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 ساختارّای اًتخاب ٍ تکرار  -  1331سری چْارم توریٌات هثاًی کاهپیَتر ٍ ترًاهِ ًَیسی پاییس       

 

تایی از اعذاد کِ لثال تصَرت nاز کاتر گرفتِ ٍ در یک آرایِ ( کلیذ)ترًاهِ ای تٌَیسیذ کِ یک عذد  .1

 :صعَدی هرتة ضذُ است، تا الگَریتن زیر تذًثال آى تگردد

اگر کلیذ . آرایِ را تِ دٍ ًیوِ تمسین کردُ ٍ کلیذ را تا عٌصر آخر ًیوِ اٍل همایسِ کٌذ

در ًیوِ اٍل خَاّذ تَد ٍ در ؼیر ( درصَرت ٍجَد)کَچکتر از آخر ًیوِ اٍل تَد، تٌاترایي کلیذ 

ِ ًین آرایِ جذیذ را دٍتارُ ت تا رفتي تِ سراغ ًیوِ هَرد ًظر، سپس. ایٌصَرت در ًیوِ دٍم است

یاتذ کِ تِ یک آرایِ تک  ایي رًٍذ آًمذر اداهِ هی. دّین دًٍین تمسین کردُ ٍ رًٍذ لثلی را اداهِ هی

در ایي حالت کلیذ ها درصَرت ٍجَد ّویي عٌصر اًتْایی است ٍ . ترسین( یک عضَی)عٌصری 

ًثَدُ ضَد کِ کلیذ در آرایِ هَجَد  تذیْی است کِ درصَرت تراتر ًثَدى تا ایي عٌصر، ًتیجِ هی

 .است

 .هَسَم است( دٍدٍیی)رٍش فَق تِ جستجَی تایٌری : تَجِ

 

در  .را گرفتِ ٍ ّوِ عٌاصر زیر لطر اصلی آى را صفر ًوایذ n*nترًاهِ ای تٌَیسیذ کِ یک هاتریس  .2

ای پر کٌیذ کِ هثلث تاالیی ٍ پاییٌی هاتریس  لسوت دٍم ایي ترًاهِ لسوتْای پر ضذُ را تگًَِ

 .مارى داضتِ تاضٌذًسثت تِ لطر اصلی ت

 

 :عولیات ریاضی را در لالة زیر اًجام دّذیک ترًاهِ ای تٌَیسیذ کِ  .3

 .ٍ یک عذد ٍارد ضَد(  -، + ، * ، ) / تترتیة یک عذد، یک عولگر  -

 .کٌترل ضَد( هعتثر تَدى عولگر یا عولًَذّا)صحت اًجام عولیات  -

یا تمسین تر )هعتثر ًثَد اگر عول . عولًَذّا ٍ عولگر ٍ ًتیجِ عول ًوایص دادُ ضَد -

 .پیؽام هٌاسة چاج ضَد کِ ًَع خطا را ًطاى دّذ( صفر صَرت گرفتِ تَد

 .استفادُ ًواییذ switchترای حل از دستَر : تذکر



 

 200ترًاهِ ای تٌَیسیذ کِ یک هثلػ را گرفتِ ٍ تواهی راُ ّای خردضذى آى هثلػ تا اسکٌاس ّای  .4

 .چاج ًوایذزیر ن ضثیِ جذٍل تصَرت زیر ّتَهاًی را  1000ٍ  500ٍ 
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ٍ تعذاد ( تعذاد ارلام عذد ًاهعلَم ٍ دلخَاُ کارتر)ترًاهِ ای تٌَیسیذ کِ یک عذد از کارتر گرفتِ  .5

 .تکرار ّر رلن را در عذد، ًوایص دّذ
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