه، باید نام کاربری و کلمه رمز دریافت شده و درستی ورودی ها 

در برنامه بررسی شود.
الگوریتم یا روش کار:در این مثال، ابتدا نام کاربری و کلمه عبور را از کاربر دریافت کرده و 
آنها را در دو متغیر ذخیره می کنیم. سپس محتوای متغیرها را با نام کاربری و کلمه عبور از قبل تعریف 
شده، مقایسه می نماییم. اگر اطالعات وارد شده، صحیح بود، پیام خوش آمدگویی نمایش داده می شود. 
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در غیر این صورت، برنامه پیام می دهد که اطالعات وارد شده صحیح نیست (فلوچارت 8  ــ6).

false

نام کاربری را دریافت کن
userName

کلمه عبور را دریافت کن
password

userName = ''admin''
&&

 password= ''admin123''

true

''welcome'' اعالم کن

اعالم کن ''نام کاربر یا رمز عبور 
غیر مجاز است''

فلوچارت 8ــ6  ــ دریافت نام کاربری و کلمه عبور

نام کاربری  »admin« و کلمٔه  در فلوچارت 8  ــ6، فرض شده است که کاربِر مجاز، دارای 
عبور »admin123« است.برای بررسی اطالعات وارد شده از یک عبارت منطقی مرکب، در دستور 

ـ  if استفاده می کنیم. برنامه شماره 6ــ6 بر اساس این فلوچارت نوشته شده است: else  ـ
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class Login
    {
static void Main()
        {
	 	 	string userName, password;

	 	 	Console.Write(''Enter username:'');
	 	 	userName = Console.ReadLine();

	 	 Console.Write(''Enter password:'');
	 	 	password = Console.ReadLine();

	 	 	if ((userName == ''admin'') && (password == ''admin123''))
	 	 	 	Console.WriteLine(''Welcome Admin.'');
	 	 	else
	 	 	 	Console.WriteLine(''Invalid username or password!.'');

	 	 	Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
	 	 	Console.ReadKey();

        }
}

برنامه  6ــ6  ــ دریافت نام کاربری و کلمه عبور کاربر )مثال 10ــ6(
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مثال 11ــ6: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با توجه به عدد دریافتی از کاربر، نام یکی از 
فصل های سال را نمایش دهد (1: بهار، 2: تابستان، ...)

با  ابتدا عدد دریافتی را در متغیر number قرارمی دهیم. سپس  الگوریتم و روش انجام کار: 
مقایسٔه عدد دریافتی با شماره های 1 تا 4 نام فصل مربوطه را نمایش می دهیم.

برای نوشتن شرط های این برنامه، نیاز به مقایسه هایی داریم که شرط برنامه را پیچیده و به هم 
مرتبط می کنند.

6ــ6 ــ ساختار if_else پیچیده
در این ساختار هرگاه یکی از عبارت های منطقی if درست باشد، دستور مربوط به همان if اجرا 
شده و دیگر سایر شرط ها بررسی نمی شود و در نتیجه ساختار سریع تر اجرا می شود. زیرا نیازی ندارد 
نادرست هستند. در ساختار زیر در صورتی که عبارت  به بررسی شرط های اضافی بپردازد که قطعاً 
منطقی١  درست (true) نباشد، عبارت منطقی 2 بررسی می شود و در صورتی که هیچ یک از عبارات 

منطقی ١، 2 و 3 درست (true) نباشد، دستورات شماره 4 انجام می شود.

if (عبارت منطقی١)
{

; دستورات شماره ١
 }
else if (2عبارت منطقی)
{

; دستورات شماره 2
}
else if (3عبارت منطقی)
{

; دستورات شماره 3
}
else
{

; دستورات شماره 4
{ 
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در مثال ١١ــ٦ چنین ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد.

class CheckSeason
{

 static void Main
{

string input;
int number;
Console.Write(''Enter a number:'');
input = Console.ReadLine();
number = int.Parse(input);           

if (number == 1)
Console.WriteLine(''Spring'');

else if (number == 2)
Console.WriteLine(''Summer'');

else if (number == 3)
Console.WriteLine(''Fall'');

else if (number == 4)
Console.WriteLine(''Winter'');

else
Console.WriteLine(''Invalid Number!.'');

Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

}
}

ـ  6  ــ دریافت شماره فصل و نمایش نام فصل )مثال 11ــ6( برنامه  ٧ـ
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switch ـ  6  ــ دستور ٧ـ
در مواردی که بخواهیم حالت های مختلف یک عبارت را بررسی و بر اساس آن دستورهایی را 

اجرا کنیم، از دستور switch  استفاده می کنیم.  ساختار کلی این دستور را می بینید.

switch (عبارت)
{

case 1مقدار: 
;دستور1
break;

case 2مقدار:  
  ;دستور2
break;

.

.

. 
default:

;دستورهای دیگر
break;

}
switch ساختار کلی دستور

 
در جلوی کلمه رزرو شده switch، عبارتی در داخل پرانتز نوشته می شود که بر اساس حاصل 
آن، تصمیم گیری و اجرای دستورها کنترل می شود. مقادیری که حاصل عبارت با آنها مقایسه می شود، 
هر یک در جلوی کلمه رزرو شده case نوشته می شود. اگر حاصل عبارت با یک مقدار case برابر 
باشد، آن گاه دستور یا دستورهای جلوی case تا رسیدن به کلمه رزرو شده  break اجرا می شود. 
اگر حاصل عبارت با هیچ کدام از مقادیر case برابر نشد، آن گاه دستورهای قسمت default اجرا 

می شوند.
آکوالد های باز و بسته، محدوده عملیات شروع و پایان دستور switch را معین می کند. نوع 
عبارت های  اما  باشد.  اعشاری  نمی تواند  می شود،  نوشته   switch دستور  پرانتز   داخل  که  عبارتی 

حرفی، رشته ای و انواع داده صحیح می تواند استفاده شود.
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مثال 12ــ6: اکنون می خواهیم مثال 11ــ6 را با استفاده از دستور switch  بازنویسی نماییم.
class CheckSeason
{

static void Main()
{

string input;
Console.Write(''Enter a number:'');
input = Console.ReadLine();
switch (input)
{

case ''1'':
Console.WriteLine(''Spring'');
break;

case ''2'': 
Console.WriteLine(''Summer'');
break;

case ''3'':
Console.WriteLine(''Fall'');
break;

case ''4'':
Console.WriteLine(''Winter'');
break;

default:        
Console.WriteLine(''Invalid Number!'');
break;

}
Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

 }
}

ـ  6  ــ دریافت شماره فصل و نمایش نام فصل )مثال 12ــ6( برنامه 8 ـ
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کار در کارگاه 4

1ــ مثال 12ــ6 را طوری بنویسید که به ازای دریافت شمارٔه هر فصل تغییر رنگ زمینه صفحه 
نمایش را متناسب با فصل انجام دهد.

کاربر  سه  تشخیص  دهیم.  توسعه  را  2ــ6  مثال  می خواهیم  اینجا  در  13ــ6:  مثال  2ــ 
مختلف، با دریافت نام کاربری، انجام شود. در این برنامه، نام کاربری با دستور switch و کلمه عبور 

با دستور if بررسی شده است.
class SwitchDemo
{

static void Main(string[] args)
{

string userName, password;
Console.Write(''Enter username:'');
userName = Console.ReadLine();
Console.Write(''Enter password:'');
password = Console.ReadLine();
switch (userName)
{

case ''admin'': 
if (password == ''admin123'')

Console.WriteLine(''Welcome Manager.'');
else

Console.WriteLine(''Wrong password!'');
break;

case ''accountant'': 
if (password == ''acc123'')

Console.WriteLine(''Welcome accountant.'');
else



137

دستورهای شرطی

Console.WriteLine(''Wrong password!'');
break;

case ''sales'':
if (password == ''sales123'')

Console.WriteLine(''Welcome'');
else

Console.WriteLine(''Wrong password!'');
break;

default:        
Console.WriteLine(''Invalid username!'');
break;

}
Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
Console.ReadKey();

}
}

برنامه ٩ــ6  ــ دریافت نام کاربری و رمز عبور کاربران )مثال 13ــ6(

اگر به ساختار دستور switch توجه کنید، پس از هر دستور case، یک دستور break نوشته 
شده است. از کلمه رزرو شده break برای خاتمه دادن به یک case استفاده می شود. اگر دستور 
 ،case هر  می دهد1.برای  خطا  برنامه نویس،  اشتباِه  از  جلوگیری  برای  مترجم  نشود،  نوشته   break

می توان بیش از یک دستور نوشت و نیازی به  بالک ندارد.
3ــ مثال 14ــ6: با استفاده از قطعه برنامه زیر، متن کامل برنامه را در محیط VS بنویسید. 
در این قطعه برنامه از کاربر سؤالی پرسیده می شود، کاربر در پاسخ به سؤال، کلمه ای را وارد می کند. 
 Great! را وارد نماید، هر دو یک نتیجه را خواهد داشت و پیام maybe و یا کلمه  Yes اگر کاربر کلمه

بر روی صفحه نشان داده می شود.

١ــ در زبان C یا ++C، می توانید دستور break را ننویسید که در این صورت بعد از پایان اجرای دستورات یک case، دستورات 
case بعدی نیز اجرا می شود.



138

فصل ششم

Console.Write(''Do you enjoy C# ? (yes/no/maybe):'');
string input = Console.ReadLine();
switch (input)
{

case ''yes'':
case ''maybe'':

Console.WriteLine(''Great!'');
break;

case ''no'':
Console.WriteLine(''Too bad!'');
break;

}
default بدون switch قطعه برنامه 10ــ6  ــ کاربرد دستور

سؤال: اگر در ورودی حروف بزرگ وارد کنیم، عملکرد Switch چگونه خواهد بود؟ ؟
بزرگ  و  دریافت حروف کوچک  به  نسبت  که  دهید  تغییر  را طوری  برنامه  برنامه:  گسترش 

حساس نباشد.
برای این کار از متد زیر کمک بگیرید.

input.To Lower
4ــ برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن راتشخیص دهد.

5ــ برنامه ای بنویسید که نمرهٔ دانش آموز را دریافت کند و پیامی برای قبولی یا مردودی او صادر نماید.
٦  ــ برنامه شماره 11ــ6  و 12ــ٦ را نوشته و ترجمه کنید. به ازای ورودی های مختلف آن را 

اجرا کنید. 
٧ــ اگر کاربر در هنگام اجرای مثال 14 ــ6، کلمه دیگری به غیر از کلمات تعیین شده بنویسد، 

خروجی چه خواهد بود؟
٨  ــ می خواهیم اگر کاربر کلمه دیگری غیر از کلمات تعیین شده در مثال 13ــ6، را وارد کرد، 

دستور زیر اجرا گردد، چه تغییری در داخل دستور switch انجام می دهید؟
Console.WriteLine(''I’m sorry, I don’t understand that!'');
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تغییراتی در عبارت  با  نوشته شده است.   number کنترل محتوای برای  زیر  1ــ دستورهای 
منطقی و دستور if،  همین کنترل را با استفاده از عملگر&& انجام دهید:

if ((number > 10) || (number < 0))
Console.WriteLine(''The number should between zero to ten.'');

else
Console.WriteLine(''Good job!'');

2ــ دستورهای شرطی مطابق با فلوچارت های زیر بنویسید:

3ــ بدون استفاده از دستور if، دستور زیر را بنویسید.
if (number < 100)

number++;

بزرگ تر
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ـ در هر یک از دستورهای زیر، بااستفاده از عملگرهای منطقی، تعداد دستورهای if را کاهش دهید. 4ـ
(الف  
if (score > 0)

if (score < 100)
Console.WriteLine(''Score ='' + score);

(ب  
if (choice == 1)
 Console.Clear();
if (choice == 2)
 Console.Clear();
Console.WriteLine(''Stating...'');

5ــ اگر در متغیر char، یک کاراکتر قرار داشته باشد، با استفاده از دستورهای شرطی معین 
کنید که در داخل متغیر، چه نوع کاراکتری (حروف بزرگ، حروف کوچک و یا ارقام) قرار دارد؟

6ــ در هر یک از دستورهای شرطی زیر، دستور ()WriteLine در چه صورت اجرا می شود؟
(الف  
if (number >= 0)

if (number < 10)
failed++;

else
Console.WriteLine(number);

ب)
if (number >= 0)
{

if (number < 10)
failed++;

}
else

Console.WriteLine(number);
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تمرینات برنامه نویسی فصل ششم

1ــ برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شمارٔه فصل از ورودی دریافت کند. نام ماه های آن 
فصل را در خروجی چاپ نماید. برای ورودی غیر مجاز،پیام مناسب نشان داده شود.

2ــ برنامه ای بنویسید که سن کاربر را دریافت کند و تعداد روزهای عمر او را نشان دهد. عدد وارد 
شده توسط کاربر در برنامه کنترل شود. سن کاربر نمی تواند منفی و یا بزرگ تر از عددی مانند 150 باشد.

3ــ برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و تعیین کند که این عدد مضرب 6 
است یا خیر؟ از روش بخش پذیری هم زمان بر 2و3 استفاده نمایید.

4ــ برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و زوج بودن آن را تشخیص دهد. 
برای بخش پذیری عدد ورودی بر 2، از روش بررسی رقم یکان شامل8،6،4،2،0 استفاده کنید.

را روی  آن عدد  با  متناظر  کلمه  و  کند  رقمی دریافت  که یک عدد یک  بنویسید  برنامه ای  5ــ 
صفحه نمایش دهد مثالً اگر عدد 5 از ورودی دریافت شد، برنامه کلمه FIVE را نمایش دهد.

6ــ برنامه ای بنویسید که میزان مصرف برق در یک ماه را بر حسب کیلو وات سؤال نماید و 
سپس بهای برق مصرفی یک ماه را، بر اساس جدول زیر محاسبه کند و مبلغ آن را بر حسب ریال 
نمایش دهد. مثالً اگر مصرف برق 180 کیلو وات در ماه باشد در این صورت 100 کیلو وات آن با مبلغ 

1364 ریال محاسبه شده و 80 کیلو وات باقیمانده آن، با مبلغ 1426 ریال محاسبه می شود:  
(  1426 * 80  ) + (1364×100) = بهای برق مصرفی  

)kwh( پله های مصرف 30 روزه)نرخ )ریال

1364مصرف ٠ تا ١٠٠
1426مازاد بر ١٠٠ تا 200
1488مازاد بر 200 تا 300
1550مازاد بر 300 تا 400
1736مازاد بر 400 تا 500
1984مازاد بر 500 تا 600

2232مازاد بر 600

7ــ برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت کند و عدد بزرگ تر را تشخیص داده و آن 
را نمایش دهد.
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8  ــ برنامه ای بنویسید که شماره روز را دریافت و نام روز را چاپ کند. مثالً اگر اولین روز سال 
جاری چهارشنبه  بوده است، با ورود عدد 1، چهارشنبه، با ورود عدد 2، پنج شنبه و ... چاپ شود. 

از دستور switch استفاده کنید.
9ــ برنامه ای بنویسید که دمای هوا را از ورودی دریافت نماید. بر طبق جدول زیر، پیام مناسب 

را چاپ نماید.
خروجیورودی

بسیار سرد0> دما
سرد 10 ≤ دما > 0
معتدل20 ≤  دما > 10
گرم30 ≤  دما   > 20

بسیارگرم30  < دما

نماید. طبق جدول زیر، رنگ  از ورودی دریافت  را  بنویسید که شماره رنگ  برنامه ای  10ــ 
زمینٔه صفحه نمایش را به رنگ مربوطه تغییردهد.

رنگ صفحه نمایشورودی)شماره رنگ(

مشکی0
آبی1
قرمز2
سبز3

تعداد  که  بنویسید  برنامه ای  باشد.  چهارگزینه ای  سؤال   3٠ دارای  آزمونی  کنید  فرض  11ــ 
پاسخ های درست و تعداد پاسخ های نادرست یک شرکت کننده در این آزمون را دریافت کرده، نمرٔه وی 

1 نمرٔه منفی دارد).
3

و درصد پاسخ گویی به سؤاالت را محاسبه نماید. (با این فرض که هر پاسخ غلط 
مثالً اگر دانش آموز ١٧ پاسخ درست و ٦ پاسخ غلط داشته باشد، نمرٔه وی برابر ١5 می باشد (از 

3٠ نمره) و درصد پاسخ گویی وی، برابر 50% است.
کنترل  مثالً  دارد؟  برنامه  ورودی  داده های  روی صّحت  بر  کنترلی  تمرین ١١،  برنامٔه  آیا  ١2ــ 

می کند که مجموع تعداد پاسخ های صحیح و غلط کمتر یا مساوی تعداد کل سؤاالت آزمون باشد؟ 
13ــ با تکمیل تمرین ١١ از بروز چنین خطاهایی در ورودی جلوگیری کنید.
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واژگان و اصطالحات انگلیسی فصل ششم

ردیفواژه انگلیسیمعنی واژه به فارسی
Block1

Boolean Expression2

Comparison Operators3

Conditional Statement4

Exclusive or (XOR)5

Logical Operator6
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در بعضی از برنامه های کاربردی باید یک عمل چندین بار تکرار شود. مثالً اگر بخواهیم میانگین 
دانش آموزان کالس  تمام  نمرات  باید  کنیم،  محاسبه  را  یک کالس  انگلیسی  زبان  درس  نمرات  معدل  یا 
را از ورودی دریافت کرده و با یکدیگر جمع کنیم. در این مثال، عمل دریافت نمره از ورودی و عمل 
جمع زدن نمره ها، به تعداد دانش آموزان کالس، باید تکرار گردد. نوشتن چنین برنامه هایی با دستورات 
تکراری، خسته کننده و طوالنی و گاهی غیر ممکن خواهد بود. در زبان های برنامه نویسی از جمله زبان 
این  به وسیلٔه  شده اند.  پیش بینی  برنامه،  دستورات  تعداد  کردن  کوتاه  برای  حلقه،  ایجاد  دستورات   ،C#

دستورات، برنامه نویس می تواند، عملیات و پردازش های تکرار شونده را فقط یک بار بنویسد و کامپیوتر 
آنها را به دفعات، تکرار کند. در این فصل با انواع دستورات حلقه و کاربرد آنها، آشنا می شویم.

پس از پایان این فصل انتظار می رود که فراگیر بتواند:

 کاربرد حلقه در برنامه را توضیح دهد.
 دستورات ایجاد حلقه را نام ببرد و تفاوت هر یک را بیان کند.

 عملکرد و کاربرد دستور حلقه while را توضیح دهد.
 عملکرد و کاربرد دستور حلقه for را توضیح دهد.

 برنامه های کاربردی را با حلقه تکرار بنویسد.
 در برنامه های خود break و Continue را در صورت لزوم به کار بندد. 

 ضرورت استفاده از حلقه های متداخل را توضیح دهد و آنها را در برنامه های خود به کار بندد.

1ــ7ــ دستورات تکرار شرطی
فرض کنید، می خواهیم برنامه ای بنویسیم که فقط، افراد خاصی مجاز به استفاده از آن باشند. 
بدین منظور، در ابتدای برنامه، نام کاربری و کلمه عبور را سؤال می کنیم. اگر کاربر توانست اطالعات 
غیر  در  و  می شود  هدایت  برنامه  بعدی  قسمت های  به  کند،  وارد  صحیح  طور  به  را  شده  خواسته 

این صورت، مجددًا نام کاربری و کلمه عبور درخواست می شود. 

 دستورات تکرار )حلقه ها( 7
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در چنین برنامه هایی، عمل دریافت اطالعات، ممکن است تکرار گردد. تکرار دستورات یک 
دفعات  تعداد  که  زمانی  باشد.  نامعین  یا  و  معین  دفعات  با  می تواند  آن،  الگوریتم  نوع  به  بسته  برنامه، 
نامشخص است، توقف و یا تکرار بستگی به برقراری یک شرط دارد. در این گونه موارد از دستورات 
حلقه شرطی مانند while یا whileــdo استفاده می کنیم. اگر تعداد دفعات تکرار مشخص باشد، مثالً 

حداکثر 3 بار نام کاربری و کلمه عبور دریافت گردد، از دستور حلقه معین for استفاده می شود.
1ــ1ــ7 ــ دستور حلقه شرطی while: ساختار کلی دستور while، در زیر نشان داده 

شده است:
while (عبارت منطقی)

; دستور 

دستور while از سه بخش تشکیل شده است:
 while 1ــ کلمه رزرو شده

2ــ عبارت منطقی در داخل پرانتز
3ــ دستوری که در صورت درست بودِن نتیجه عبارت، اجرا خواهد شد.

مثال 1ــ7: نمونه ای از به کار گیری دستور while چنین است:
int x=1;
while (x < 100)

Console.WriteLine(''x='' + x++);
قطعه برنامه 1ــ7ــ مثالی از یک حلقه

سؤال: به نظر شما خروجی این دستورات چیست ؟ (چه اعدادی روی صفحه  ؟
نمایش، نشان داده می شود؟)

نکته

به عالمت نقطه ویرگول در دستور while توجه کنید. بعد از عالمت پرانتز عالمت نقطه ویرگول 
نگذارید، زیرا دستور while هنوز تمام نشده است. عالمت نقطه ویرگول باید در انتهای دستور نوشته 

شود.
نقطه ویرگول ندارد

while (عبارت منطقی) 
; دستور  
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هنگامی که کامپیوتر در حال اجرای برنامه است، با رسیدن به دستور while، ابتدا مقدار عبارت 
 ،while باشد، دستور (یا بالک) نوشته شده بعد از true را بررسی می کند. در صورتی که مقدار عبارت
اجرا می شود. پس از آن، دوباره مقدار عبارت محاسبه می شود و تا زمانی که ارزش آن true باشد، 

دستورمذکور، اجرا خواهد شد. در این حالت می گوییم حلقه1 ایجاد شده است (فلوچارت 1ــ٧). 
دستور یا دستوراتی که مکرر اجرا می گردند در بدنه حلقه2 قرار دارد. اگر در ارزیابی عبارت، 
مقدار false حاصل شود، دستورات بدنه حلقه دیگر اجرا نخواهند شد. برنامه از حلقه خارج می شود 

و دستورات بعدی اجرا می شوند.

while فلوچارت 1ــ7ــ دستور

عبارت منطقی
 )بررسی عبارت(

دستور

حلقه

Loop Body ــLoop    2 ــ١

false

true

نکته

اگر بخواهید بیش از یک دستور تکرار گردد، باید آنها را به صورت یک بالک بنویسید. 
یعنی آنها را در داخل عالمت های آکوالد باز و بسته قرار دهید.

کار در کارگاه ١

1ــ مثال ١ــ٧ را به صورت یک برنامه کامل در VS تایپ و اجرا نمایید.
٢ــ اعداد حلقه را طوری تغییر دهید تا خروجی اعداد دو رقمی شود.

٣ــ اعداد حلقه را طوری تغییر دهید تا خروجی اعداد سه رقمی و به صورت نزولی شود.
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مثال 2ــ7: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که ارقام یک عدد را جدا نموده و آنها را نمایش دهد. 
الگوریتم یا روش انجام کار: با توجه به آن که رقم یکان هر عدد، باقیمانده تقسیم آن عدد 
صحیح بر 10 است، کافی است عدد دریافتی را بر 10 تقسیم و باقیمانده آن را نمایش دهیم. به عنوان 
مثال اگر عدد دریافتی 576 باشد باقیمانده تقسیم آن بر عدد 10، عدد 6 است که رقم یکان عدد است.

 اگر دوباره خارج قسمت بدست آمده یعنی 57 را بر عدد 10 تقسیم کنیم، خواهیم داشت:
10

57 5
50
7   

اگر به باقیمانده تقسیم باال توجه کنید، متوجه 
می شوید که عدد 7، رقم ده گان عدد دریافتی است. 
به همین ترتیب ادامه می دهیم و عمل تقسیم را تکرار 

کرده و باقیمانده تقسیم را به دست می آوریم.

10
0

0
5

5

در  بگیرید.  نظر  در  را  باال  تقسیم  باقیمانده 
اینجا توانستیم آخرین رقم عدد یعنی 5 را نیز جدا 

کنیم.
می شویم  متوجه  فوق  عملیات  در  دقت  با 
زمانی  تا  و  است  تکراری  عملی  تقسیم،  عمل  که 
باشد  از صفر  بزرگتر  آن  مقسوم  که  می شود  انجام 

(فلوچارت ٢ــ٧).
فلوچارت 2ــ7ــ جدا کردن ارقام عدد

دریافت عدد از کاربر
number

number>0

 digit       number%10

مقدار digit را
 اعالم کن

 number       number/10

حلقه

false

true

10
576 57
570

6
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مطابق با فلوچارت شکل 2ــ7، برنامه را می نویسیم:
class Numbers
{

 static void Main()
 {

  int number, digit ;
 string input;
 Console.Write(''Enter a number:'');
 input = Console.ReadLine();
 number = int.Parse(input);
 while (number > 0)
 {

 digit = number % 10;
 Console.WriteLine(digit);
 number /= 10;

 }
 Console.WriteLine(''Press any key to continue…'');
 Console.ReadKey(); 

 }
}

برنامه 2ــ7ــ جدا کردن ارقام یک عدد صحیح

 

سؤال: در برنامه 2ــ7، یک بالک شامل سه دستور، در داخل حلقه قرار دارد  ؟
که تکرار می شود. بالک و دستورهای داخل آن را مشخص کنید.

سؤال: برنامه را برای عدد ٣٨٥ در جدول، Trace کنید.  ؟
input number digit خروجی
385
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سؤال: آیا ممکن است که دستورات داخل حلقه، اصالً اجرا نشوند؟ به ازای  ؟
چه مقادیری این اتفاق می افتد؟

مثال 3ــ7: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که نام کاربری و رمز عبور را سؤال نماید و اگر کاربر 
اطالعات خواسته شده را به درستی وارد نکرد، دوباره سؤال شود.

الگوریتم یا روش انجام کار: در فصل ششم در مثال 10ــ6، با روش دریافت و بررسی نام 
کاربری و گذر واژه آشنا شدید. در این مثال از حلقه برای تکرار عملیات استفاده می کنیم. در صورتی 
بررسی اطالعات تکرار  باید دوباره عمل دریافت و  نکرد،  به طور صحیح وارد  که کاربر اطالعات را 

شود. فلوچارت 3ــ7، حلقه و عملیات تکراری را نشان می دهد.

true

نام کاربری را دریافت کن
userName

گذر واژه را دریافت کن
password

userName= "admin"
AND
password= "admin123"

اعالم کن "نام کاربری یا 
گذر واژه اشتباه است"

اعالم کن "خوش آمدید"

false

فلوچارت 3ــ7ــ دریافت نام کاربری و 
گذر واژه با حلقه

حلقه
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اگر فلوچارت 3ــ7 را با دقت بررسی کنید، متوجه می شوید که در این مثال، ابتدا دستورات 
داخل حلقه اجرا می شوند و سپس شرط ادامه تکرار، بررسی می شود. در حالی که در مثال قبلی، ابتدا 
شرط بررسی می شد و سپس در صورت برقراری شرط، دستورات داخل حلقه اجرا می شد. در زبان 
برنامه نویسی #C، دستور حلقه whileــdo برای این گونه مسایل در نظر گرفته شده است، که در این 

قسمت به شرح آن می پردازیم.
2ــ1ــ7 دستور حلقه شرطی whileــdo: شکل کلی دستور whileــdo به صورت زیر است:

do 
;دستور  
while ( عبارت منطقی) ;

دستور whileــdo از چهار بخش تشکیل شده است: 
 do 1ــ کلمه رزرو شده
2ــ دستور داخل حلقه 

while 3ــ کلمه رزرو شده
4ــ عبارت منطقی داخل پرانتز، که در صورت درست بودن آن، دستور داخل حلقه تکرار می شود. 

مثال 4ــ7: نمونه ای از به کارگیری دستور whileــdo چنین است:
int x=1;
do 

 Console.WriteLine(''x='' + x++);
while (x < 10);

قطعه برنامه 3ــ7ــ مثالی از یک حلقه 

سؤال: به نظر شما خروجی این حلقه چیست؟ جدول Trace حلقه را ترسیم کنید. ؟

نکته

 اگر بخواهید بیش از یک دستور در حلقه قرار گیرد، باید آنها را در یک بالک قرار دهید.
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به محل نوشتن عالمت ; در دستور whileــdo توجه کنید. این عالمت بعد از عبارت منطقی 
باید نوشته شود.

کامپیوتر با رسیدن به دستور whileــdo، ابتدا دستور داخل حلقه را اجرا می کند که از کلمه 
do شروع می شود و سپس با رسیدن به کلمه while، مقدار عبارت منطقی را ارزیابی می نماید. اگر 
حاصل عبارت true باشد، آنگاه به قسمت do برمی گردد و دستور بدنه حلقه اجرا می شود. تا زمانی که 
حاصل عبارت true است حلقه تکرار می شود. اگر حاصل ارزیابی عبارت false شود، دیگر به کلمه 
do برنمی گردد و کنترل برنامه به خط بعد از while واگذار شده و دستورات دیگِر برنامه اجرا می شود. 

فلوچارت 4ــ7، دستور whileــdo را نشان می دهد.

 doــwhile فلوچارت 4ــ7ــ دستور

true

false

دستور

عبارت منطقی )مقایسه و 
بررسی داده(

حلقه

کار در کارگاه 2

 doــwhile برنامه مربوط به فلوچارت 3ــ7 (دریافت نام کاربری و گذرواژه)، را با استفاده از حلقه
بنویسید.
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using System;
class LoginLoop
{ 

 static void Main(string[] args)
 {

 string userName, password;
 bool loginFlag;
 do
 {

 Console.Write(''Enter username: '');
 userName = Console.ReadLine();
 Console.Write(''Enter password: '');
 password = Console.ReadLine();
 if ((userName == ''admin'') && (password == ''admin123''))

 loginFlag = true;
 else
 {

 loginFlag = false;
Console.WriteLine(''Wrong username or password!. Try again.'');

 }
 } while (!loginFlag);
 Console.WriteLine(''Welcome Admin.'');
 Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
 Console.ReadKey();

 }
}

برنامه 4ــ7ــ دریافت نام کاربری و رمز عبور در داخل حلقه

 do
wــ

hil
e ه

حلق
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در برنامه 4ــ7، بیش از یک دستور در داخل حلقه قرار دارد، بنابراین ازعالمت های آکوالد 
باز و بسته برای ایجاد یک بالک استفاده شده است که بین کلمات do و while قرار دارند. در داخل 
بالک ابتدا نام کاربری و گذرواژه دریافت شده است و سپس درستی آنها توسط دستور if، بررسی شده 
است. برای کنترل حلقه (یا شرط تکرار حلقه) از یک متغیر منطقی به نام loginFlag استفاده شده 
است. اگر کاربر اطالعات نام کاربری و گذرواژه را صحیح وارد کند، در این متغیر مقدار true قرار 

می گیرد. اما اگر کاربر اطالعات نادرست وارد کند، در این متغیر مقدار false قرار می گیرد.
به عبارت منطقی کنترل حلقه که پس از کلمه while نوشته شده است دقت کنید:

 } while (!loginFlag);
متغیر  مقدار  که  زمانی  تا  بنابراین  است.  شده  استفاده  نقیض  عملگر  از  منطقی،  عبارت  در 
loginFlag برابر false است، حلقه تکرار می گردد. هر گاه کاربر، اطالعات صحیح را وارد کند در 
متغیر loginFlag مقدار true قرار گرفته و در نتیجه حاصل عبارت منطقی false شده و حلقه دیگر 
تکرار نمی شود. در نتیجه دستور بعد از While اجرا می شود که نمایش یک پیام خوشامد گویی است.

 Console.WriteLine(''Welcome Admin.'');
شده  استفاده  بسته  و  باز  آکوالد  عالمت های  از   else قسمت  در  چرا  سؤال:  ؟

است، اما در قسمت if، چنین نیست؟

مثال 5ــ7: می خواهیم یک بازی حدس عدد، ایجاد 
کنیم. این بازی بین دو بازیکن به شرح زیر صورت می گیرد. 
بازیکن  و  می گیرد  نظر  در  خود  برای  را  عددی  اول  بازیکن 
بازی،  بازیکن اول در طول  بزند.  باید آن عدد را حدس  دوم 
تا عدد  بازیکن دوم قرار می دهد  راهنمایی الزم را در اختیار 

باالتر یا پایین تری را حدس بزند.
شرح  به  توجه  با  کار:  انجام  روش  یا  الگوریتم 
بازی، ابتدا عدد مورد نظر بازیکن اول را سؤال کرده و در یک 

متغیر (number) ذخیره می کنیم. سپس از بازیکن دوم می خواهیم تا عددی که بازیکن اول وارد کرده 
است را حدس بزند. عدد دریافتی از بازیکن دوم (guess)، باید با عدد مورد نظر بازیکن اول مقایسه 

شود که در این صورت سه حالت رخ می دهد:
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»آفرین درست حدس زدید«  پیام  این صورت  که در  حالت اول: guess = number است 
اعالن شود.

حالت دوم: guess < number است که در این صورت پیام »برو باال« اعالن شود.
حالت سوم: guess > number است که در این صورت پیام »برو پایین« اعالن شود.

تا زمانی که بازیکن دوم، عدد را درست حدس نزده است، عملیات دریافت عدد از بازیکن دوم 
و مقایسه آن باید تکرار شود. بنابراین در این برنامه نیاز به یک حلقه می باشد. از آن جا که عمل حدس 
باید  به نظر شما از چه دستور حلقه  بازیکن دوم انجام می شود،  به وسیلٔه  بار  زدن عدد، حداقل یک 

استفاده کنیم؟
 فلوچارت 5ــ7، الزم برای انجام این بازی را نشان می دهد. آن را به ازای ورودی های مختلف 

دنبال کنید.

فلوچارت 5ــ7ــ بازی حدس عدد

بر اساس فلوچارت فوق، برنامه 5ــ7 را می نویسیم.
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class GuessTheNumber
{

 static void Main(string[] args)
 {

string input;
 int number, guess;
 Console.Write(''Player 1: Think a number (1-100): '');
 input = Console.ReadLine();
 number = int.Parse(input);
 Console.Clear(); // clear console screen
 do
 {

 Console.Write(''Player 2: Guess the number (1-100): '');
 input = Console.ReadLine();
 guess = int.Parse(input);
 if (guess < number)

 Console.WriteLine(''Incorrect, Go Up.'');
 else

 if (guess > number)
 Console.WriteLine(''Incorrect, Go Down.'');

 else
 Console.WriteLine(''Well done!, it’s correct.'');

 } while (guess != number);
Console.WriteLine(''Press any key to continue...'');
 Console.ReadKey();

 }
}

 برنامه 5  ــ7ــ بازی حدس عدد

 do
wــ

hil
e ه

حلق
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 while استفاده شده است. به عبارت منطقی در دستور doــwhile در برنامه 5ــ7، از حلقه
توجه کنید :

} while (guess != number);
اگر حدس بازیکن دوم، مخالف عدد مورد نظر بازیکن اول باشد، نتیجه عبارت true است و 
حلقه تکرار می شود. تنها در صورتی که هر دو عدد با یکدیگر برابر باشند، نتیجه عبارت false خواهد 
شد و حلقه قطع شده و دستور بعد از while اجرا می شود. توجه کنید که چون دستورات داخل حلقه 

بیش از یک دستور است، در داخل یک بالک قرار گرفته اند.
اضافه  امکان  نیست.  کامل  و  ایده آل  می شود،  نوشته  که  برنامه ای  معموالً  برنامه:  گسترش 
کردن ویژگی و قابلیت های جدید در هر برنامه وجود دارد. در برنامه 5   ــ7 نیز، می توان امکاناتی را 
اضافه کرد. به عنوان مثال، قابلیت امتیازدهی را به برنامه اضافه می کنیم. این امتیاز باید متناسب با تعداد 

دفعاتی باشد، که بازیکن دوم تالش می کند تا عدد مورد نظر بازیکن اول را پیدا کند.
در قسمت کار در کارگاه، در انتهای این فصل، چنین امکانی را به برنامه 5ــ7 اضافه می کنیم. 

for 2ــ7ــ دستور حلقه
در مقدمه این فصل، مثالی در مورد محاسبه میانگین نمرات درسی یک کالس بیان شد که در آن، 
عملیات دریافت نمرات و محاسبه مجموع آنها، باید به تعداد دانش آموزان یک کالس تکرار شود. در 
چنین برنامه هایی که در آن تعداد تکرار دستورات معین است، بهتر است از دستور حلقه for استفاده 
کنیم که برای این منظور در زبان #C پیش بینی شده است. برای آشنایی با این دستور با یک مثال ساده 

جهت نمایش اعداد 1 تا 10 شروع می کنیم.
از  دهیم.  نشان  نمایش،  روی صفحه  را   10 تا   1 از  طبیعی  اعداد  می خواهیم  مثال 6ــ7: 

دستور for به صورت زیر استفاده می کنیم:
for (int i = 1 ; i<= 10 ; i++ )

 Console.WriteLine( i);
قطعه برنامه 6   ــ7ــ استفاده از حلقه for برای نمایش اعداد طبیعی 1 تا 10 

دستور ()WriteLine در این مثال در داخل حلقه قرار دارد که در هر بار تکرار حلقه، مقدار 
متغیر i روی صفحه نمایش، نشان داده می شود. مقدار متغیر i چقدر است؟ 
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به داخل پرانتز، در جلوی دستور for، توجه کنید. سه قسمت در  به این سؤال،  برای پاسخ 
داخل پرانتز، قابل تشخیص است. در قسمت اول، یک متغیر از نوع صحیح به نام i با مقدار اولیٔه 1 
تعریف شده است. قسمت دوم، یک عبارت منطقی (i <= 10) است و قسمت سوم نیز یک دستور 

انتساب افزایشی (++i) است. 
جزییات اجرای دستورات باال چنین است: در دستور for، ابتدا عدد 1 در متغیر i قرار می گیرد 
بنابراین  نتیجه عبارت true است.  و سپس عبارت منطقی محاسبه می شود و چون (i<=10) است، 
دستور داخل حلقه اجرا می شود و در نتیجه عدد 1 در روی صفحه نمایش داده می شود. سپس دستور 

انتساب افزایشی انجام می شود یعنی مقدار متغیر به اندازه یک واحد افزایش می یابد. 
 (2<=10) است  درست  عبارت  نتیجه  هنوز  چون  و  می شود  محاسبه  منطقی  عبارت  دوباره 
عملیات  این  می شود.  داده  نشان  روی صفحه  بر   2 عدد  و  اجرا شده  حلقه  داخل  دستور  نتیجه  در 
 تکرار می شود تا زمانی که نتیجه عبارت نادرست شود یعنی (10=>11) که در این صورت حلقه قطع 

می شود. بنابراین اعداد 1 تا 10 روی صفحه نمایش، نشان داده می شود.
و  ایجاد  دستور  فلوچارت،  این  در  می دهد.  نشان  را   for دستور  فلوچارت  6  ــ7،  شکل 

مقداردهی اولیه متغیر، در داخل حلقه قرار ندارد و تنها یک بار در ابتدا اجرا می شود.

for شکل 6ــ7ــ فلوچارت دستور

مقدار دهی اولیه متغیر

عبارت منطقی )مقایسه 
و بررسی داده(

تغییر مقدار متغیر

دستور

true

false

حلقه
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نکته

با توجه به مثال، شکل کلی دستور for چنین است:

for ( تغییر مقدار متغیر ; عبارت منطقی ; مقدار اولیه = نام متغیر )
;  دستور

کلمه for، یک کلمه رزرو شده است. متغیری که در حلقه for استفاده می شود، هر نام مجازی 
می تواند داشته باشد. این متغیر به نام شمارنده1 معروف می باشد. چون نقِش شمارش تعداد تکرار حلقه 
بدیهی است در حالت  انجام شود.  نزولی  یا  به صورت صعودی  به عهده دارد. شمارش می تواند  را 

نزولی، تغییر مقدار متغیر باید به صورت کاهشی باشد.
شکل های دیگر حلقه مثال ٦ــ٧ در زیر آورده شده است.

for (int i; = 1 ; i<= 10 ;  Console.WriteLine( i) , i++ );
سؤال: خروجی این دستور را بررسی کنید. ؟

for (int i; = 1 ; i<= 10 ;  i++ , Console.WriteLine( i) );

سؤال: خروجی این دستور را بررسی کنید و تفاوت آن را با دستور قبل بیان نمایید. ؟

مثال 7ــ7: در دستور زیر از یک حلقه نزولی استفاده شده است. به هر سه قسمت داخل 
پرانتز دقت کنید.

for (int i = 100 ; i> 1 ; i -  - )
 Console.WriteLine( i);

قطعه برنامه 7ــ7ــ استفاده از حلقه for کاهشی

سؤال: به نظر شما خروجی این حلقه چیست؟  ؟

Counter ــ1

به عالمت ( ; ) در دستور for توجه کنید. بعد از عالمت پرانتز عالمت( ; ) نگذارید، زیرا 
دستور for هنوز تمام نشده است. عالمت ; باید در انتهای دستور نوشته شود.

for ( تغییر مقدار متغیر ; عبارت منطقی ; مقدار اولیه = نام متغیر )
;  دستور      
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را رسم  این حلقه  به  مربوط   Trace جدول :for در ساختار break کاربرد 1ــ2ــ7ــ 
نمایید.

مثال 8  ــ7: می خواهیم برنامه ای برای 1ATM بنویسیم که سه بار اجازه ورود گذرواژه را 
به کاربر بدهد و در صورتی که هر سه بار گذرواژه اشتباه وارد شود، کارت توسط دستگاه عابربانک با 

صدور پیغامی ضبط می شود.
الگوریتم یا روش انجام کار: دستگاه عابر بانک از شما سه بار گذرواژه ورود می گیرد. در 
 break صورتی که مقدار ورودی صحیح باشد، شما با پیغام خوش آمدگویی مواجه می شوید و با دستور
از حلقه خارج می شوید و در صورتی که مقدار ورودی درست نباشد، تا 3 بار اجازه وارد کردن دارید 
وگرنه کارت با پیغامی ضبط می شود. در این برنامه برای دریافِت 3 بار گذرواژه، از حلقه for استفاده 
با گذرواژه اصلی مقایسه می شود و در  بار که گذرواژه از ورودی دریافت می شود،  شده است. هر 
صورت صحیح بودن عالمتی به نام متغیر flag مقدار true می گیرد. این متغیر در آغاز برنامه مقدار 

false دارد و تا زمانی که گذرواژه درست وارد نشود همچنان false می ماند.

automatic teller machine ــ ١
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using System;
class ATMGetPass
{
 static void Main ()
 {
  int i;
  string mainPassword = ''1404'', password;
  bool flag = false;
   for (i = 3; i >=1; i--)
   {
    Console.Write(''Enter Password:'');
    password = Console.ReadLine(  );
    Console.WriteLine();
    if (password == mainpassword)
    {
     flag = true;
     Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;
     Console.WriteLine('' That is right...'');
     Console.Beep(  );
     break;    //  خروج از حلقه
    }
    else
     Console.WriteLine('' PLZ try again...'');
 }
 if (flag = false)
 {
  Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
  Console.WriteLine('' Your card will no longer work!!!'');
 }
        }
}

ATM برنامه 8 ــ 7 ــ دریافت گذرواژه برای
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سؤال: چرا ترجیح می دهیم در این برنامه از متغیر رشته ای حاوی رشته اِی از  ؟
ارقام، برای دریافت گذرواژه استفاده کنیم؟

سؤال: به طور کلی چه زمانی از متغیرهای عددی و چه موقع از متغیر رشته ای  ؟
رقمی در برنامه کمک می گیریم؟

برنامه  نمایید و  با حروف مقداردهی  به جای عدد،  گسترش برنامه: متغیر گذرواژه اصلی را 
را طوری تغییر دهید که نسبت به دریافت حروف کوچک و بزرگ حساس نباشد. برای این کار، از 

متدهای ()ToUpper و ()ToLower در شرط استفاده کنید.

سؤال: عملکرد متدهای ()ToUpper و ()ToLower را توضیح دهید. ؟

توجه داشته باشید، که هیچ کدام از سه قسمت داخل پرانتز، در دستور for اجباری 
نیستند. حتی دستور for، می تواند به صورت زیر نوشته شود که در این صورت، یک حلقه تمام 

نشدنی و بی نهایت ایجاد می شود.
for ( ; ; )
 Console.WriteLine(''Infinite Loop! '');

نکته

:for در ساختار continue ـ 7ــ کاربرد دستور ـ 2ـ 2ـ
مثال 9ــ7ــ همه شما بازی هپ را می شناسید و بارها برای تمرین جدول ضرب در دوران 
ابتدایی این بازی را انجام داده اید. در این برنامه می خواهیم بازی هپ را برای عدد 5 شبیه سازی کنیم.
الگوریتم یا روش انجام کار: در بازی هپ، هرجا که به مضرب عدد تعیین شده می رسیم 
باید پیغام هپ را چاپ کنیم. برای این کار، حلقه ای را تا مثالً 50 در نظر می گیریم تا هرجا به مضرب 5 
رسید، هپ با رنگ دیگری چاپ شود. برای رسیدن به مضرب 5 از شرطی با عملگر % برای باقیمانده 

کمک می گیریم. در نگاه اول برنامه با آنچه تاکنون آموخته اید قابل نوشتن است.
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using System;
class hop
{
 static void Main (string [ ] args)
 {
  for (int i = 1; i<=20; i++)
  {
   if (i % 5 ==0)
   {
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
    Console.WriteLine(''hop'');
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
   }
   Console.Write('' {0}'' , i);
  }
  Console.ReadKey();
 }
}

برنامه 9ــ 7ــ بازی هپ

سؤال: اشکال برنامه فوق چیست؟ ؟

کار در کارگاه 3

1ــ قطعه برنامه 3ــ7 را به یک برنامه کامل تبدیل کرده و آن را اجرا کنید.
2ــ به برنامه 5ــ7، امکان امتیازدهی را اضافه نمایید. برای این منظور، با استفاده از یک متغیر، 
تعداد دفعات تالش بازیکن دوم را شمارش کرده و در انتهای برنامه، محتوای آن را نشان دهید. یک 

دستور انتساب افزایشی در داخل حلقه می تواند تعداد دفعات را شمارش کند. 
3ــ قطعه برنامه های 6ــ7 و 7ــ7 را به یک برنامه کامل تبدیل کرده و آن را اجرا کنید.
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در مثال 9ــ7 نباید هم مضرب عدد 5 و هم هپ هر دو چاپ شوند. در واقع به جای مضرب باید 
هپ چاپ شود. بنابراین باید برنامه را در رسیدن به مضرب 5 متوقف کنیم و از گام بعدی حلقه، تکرار 
را از سر بگیریم. در واقع زمانی از دستور پرش continue استفاده می کنیم که خواهان متوقف شدن 
یکی از مراحل تکرار و شروع بالفاصله مرحله بعدی تکرار هستیم. دستور continue مرحله فعلی را 
متوقف و مرحله بعدی تکرار را شروع می کند. در برنامه هپ کافیست دستور ;continue را قبل از 

بسته شدن بالک if قرار دهید.
مثال 10ــ7: می خواهیم ده عدد از ورودی دریافت کرده، بزرگ ترین آن را تشخیص داده 

و نمایش دهیم.
الگوریتم یا روش انجام کار: برای پیدا کردن بزرگترین عدد، از روشی که در فصل ششم 
در مثال 3ــ6، توضیح داده شد، استفاده می کنیم. شکل 7ــ7، فلوچارت پیدا کردن بزرگترین عدد، از 
بین ده عدد را نشان می دهد. در ابتدای این فلوچارت، اولین عدد دریافت می شود و آن را به عنوان 
بزرگترین عدد در متغیر maximum ذخیره می کنیم. سپس در داخل حلقه، بقیه اعداد دریافت و با 
 maximum مقایسه می شوند. هر جا که عدد بزرگتری دریافت شد، در متغیر maximum مقدار متغیر
ذخیره می شود. چون حلقه باید به تعداد 9 بار تکرار گردد، از یک متغیر به نام counter برای شمارش 

تعداد تکرار حلقه استفاده شده است، که با هر بار تکرار حلقه، یک واحد به آن اضافه می شود.
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شکل 7ــ7 ــ فلوچارت پیدا کردن بزرگ ترین عدد

شروع

یک عدد دریافت کن
number

maximum           number

counter           2

   counter ≥ 10 
false

true
یک عدد دریافت کن

number

maximum > number

true

false

maximum           number

counter          counter +1

 maximum مقدار متغیر
را چاپ کن

پایان
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برنامه 10   ــ7 بر اساس فلوچارت شکل 7ــ7 نوشته شده است.
class FindMaximum
{

 static void Main(string[] args)
 {

 string input;
 int number, maximum; 
 Console.Write(''Enter a number:'');
 input = Console.ReadLine();
 maximum = int.Parse(input); // Suppose first number is maximum.

 for (int i=2; i<=10 ; i++)
 {

 Console.Write(''Enter a number:'');
 input = Console.ReadLine();
 number = int.Parse(input);
 if (maximum < number) // found bigger number

 maximum = number; 
 

 } 
 Console.WriteLine(''The maximum number is''+ maximum);''
 Console.WriteLine(''Press any key to continue ...'');''
 Console.ReadKey();

 }
}

برنامه 10ــ7ــ پیدا کردن بزرگ ترین عدد از بین ده عدد

دریافت اولین عدد

دریافت دومین عدد تا 
دهمین در حلقه
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کار در کارگاه 4

1ــ با تغییراتی در برنامه 10ــ7، کوچکترین عدد را پیدا کنید. نام متغیر minimum را برای 
کوچک ترین عدد استفاده کنید.

2ــ برنامه ١٠ــ٧ را طوری بنویسید که هم بزرگترین و هم کوچک ترین عدد را از بین ده عدد 
پیدا کند.

٣ــ به برنامٔه قبلی دستوری اضافه کنید تا فاصله بین بزرگ ترین عدد و کوچک ترین عدد را پیدا 
کند.

3ــ7ــ حلقه های متداخل
درون حلقه ممکن است دستور یا دستوراتی وجود داشته باشند. دستور یا دستورات داخل 
حلقه به تعداد تکرار حلقه، انجام می شود. بنابراین اگر حلقه ای مثالً 5 بار تکرار شود، دستورات داخل 

آن 5 بار انجام می شوند. 
دستور داخل حلقه ممکن است خودش، یک حلقه باشد. بنابراین حلقه هایی تودرتو خواهیم 

داشت که حلقٔه داخلی به تعداِد دفعاِت تکراِر حلقٔه بیرونی، تکرار می شود.
سؤال: مثال های زیر را ببینید و تعداد تکرار هرکدام را مشخص کنید. ؟

for (int i = 1;  i<=10;  i++)
Console.WriteLine(i);

for (int i = 1; i<=5; i++)
{
 input = Console.ReadLine();
 num = int.Parse(input);
 sum = sum + num;
}

for (int i = 5; i>=1; i--)
 for (int j = 1; j<=3; j++)
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for (int i = 1; i<=2; i++)
{
 j=4;
 do
 {
  Console.WriteLine(''{1},{1}'', i , j);
  j-=1;
 } while (j >=1);
}

سؤال: تفاوت میان تعداد تکرار و دستورات درون حلقه را در مثال های (1) تا  ؟
(4) با همکالسان خود به بحث بگذارید.

جدول Trace مثال شماره (3) به عنوان نمونه آورده شده است. این جدول را تکمیل کنید.

JIخروجی
1
2
3

5

1
2
3

4

اکنون فرض کنید می خواهیم برای یک دونده در مسابقه دو شبیه سازی انجام دهیم. در این 
مسابقه هر دونده باید دور تا دور 3 زمیِن مسابقه بدود که البته هر زمین را نیز باید 5 بار به طور کامل، 

دور بزند.
سؤال: پیشنهاد می کنید کدام یک از حلقه های قبلی را با اندکی تغییر برای این  ؟

مسابقه به کار ببریم؟
سؤال: در زندگی روزمره با چه مثال هایی از حلقه های تودرتو یا متداخل روبرو  ؟

هستید؟
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مثال 11ــ7ــ در این برنامه قصد داریم یک ساعت دیجیتال را با ساعت و دقیقه شبیه سازی 
کنیم.

الگوریتم یا روش انجام کار: ابتدا بخش نمایش دقیقه را کدنویسی می کنیم. برای نمایش 
دقیقه نیاز به حلقه ای داریم که 60 بار کار کند (چرا؟). این بخش با حلقٔه بسیار ساده قابل کدنویسی 

است.
for (int  min = 0;  min<60;  min++)
 Console.WriteLine(''{0}'', min);
با اجرای کد باال دقیقه های یک ساعت شبیه سازی می شود. در صورتی که بخواهیم 12 ساعت 
را شبیه سازی کنیم کافیست دستورات باال را 12 بار تکرار کنیم. بنابراین دستورات را درون حلقه ای 

می نویسیم که 12 بار تکرار می شود.
for (int  hour = 1;  hour <= 12;  hour++)
 for (int  min = 0;  min<60;  min++)
  Console.WriteLine(''{0}'', min);
با تغییراتی در دستور WriteLine می توانیم ساعت را هم نمایش دهیم. بنابراین برنامه به شکل 

زیر خواهد بود:
using System;
class clock
{
static void Main()
{
for (int  hour = 1;  hour <= 12;  hour++)
 for (int  min = 0;  min<60;  min++)
  Console.WriteLine(''{1}: {1}'' , hour , min);
  }
}

برنامه 11ــ7 ــ نمایش ساعت دیجیتال با استفاده از حلقه های متداخل

سؤال: برنامه را طوری تغییر دهید که قبل از تغییر ساعت شمار، ایست موقتی با  ؟
دریافت کلید از کاربر داشته باشد.
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خودآزمایی فصل هفتم

1ــ درستی یا نادرستی هر عبارت را تعیین کنید.
الف) در حلقٔه while دستورات، حداقل یک بار تکرار می شوند.

ب) عبارت منطقی حلقه do در جلوی آن نوشته می شود.
ج) ما می توانیم حلقه for با تکرار 5 را با while هم بازنویسی کنیم.

د) برای خروج از حلقه دستور break به ما کمک می کند.
هـ) اگر در انتهای for عالمت ; قرار دهیم خطا رخ می دهد.

2ــ جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.
الف) معموالً برای تکرار معین از حلقه ............ کمک می گیریم.

ب) برای این که حلقه for به صورت بی نهایت تکرار شود، به شکل ......... استفاده می کنیم.
ج) در حلقٔه do عبارت منطقی در جلوی .............. نوشته می شود.

د) تعداد تکرار حلقه های متداخل از ............ تکرار هر حلقه به دست می آید.
3ــ حلقٔه زیر را با استفاده از for بنویسید.

int i = 11;
do
{
 Console.WriteLine(i);
{ while (i < = 99)
 i = 11+;

4ــ حلقٔه سؤال قبل را trace کنید و در یک جمله بنویسید چه کاری انجام می دهد؟
5ــ اجرای دستورات زیر سبب نمایش چه اعدادی می شود؟

int a = 1, b = 1 , c=0;
while (a < 30)
{

 Console.WriteLine(a);
 c = a + b;
 a = b;
 b = c;

 }
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تمرینات برنامه نویسی فصل هفتم

6  ــ خروجی این قطعه برنامه را به دست آورید.
for (int i = 1; i<=3; i++)
{
 for (int j = 1; j<=3; j++)
  if(i==j)
   Console.Write(1);
  else
   Console.Write(0);
 Console.WriteLine( );
}

1ــ برنامه ای بنویسید که اعداد زوج از 3 تا 21 را به صورت نزولی نشان دهد. برنامه را طوری 
تغییر دهید که خروجی برنامه روی عدد ١٦ متوقف شود.

2ــ برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت کند و سپس اعداد فرد از 1 تا آن عدد را 
چاپ نماید.

3ــ برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت کند و مقلوب آن را محاسبه و نمایش دهد. 
مثالً اگر عدد 529 وارد شد برنامه عدد 925 را نمایش دهد.

4ــ برنامه ای بنویسید که نمرات درس انگلیسی دانش آموزان یک کالس 15 نفری را سؤال 
نماید و سپس اطالعات زیر را نمایش دهد:

الف) باالترین نمره کالس
ب) کمترین نمره کالس

پ) فاصله بین کمترین و بیشترین نمره
ت) مجموع نمرات کالس

ث) میانگین یا معدل نمرات کالس
5 ــ در یک بازی دو نفره، هفت چوب کبریت قرار دارد. هر یک از بازیکنان می توانند در نوبت 
خود یک یا دو یا حداکثر سه چوب کبریت بردارند. بازیکنی که آخرین چوب کبریت را بردارد، بازنده 
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است. برنامه ای بنویسید که این بازی را بین دو بازیکن اجرا کند. در هر مرحله بازی، تعداد چوب 
کبریت های باقیمانده را چاپ کنید. سپس از هر بازیکن، تعداد چوب کبریت هایی که مایل است بردارد 

را سؤال نموده و باقیمانده را چاپ کنید.
٦ ــ برنامه ای بنویسید که نمرات ١٠ دانش آموز را که هر کدام  ٥ درس  دارند دریافت و مجموع 

و معدل هر دانش آموز را محاسبه و چاپ نماید.
٧ــ برنامه ای بنویسید که جدول ضرب ١٠×١٠ را روی صفحه نمایش دهد.

واژگان و اصطالحات انگلیسی فصل هفتم

ردیفواژه انگلیسیمعنی واژه به فارسی
Counter1

Loop2

Loop Body3

ATM4

Flag5
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 Visual Studio پیوست ١: نصب

شرکت مایکروسافت نرم افزاری به نام Visual Studio ساخته است که برای برنامه نویسی 
استفاده می شود. این نرم افزار شامل مترجم زبان برنامه نویسی، یک ویرایشگر1  و یک اشکال یاب 
می باشد. این نرم افزار در چند نسخه با ویژگی های مختلف عرضه شده است. همچنین یک نسخه 
رایگان به نام  Visual Studio Express Edition عرضه کرده است که برای شروع کار برنامه نویسی 
مناسب است. دیگر نرم افزار رایگان، نرم افزار Microsoft. Net Framework است که یک دسته 
ابزار مختلف به صورت فرمان (که در خط فرمان باید تایپ شوند) فراهم می کند که برای ترجمه و 
اجرای برنامه نوشته شده به زبان #C می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین شما برای برنامه نویسی 

و اجرای برنامه ها دو راه دارید: 
١ــ استفاده از Visual Studio نیاز به تهیه و نصب نرم افزار VS دارد که در ادامه این ضمیمه 

طریقه نصب آن بیان شده است. 
٢ــ استفاده از ابزارهای خط فرمان: نیاز به نصب NET. دارد که در پیوست ٢ طریقه نصب 

آن را خواهید دید. 

Editorــ١

پیوست
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برای نصب Net Framework. مراحل زیر را دنبال کنید: 
١ــ از طریق موتور جست وجوگری نظیر گوگل، برنامه Net Framework. را جست وجو 

کرده و وارد سایت شرکت مایکروسافت شوید یا به آدرس زیر مراجعه کنید: 
http://www.microsoft.com/net
موردنظر   .NET نسخه برنامه Net Framework. روی  دانلود  به  مربوط  ٢ــ در صفحه 

جهت دانلود کلیک کنید. 

پیوست
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پیوست ٣
 مشکالت احتمالی که ممکن است در ترجمه یا اجرای برنامه پیش آید: 

الف) اشکال در ترجمه برنامه 
 .NET ١ــ اگر در هنگام ترجمه برنامه با پیام خطای زیر روبه رو شدید احتمال دارد که برنامه
بر روی سیستم شما نصب نشده باشد، لذا باید این برنامه را نصب کنید. (به ضمیمه ٢ رجوع شود.)
٢ــ اگر علی رغم نصب برنامه NET. همچنان خطای پیدا نکردن مترجم csc رخ می دهد، 
حتماً در مسیر جستجو  (Path)، فولدر حاوی برنامه csc معرفی نشده است. فولدر حاوی متوجم 

معموالً در مسیر زیر قرار دارد: 
C:/ Windows / Microsoft.NET/ Framework/ v4.0.30319
البته بسته به نسخه NET. شماره های v4.0.30319 متفاوت می باشد. این شماره مربوط 

به نسخه NET4.5 است. 
برای اضافه کردن فولدر مربوطه به مسیر جست وجو، عملیات زیر را انجام دهید: 

اگر سیستم عامل کامپیوتر شما ویندوز ٧ یا ویستا به بعد است: 
١ــ در میزکار روی آیکن Computer کلیک راست کنید و سپس Properties را انتخاب 

کنید. 
2ــ در سمت چپ صفحه روی گزینه Advanced System Setting کلیک کنید: 

٣ــ در پنجره System Properties روی گزینه Environment Variales کلیک کنید. 
٤ــ با کلیک برروی متغیر Path آن را انتخاب کرده و سپس روی کلید Edit کلیک کنید. 

٥ــ در پنجره ای که ظاهر می گردد مسیر برنامه های مورد جست وجو نوشته شده است مسیر 
NET. را اضافه کنید. 

ب) اشکال در اجرای برنامه 
اگر در هنگام ترجمه برنامه با اشکال زیر روبه رو شدید ممکن است یکی از دو اشتباه زیر را 

انجام داده باشید:
١ــ نام فایل را درست تایپ نکرده اید. 

٢ــ پسوند فایل برنامه را در بعد از نام فایل ننوشته اید. 
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پیوست

پیوست ٤: لیست کلمات کلیدی و رزرو شده 

boolbaseasabstract
catchcasebytebreak
constclasscheckedchar
delegatedefaultdecimalcontinue
enumelsedoubledo
falseexternexplicitevent
forfloatfixedfinally
implicitifgotoforeach
interfaceintin (generic modifier)in
longlockisinternal
objectnullnewnamespace
overrideout (generic modifier)outoperator
publicprotectedprivateparams
sbytereturnrefreadonly
stackallocsizeofshortsealed
switchstructstringstatic
trytruethrowthis
uncheckedulonguinttypeof
virtualusingushortunsafe

whilevolatilevoid
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