
چاپ مثلث

محدودیت حجم فایل: 20 مگابایت

# با اضالع قائم به طول  چاپ کند. فلوچارتی رسم کنید که یک عدد طبیعی  را از کاربر گرفته و مثلثی قائم الزاویه و تو پر با استفاده از کاراکتر 

مثال

ورودی نمونه 1

خروجی نمونه 1

ورودی نمونه 2

خروجی نمونه 2

توجه: در صورتی که به برنامۀ Flowgorithm دسترسی ندارید می توانید از ابزارهای جایگزین مانند  استفاده کنید.

nn

2

#
##

5

#
##
###
####
#####

Diagrams



شماره حساب

محدودیت حجم فایل: 20 مگابایت

در یک شرکت خرید و فروش اینترنتی، برای چک کردن معتبر بودن شماره حساب های وارده کاربران در سایت، می خواهیم فلوچارتی بسازیم تا این کار را برای ما انجام دهد

تا کاربران واقعی را از بین کاربرانی که با اطالعات غلط ثبت نام کرده اند شناسایی کنیم.

برای این کار، فلوچارت شما باید با استفاده چندین تابع مختلف، موارد زیر را در شماره حسابی که بعنوان ورودی به آن داده می شود چک کند (تضمین می شود که شماره

حساب یک عدد چند رقمی است که در آن  ظاهر نمی شود و این عدد آن قدر بزرگ نخواهد بود که الگوریتم شما را دچار مشکل کند) و در صورت وجود تمام این شرایط،

این شماره حساب را بعنوان یک شماره حساب معتبر و در غیر این صورت آن را نامعتبر اعالم کند.

شماره حساب رقم  نداشته باشد.  .۱

شماره حساب حداقل یک رقم  داشته باشد.  .۲

شماره حساب حداقل سه رقم  داشته باشد.  .۳

مجموع ارقام شماره حساب بر  بخش پذیر باشد.  .۴

مثال

ورودی نمونه 1

خروجی نمونه 1

شماره حساب داده شده تمام شرایط گفته شده را دارد، پس معتبر است.

ورودی نمونه 2

خروجی نمونه 2

شماره حساب داده شده یک رقم  دارد. پس نامعتبر است.

ورودی نمونه 3

خروجی نمونه 3

شماره حساب داده شده تنها دو رقم  دارد. پس نامعتبر است.
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ورودی نمونه 4

خروجی نمونه 4

شماره حساب داده شده سه رقم  داشته، رقم  نداشته و مجموع ارقام آن بر  بخش پذیر نیست. پس نامعتبر است.

توجه: در صورتی که به برنامۀ Flowgorithm دسترسی ندارید می توانید از ابزارهای جایگزین مانند  استفاده کنید.
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تغییر مبنای ساده

محدودیت حجم فایل: 20 مگابایت

می خواهیم فلوچارتی طراحی کنیم که با گرفتن یک عدد در ورودی مبنای آن را تغییر داده و در خروجی چاپ کند. برای سادگی، برنامۀ شما تنها کافیست توانایی تغییر مبنا

از  به  را داشته باشد.

مثال

ورودی نمونه 1

خروجی نمونه 1

ورودی نمونه 2

خروجی نمونه 2

ورودی نمونه 3

خروجی نمونه 3

توجه: در صورتی که به برنامۀ Flowgorithm دسترسی ندارید می توانید از ابزارهای جایگزین مانند  استفاده کنید.
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