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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  "نك عامريافر-مهندسان شهرام رمضاني"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  ولفم مقدمه
شرکت نرم افزاري ، معاونت علمی ، یک مهندس شهرام رمضانی هستم که در حال حاضر مدیریت 

تدریس و مدیریت گروه برنامه نویسی و طراحی وب مجتمع فنی تهران بخشی از فعالیت هاي علمی و 

افتخار مشاوره و پیمانکاري نرم تا کنون  1383عملی اینجانب را تشکیل می دهند.عالوه بر این از سال 

نیز به عهده داشته  و تدریس در دانشگاه را افزار ، پایگاه داده و امنیت بسیاري از سازمان ها و ارگان ها

   ام.

در این کتاب قصد دارم بر اساس تجربیات چندین ساله ام در این امر شما را با برنامه نویسی آشنا کنم 

  علم می تواند سرنوشت شما را تغییر دهد ! و به شما قول خواهم داد که این

قبل از شروع توضیحاتم پیرامون برنامه نویسی الزم است به پرسش معمول مخاطبین یک بار براي 

و  "آیا ما می توانیم برنامه نویسی بیاموزیم ؟"همیشه پاسخگو باشم.معموال افراد از من می پرسند که 

  و سواالتی از این قبیل. "کردنی ؟آیا برنامه نویسی فهمیدنی است یا حفظ "

هیچ گونه  "حفظی"و  "فهمیدنی" در قالبباید خدمت دوستان عرض کنم که اینجانب به تفکیک علوم 

اعتقادي ندارم ! به عنوان مثال شما در ریاضیات جدول ضرب را حفظ کردید و براساس آن روش 

ده تر روش محاسبه انتگرال براي محاسبه مساحت مستطیل که کامال درك کردنی است و از آن پیچی

مشخص کردن سطح زیر منحنی که بر اساس تجمیع مساحت مستطیل هاي کوچک احاطه شده در آن 

  منحنی است را درك کرده اید.

بنا بر این معتقدم همه افراد توانایی فراگیري این علم را خواهند داشت به شرط این که زمان کافی 

برنامه نویسی نیز مانند بسیاري از مناسب براي فراگیري را داشته باشند.براي تمرین و تکرار و پشت کار 

.البته باشد فنون دیگر ، مهارتی است و در نهایت کسی پیروز می شود که مهارت بیشتري کسب کرده

ختلف متفاوت است و این تنها زمان ماین نکته را در نظر بگیرید که استعداد افراد در زمینه هاي 

ییر می دهد.تبعا کسی که استعداد بیشتري دارد در زمان کوتاه تر و با زحمت کمتري یادگیري را تغ
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می آموزد و دوره ي یادگیري دیگري طوالنی تر و زحمت او بیشتر خواهد بود اما در انتها معتقدم که 

ید همه می توانند برنامه نویسی بیاموزند و حتی از طریق آن کسب درآمد کنند.بنابراین از شکست نترس

  و تالش کنید ، مطمئنا به آنچه برازنده ي شماست خواهید رسید.

بگذارید این گونه طرح کنم که اولین درس من به همه افرادي که قصد دارند برنامه نویسی را به عنوان 

  ."د واقع بین باشدبرنامه نویس بای"کسب و پیشه خود قرار دهند این است که 

و هر گونه سطحی نگري و سهل انگاري در آن جایی ندارد.دقت  ی بر واقعیت استنامه نویسی مبتنبر

در مشاهده ، درك و شبیه سازي واقعات مهمترین الزمه ي هر برنامه نویس است و خوش بینی ، 

  بدبینی و سهل انگاري همگی مانع از تبدیل فرد به یک برنامه نویس موفق خواهند شد.

  مخاطبین

دانشجویانی که به نوعی با مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی  این کتاب براي همه ي دانش آموزان و

مرتبط هستند و افراد عالقه مند به این موضوع مناسب است.در این کتاب سعی شده با رویکردي 

مهارت محور و با هدف پرورش نیروي کار ماهر راهنمایی هاي الزم به مخاطب ارائه شود.از این رو در 

بر فلوچارت ، سورس کدهاي مربوطه با زبان هاي مطرح برنامه نویسی روز من کنار هر الگوریتم عالوه 

و نیز ارائه شده است و مخاطب با داشتن اندك  C++،VB.NET،Java  ،C#  ،Pythonجمله 

آشنایی با حد اقل یکی از این زبان هاي برنامه نویسی توانایی مطالعه و بهره برداري از سورس کد ها را 

  خواهد داشت.

وه بر این ، این کتاب با توجه به فراهم نمودن امکان مقایسه بین سورس کد ها با هدف زبان شناسی عال

  برنامه نویسی به کسب مهارت برنامه نویسی با زبان هاي جدید به مخاطب کمک می کند.

توصیه می شود براي یادگیري بهتر یک فرآیند مستمر تکرار و تمرین انجام شود به این صورت که پس 

از مطالعه دقیق هر مسئله ابتدا سعی کنید راه حل شخصی و ابتکاري خود را ارائه دهید و سپس با 

بررسی فلوچارت الگوریتم مربوطه راه حل کتاب را با راه حل شخصی خود مقایسه نموده و در نهایت 

  الگوریتم مسئله را رو نویسی و اجرا کنید.



 فناوران جوان                / موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران الگوریتم و فلوچارت مقدماتی       8  
 

الگوریتم را مجددا بنویسید و با تکرار این عمل در  سپس سعی کنید بدون کمک گرفتن از کتاب همان

انتها تالش کنید در الگوریتم مربوطه تغییرات ایجاد کرده و دخل و تصرف کنید و نتیجه را بررسی 

  فرمائید.

ضمنا پس از ارائه هر سورس کد خروجی یا خروجی هاي برنامه نیز در قالب تصویر در کتاب درج 

  گردیده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


