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مقدمه

اولين كار تعريف ساختمان داده هاي مورد نياز: ايجاد برنامه اي بزرگ مثل برنامه ثبت نام دانشگاه �

.                                                                     را ايجاد مي كنيم   sectionساختمان داده : براي نوشتن برنامه ثبت نام دانشگاه : مثال  �

نام استاد ، شماره اتاق ، :  شامل  sectionاطالعات ذخيره شده در ساختمان داده  section: داده ساختمان�
...     ساعت و 

صفات ساختمان داده درطول عمر آن معموال تغيير �

  sectionساختمان داده  :  sectionليستي از دانشجويان ثبت نام شده در هر �

و انتساب دانشجو به  section، حذف  sectionايجاد :  sectionنياز بر روي ساختمان داده  مورد �

....و Sectionيك 
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مقدمه
:تمام فعاليتهاي طراحي را مي توان به عنوان طراحي مشخصات نوع داده انتزاعي در نظر گرفت

صفات �

موردنياز �

:چهار روش تعريف انواع داده جديد و عمليات بر روي آنها

...آرايه ها ، ليست ها و:ايجاد اشياي داده پيچيده با انواع اوليه مثل : داده ساختمان�

++cمثل تابع در زبان . ايجاد زيربرنامه هايي كه مثل يك نوع جديد عمل كنند : زيربرنامه ها�

در زبان Packageيا  ++cتعريف انواع جديدتوسط برنامه نويس مثل تعريف كالس در :اعالن نوع�
Ada

7مفهوم برنامه نويسي شي گرا و وراثت در فصل :  وراثت�
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ساختمان داده ها ) 1

:دادهداده ساختاري و انواع اشياي )1-1

شي داده اي كه از اشياي داده ديگري تشكيل شده   :دادهساختمان  �
.باشد 

.مي باشديك عنصر اوليه يا ساختمان داده ديگر: ساختمان داده عناصر �

.باشد... عناصر يك آرايه مي تواند عدد ، ركورد ، آرايه، رشته كاراكتري و :مثال �

آرايه ها،ركوردها،پشته ها،ليست ها،مجموعه ها:ساختمان داده هاي مهم �
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...هاساختمان داده ) 1
:دادهمشخصات انواع ساختمان )1-2

:اصلي مشخص كننده ساختمان داده ها 

تعداد عناصر1)

نوع هر عنصر2)

اسامي براي انتخاب عناصر3)

حداكثر تعداد عناصر4)

سازمان عناصر5)

.تعداد عناصر در طول عمر يك ساختمان داده مي توانند ثابت يا متغير باشند:عناصر تعداد)61)

ها و ركوردها آرايه مثالاگرتعداد عناصر در طول عمرساختمان داده ثابت باشد :  ثابتساختمان داده با اندازه �
ت ها، پشته ها، ليس مثالاگر تعداد عناصر در طول عمرساختمان داده متغير باشد : متغيرساختمان داده با اندازه �

مجموعه ها

به هر يك از دو شكل مي تواند باشد هم ثابت و هم متغير: كاراكتري رشته هاي �
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...ساختمان داده ها) 1
:مشخصات انواع ساختمان داده)1-2

:اصلي مشخص كننده ساختمان داده 

:هر عنصرنوع )�2

ل هاآرايه ها ، رشته هاي كاراكتري ، مجموعه ها و فاي: مثال. تمام عناصر ساختمان داده از يك نوع باشند  اگر:همگن�

 

ركوردها و ليست ها: مثال . اگر عناصر ساختمان داده از يك نوع نباشند :ناهمگن�
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...ساختمان داده ها) 1

:مشخصات انواع ساختمان داده)1-2
:اصلي مشخص كننده ساختمان داده 

در هر ساختمان داده به وسيله يك اسم بايد بتوان   :عناصربراي انتخاب اسامي )�3

.عناصر آن را انتخاب كرد

.هر عنصر به وسيله انديس مشخص مي شود : آرايه �

.اين نام توسط برنامه نويس مشخص مي شود: ركورد �

وانيم  تدر پشته ها و فايل ها در هر زمان به عنصر خاصي دسترسي داريم اما با عملياتي مي �
.به عناصر ديگر دسترسي داشته باشيم
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...ساختمان داده ها) 1

:مشخصات انواع ساختمان داده)1-2
:اصلي مشخص كننده ساختمان داده 

ل آن براي ساختمان داده هاي با طول متغير حداكثر طو:تعداد عناصرحداكثر )�4
.برحسب تعداد عناصر مشخص مي شود

:عناصرسازمان )�5

دنباله خطي از عناصر: متداول ترين سازمان براي ساختمان داده ها �
، ركوردها ، پشته ها ، ليست ها و فايل ها)بردارها(آرايه هاي يك بعدي: مثال �
آرايه هاي چند بعدي، ركورد هايي كه عناصر آن : ساختمان داده هايي از يك نوع�

ركورد است و ليست هايي كه عناصر آن ليست است 
در  A[i][j]در فرترن يا  A(i,j)مثال  ) ماتريس(آرايه دوبعدي :ساختمان داده اي مجزا�

Cزبان 
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...ساختمان داده ها) 1
:مشخصات انواع ساختمان داده )1-2

:در ساختمان داده ها  

:عمليات انتخاب عناصر�

انتخاب عناصر دلخواه  مثل انتخاب عنصر يك بردار:انتخاب تصادفي �

 مثل انتخاب عناصر يك ليست. عناصر به ترتيبي كه از قبل مشخص شده است انتخاب :انتخاب ترتيبي�

نيم اگر كل ساختمان داده را به عنوان يك آرگومان دريافت ك: عمليات بر روي كل ساختمان �
وساختمان داده جديدي را توليد كنيم

.  تعداد زيادي از اين عمليات را دارند 4و اسنوبال  APLمثال جمع دو آرايه  و زبانهايي مثل 

ر عملياتي كه تعداد عناصر ساختمان داده را تغيير مي دهند نقش مهمي د:درج و حذف عناصر�
.مديريت حافظه دارند

.عملياتي كه ساختمان داده ها را ايجاد يا حذف مي كند:ايجاد و حذف ساختمان داده ها�
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...ساختمان داده ها) 1

سازي انواع ساختمان داده ها پياده )1-3
:پياده سازي ساختمان داده ها از دو جنبه نمايش حافظه و پياده سازي عمليات روي ساختمان داده ها بررسي مي شود

:

:  شامل

حافظه اي براي عناصر ساختمان داده�

.تمام يا چند صفت ساختمان داده را ذخيره مي كند: توصيفگر اختياري آنها �

:دو نمايش اصلي

صيفگر و كه شامل تو ميشوداز حافظه ذخيره  پيوستهدر اين نمايش ساختمان داده در يك بلوك : نمايش ترتيبي�
ساختمان داده با طول ثابت و گاهي با طول متغيرمثل  رشته ها و پشته ها  > ===اجزا مي باشد  

ك ها از ذخيره مي شوند كه بلو ناپيوستهدر اين نمايش ساختمان داده در چندين بلوك حافظه : نمايش پيوندي �
ساختمان داده با طول متغيرمثل ليست ها  > ===طريق اشاره گرها به يكديگر پيوند خواهند خورد 
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پياده سازي انواع ساختمان داده ها )1-3
:
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...ساختمان داده ها) 1

پياده سازي انواع ساختمان داده ها )1-3

ساختمان داده مهمترين مسئله در پياده سازي آن است عناصر انتخاب�

ب بهينه باشد و بايد اين انتخا ترتيبي يا تصادفيانتخاب عناصر مي تواند �
.باشد

:براي انتخاب عناصر ترتيبيسازي حافظه پياده �

مك يك عمليات انتخاب عنصر در نمايش ترتيبي حافظه به ك:  دستيابي ادرس�
به سادگي و با  )Base+Offset(ادرس مبنا و يك ادرس افست به صورت

.  سرعت انجام مي شود

محل نسبي عنصر انتخاب شده در بلوك ترتيبي:  افست�

محل شروع بلوك:  پايه ادرس�
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...ساختمان داده ها) 1

پياده سازي انواع ساختمان داده ها )1-3

: براي انتخاب عناصر پيوندي  پياده سازي حافظه�

ت براي انتخاب يك جز در ساختمان داده در روش پيوندي مي بايس�
.ام دستيابي شوند iام براي رسيدن به عنصر  iتمام عناصر اول تا 

ود براي انتخاب بايد زنجيره اي از اشاره گرها را از اولين بلوك موج�
.در ساختار تا عنصر موردنظر دنبال كرد
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...ساختمان داده ها) 1
پياده سازي انواع ساختمان داده ها )1-3

:مديريت حافظه و ساختمان داده ها 

و هنگامي كه اين اختصاص  . هر شي داده با اختصاص  محلي از حافظه  به آن شي شروع مي شودطول عمر �
.حافظه از بين برود طول عمر ان هم تمام ميشود

شي  در طول عمر هر شي داده مسيرهاي دستيابي مختلفي به آن ايجاد مي شود براي مثال اشاره گر جديدي به�
.داده اشاره كند و ممكن است در طول عمر شي چندين مسير دستيابي به آن وجود داشته باشد

به وجود  دو مسئله مهم در مديريت حافظهمسيرهاي دستيابي  وطول عمر شي داده به علت تاثير متقابل بين �
:مي آيد

ه قابل حافظه اي ك.وقتي مسير دستيابي به يك شي از بين برود ولي خود شي داده وجود داشته باشد  : زباله�
.استفاده مجدد نيست 

17



...ساختمان داده ها) 1

پياده سازي انواع ساختمان داده ها )1-3

مديريت حافظه و ساختمان داده ها 

:معلقارجاعهاي �

ييم اگر طول عمر شي داده تمام شود ولي هنوز يك مسير دستيابي به ان را داشته باشيم مي گو�
ارجاع معلق رخ داده است

.اين مشكل زماني رخ مي دهد كه چند اشاره گر به صورت همزمان به شي داده اشاره مي كنند�

مشكل ارجاع هاي معلق بسيار مهم تر از زباله است و مشكالت بيشتري را به وجود مي آورد �
.بنابراين در اغلب زبانها عمليات طراحي ساختمان داده با دقت انجام مي شود
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...ساختمان داده ها) 1

هاو كنترل نوع براي ساختمان داده اعالنها )1-4

دادهاعالن ساختمان 
دستوري از برنامه است كه نام ونوع اشياي داده اي را كه درحين اجراي برنامه �

.موردنياز هستندوهمچنين طول عمر اشياي داده را مشخص مي كند

.ساختمان داده ها پيچيده ترند زيرا صفات بيشتري بايد مشخص شوند�

:  اعالن زيردر پاسكال

A=array[1…10,-5…5]Of  real;

.مشخص مي كند كه نوع داده آرايه اي است دو بعدي�

.است) 5(تا ) -5(و انديس ستون ها از) 10(تا ) 1(انديس سطرها از �

.است) 11(و تعداد ستون ها ) 10(تعداد سطر ها �

.است) 110(تعداد كل خانه ها�
نوع هر خانه نيز حقيقي است�
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...ساختمان داده ها) 1
اعالنها و كنترل نوع براي ساختمان داده ها)�1-4

هاكنترل نوع براي ساختمان داده 
:كنترل نوع براي ساختمان داده ها به نسبت داده اوليه پيچيده تر است  و دو مسئله در اين مورد وجود دارد

:وجود مولفه انتخابي�

.جز انتخابي ممكن است در ساختمان داده نباشد

A[1…10]            A[13]

جرا كنترل زمان ا.عمليات انديس كه جزئي از آرايه را انتخاب مي كند ممكن است انديس خارج از محدوده ارايه باشد
.بايد معتبر بودن ان را بررسي كند

ممكن است براي دستيابي به يك عنصر مسير پيچيده اي را طي كنيم: نوع عنصر انتخابي�

Item>-A[2][3].LINK

.اگر عنصري وجود داشته باشد بايد نوع آن هم درست باشد

.بايد نوع عنصري كه از اين طريق به دست مي آيد مشخص و درست باشد

.اين كنترل در زمان كامپايل انجام مي گيرد
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...ساختمان داده ها) 1

هاو آرايه بردارها )1-5

.ساختمان داده ها در زبانهاي برنامه سازي اندبردارها و آرايه ها متداولترين �

اشد و تشكيل شده بتعداد ثابتي از عناصر همنوع ساختمان داده اي كه از  : بردار�
.استصورت يك دنباله خطي سازمان دهي شده به 

.نيز گفته مي شودآرايه خطي  ياآرايه يك بعدي به بردار �

.آرايه دوبعدي ماتريس ناميده مي شود�

.براي دستيابي به عناصر بردار از انديس استفاده مي شود�
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...ساختمان داده ها) 1

بردارها و آرايه ها)1-5
:بردارها

ن مي معموال توسط بازه اي كه براي انديس مشخص مي گردد تعيي :تعداد عناصر�
.شود

.تمام عناصر بردار از يك نوع هستند: عنصر هر نوع�

 معموال به صورت بازه اي از مقادير مشخص:انديس براي انتخاب هر عنصر�
Cدر زبان  A(10)مثل  در پاسكال يا به صورت حد باال -5...  5مي شود مثل از 

� V: array [-5 … 5] of real

� Int A[10];
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...ساختمان داده ها) 1

بردارها و آرايه ها)1-5

:عمليات بر روي بردارها

.انتخاب مي كند بردار كه عنصري را از عملياتي :انديس گذاري �

ساخت و از بين بردن بردار : بردارها عبارتند ازعمليات ديگر بر روي  �
)بردار با طول يكسان(ها،مقدار دهي عناصر بردار،جمع دو بردار

اين عمليات بسيار زياد  APLروي بردارها بسيار محدود است ولي در عمليات �
.است
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...ساختمان داده ها) 1

و آرايه هابردارها )1-5
:پياده سازي بردارها

.ت همگني عناصر و ثابت بودن اندازه بردار،نمايش حافظه و دستيابي به عناصر ان را ساده كرده اس�

ا را ذخيره مي براي پياده سازي بردار از نمايش حافظه ترتيبي استفاده مي كنيم و عناصر و توصيفگر آنه �

.كنيم 

.براي ذخيره صفات بردار از توصيفگر استفاده مي كنيم : توصيفگر بردار �

.داردنام  مجازيمبدامحلي كه عنصر صفر برداري در آن جا قرار مي گيرد اين آدرس �

آدرس پايه مي باشد:              نحوه محاسبه مبدا مجازي�

   LB   حد پايين آرايه وE اندازه هر عنصر مي باشد.
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...ساختمان داده ها) 1
بردارها و آرايه ها)1-5

:بعديآرايه هاي چند 

آرايه يك بعدي: بردار�

آرايه دوبعدي: ماتريس�

شامل سطحي از سطرها و ستون ها: آرايه سه بعدي�

.تفاوت آرايه چند بعدي و بردار در بازه انديس هر بعد است: مشخصات و نحو�

:اعالن آرايه چند بعدي در پاسكال�

B: array [-5 … 5] of real

B[2,4]براي انتخاب يك عنصر بايد از دو انديس استفاده كرد مثل 
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...ساختمان داده ها) 1

بردارها و آرايه ها)1-5

برش آرايه

.برش بخشي از آرايه است كه خودش يك آرايه است:  مشخصات�
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...ساختمان داده ها) 1
بردارها و آرايه ها)1-5

آرايهبرش 

:به صورت زيرتعريف شده باشد A4×3فرض كنيدماتريس :كمك توصيفگرآرايه ساده وكارآمداستها به پياده سازي برش :پياده سازي�

ايجادكرداين برش يك بردارستوني رانشان مي دهدكه بردارستوني Aميتوان توصيفگري براي ماتريسs(*,2)براي پياده سازي برش�
.رانشان مي دهدكه فاصله بين عناصرسه واحداست
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...ساختمان داده ها) 1

بردارها و آرايه ها)1-5

:پذيرآرايه هاي شركت 

.از طريق نام بتوان به اطالعات دست يافت�

.استفاده شودانديس از نام بعنوان �

.مجموعه اي از اسامي به عنوان مجموعه شمارشي بكار گرفته مي شود�

.اگر نام جديدي اضافه شود اين شمارشگر افزايش مي يابد�
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...ساختمان داده ها) 1
بردارها و آرايه ها)1-5

:آرايه هاي شركت پذير

:مثال

اسامي افراد كالس را مي توان grade[i],name[i]نمره دانشجويبه ترتيب نام دانشجو و�
وجود iبا دو آرايه نشان داد در اين حالت، يك ترتيب ضمني با استفاده از انديس دانشجوي

.دارد

:ايجادمي شودمانندمثال زير%آرايه شركت پذيربه وسيله عملگردر زبان پرل �

� %classlist={“Ali”,’A’,”Ahmad”,’B’,”reza”,’D’}
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...ساختمان داده ها) 1
ركوردها)1-6

.ساختمان داده اي كه از تعداد ثابتي عناصر و انواع مختلف تشكيل شده است: ركورد

:ساختمان داده هاي خطي با طول ثابت هستند اما ركوردها از دو جهت متفاوتند: مشخصات و نحو�

.عناصر ركورد ممكن است ناهمگن و از انواع مختلفي باشند�

.عناصر ركورد داراي نام هستند�

تعريف يك ركورد: مثال

Struct student{

Int ID;

Int age;

Char major[15];

Char department;

} std;

:  Cبراي دستيابي به عناصر ركورد در �

� Std.ID

� Std.age
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...ساختمان داده ها) 1

ركوردها)1-6

:صفات ركورد ها�
تعداد عناصر) �1

نوع هر عنصر) �2

نامگذاري هر عنصر) �3

:و ركوردتفاوت بين آرايه �
. هستندارجاع شوند بلكه با اسامي فيلدها قابل دسترسي نمي عناصر ركورد با انديس �
.يك عنصر است  نام،  ركورد در انديس�

.داشته باشدديگر ، يا ركورد خودش از جنس ركوردهاي ركورد مي تواند عناصري يك  �

ه نمايش حافظه براي ركورد شامل يك بلوك از حافظه است كه عناصر درآن ب :پياده سازي�

.شودترتيب ذخيره مي 
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...ساختمان داده ها) 1

ركوردها)1-6
:ساختاريركوردها و آرايه هايي با عناصر 

ا از دو نوع مختلف بدر زبان هايي كه ركوردها و آرايه ها به عنوان انواع داده هستند اين امكان فراهم است كه عناصري �
.عناصري از انواع داده تركيب شوند

Struct student{

Int ID;

Int age;

Char major[15];

Char department;

} std[400];

.است  studentعنصري را تعريف مي كند كه هر يك از عناصر آن يك ركورد  400اين دستور برداري 

:ام  بدين صورت عمل مي كنيم 71براي انتخاب عنصر 

Std[71].age;
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...ساختمان داده ها) 1

ركوردها)1-6
):يونيون ها(متغيرركوردهاي طول 

رود به عنوان مثال ركوردي كه حاوي اطالعات ركورد اغلب براي نمايش اشياي مشابه ولي مجزا به كار مي �
:كاركنان است ممكن است دو شكل مختلف داشته باشد 

.يكي براي كاركناني كه ماهانه حقوق مي گيرند و ديگري براي كاركناني كه ساعتي حقوق مي گيرند�

:اعالن ركورد متغير در پاسكال: مثال�
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...ساختمان داده ها) 1

ركوردها)1-6

:ركوردهاي طول متغير

مي كنددرهرزمان چه شكلي مشخص (متمايزكننده» ادا«ودر برچسب » پاسكال«در  payclassعنصر�

.نام دارد ) ازركوردقابل استفاده است

ممكن است بعضي ازفيلدهادرطول .تمامي ركوردها ثابت استبراي   ID,DEPT,AGEسه فيلد  �

 employee.hourrateمثل  برود ازبينيا و تغييركنداينكه ياباشدعمرركورد وجودداشته وثابت 

:داريمشوند درنتيجه براي اين كاربايدكنترل پس  employee.monthlyrateو

عنصر  اگرمقدار مناسب داشت آنقبل ازدستيابي به آن بررسي مي شودكه عنصربرچسب :كنترل پويا�
.رخ خواهد داد خطاي زمان اجرا قابل دستيابي است در غير اين صورت 

گرعنصر و ا. درحالتي كه تعريف ركوردطول متغيربدون عنصربرچسب صورت گيرد:كنترلي انجام نشود�
.برنامه خروجي درستي نداردوجود نداشت 
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نمايش حافظه براي ركورد هاي طول متغير
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...ساختمان داده ها) 1

هاليست )1-7
.هاستداده اي است كه دنباله مرتبي از ساختمان داده ساختمان : ليست

.  ها همانند بردارها حاوي دنباله مرتبي از اشيا هستندليست  :مشخصات و نحو

:تفاوت بردار و ليست

.طول ليست ها به ندرت ثابت است �

. ليست ها معموال براي نمايش ساختمان داده ها به كار مي روند �

)طول متغير.(اجراي برنامه، كوتاه و بلند مي شونددرطول �

.  ليست ها به ندرت همگن هستند�

.نوع داده هر عنصر ليست ممكن است با   عنصر ديگر متفاوت باشد�
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...ساختمان داده ها) 1

ليست ها)1-7
:شكلهاي گوناگون ليستها

ي آن پشته ليستي است كه انتخاب، درج و حذف عناصر از انتها: پشته ها و صف ها�
صف ليستي است كه انتخاب و حذف از يك طرف و درج از طرف . انجام مي شود

.  ديگر انجام مي شود

ليستي كه عناصرش عالوه بر اشياي داده اوليه، ممكن است ليست : هادرخت �
.باشند

 ساختمان داده اي كه عناصر آن با استفاده از الگوي پيوندي: هاي جهت دارگراف �
ار ، گراف جهت د)به جاي دبناله خطي از عناصر(خاصي به هم پيوند داده مي شوند 

.نام دارد
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...ساختمان داده ها) 1

ها ليست)1-7
:شكلهاي گوناگون ليستها

.ندكتغيير محدوديتي بتواند بدون هيچ عناصردر آن  تعداد ركوردي است كه : ليست هاي خاصيت �

اصيت و مقادير آنها بايد ذخيره شوند هر نام فيلد، نام خ) اسامي فيلدها(ليست خاصيت، اسامي عناصر در �
. ناميده مي شود

فقط اسامي .انتخاب يك مقدار خاصيت، ليست جستجو مي شود تا خاصيت مطلوب پيدا شودبراي �
.تاسخاصيت ها بررسي مي شوند پس از يافتن خاصيت مطلوب، عنصر بعدي ليست، مقدار آن خاصيت 
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...ساختمان داده ها) 1

هامجموعه )1-8
ت است، در حالي كه ليسمتمايز و مرتب شي داده اي است كه شامل مقادير : مجموعه

كراري از تعدادي مقادير مرتب تشكيل شده است كه ممكن است بعضي از عناصر آن ت
. باشند

:ازعبارتند عمليات اصلي روي مجموعه ها 

(XЄS)است (s)عضوي از مجموعه )x(مقدارآيا :  عضويت�

نباشدمي توان آن را )s(عنصري از مجموعه(X)اگر فعال: مقدار و حذف يك درج �
حذف (S)باشد مي توان آن را از مجموعه (s)عضو(x)چنانچه. درج كرد(S)در

.كرد

.، اشتراك و تفاضل مجموعه هااجتماع�
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...ساختمان داده ها) 1

مجموعه ها)1-8
.داده اي است كه عناصر مرتب را نشان مي دهدساختمان :  مجموعه�

.ليستي است كه مقادير تكراري آن حذف شده اند: مجموعه مرتب �

:  پياده سازي�
:نامرتب دو نمايش حافظه دارد مجموعه 

:نمايش بيتي مجموعه ها�

اين نمايش براي درج در  .كوچك باشدمجموعه جهاني، نمايش حافظه بيتي در حالتي مناسب است كه اندازه مقادير 
ت مناسبي يك عنصر در مجموعه بايد بيت مناسبي را به يك تبديل كرد و براي حذف يك عنصر از مجموعه بايد بي

.را صفر نمود

For A=set of 1…6;

:حافظه به شكل زير در مي ايد.ذخيره گردد =A] 2،3،5[با دستور ] 2،3،5[مجموعه Aحال اگر در

42



...ساختمان داده ها) 1

مجموعه ها)1-8
:  پياده سازي�

:نمايش درهم سازي مجموعه ها�

).شدمثال وقتي كه مجموعه شامل اعداد و رشته هاي كاراكتري با(اين روش وقتي استفاده مي شود كه مجموعه جهاني بزرگ باشد از �

.با استفاده از يك تابع درهم سازي ، محلي در حافظه را براي ذخيره و بازيابي عناصر مشخص مي كنيم �

يادي پيش مي آيد تكنيك هاي ز برخورد. در اين صورت مي گوييم. است دو داده مختلف، يك آدرس درهم سازي را توليد كنندممكن �
:براي مقابله با برخورد وجود دارد

.محل خالي در بلوك پيدا شودتايك اگر برخورد ديگري پيش آمد، درهم سازي را تكرار مي كنيم  :درهم سازي مجدد 
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...ساختمان داده ها) 1

مجموعه ها)1-8
: سازي پياده�

.ا مي شودمحل خالي در بلوك پيديك جستجو را از نقطه برخورد در بلوك شروع مي كنيم تا : پيمايش ترتيبي

اوي عناصر با كه حاشاره مي كنند كه به ليستهاي بگيريم مي توانيم اشاره گرهايي را در بلوك در نظر : باكت بندي
دو آدرس يكسان در حافظه  bو  aبراي مثال تابع درهم سازي براي دو عنصر . آدرسهاي درهم سازي يكسان است

.توليد مي كند 
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و اين بلوك حاوي 
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انواع داده انتزاعي)2
دادهتكامل مفهوم نوع )2-1

.داده اي كه توسط كاربر تعريف مي شود: داده انتزاعي�
د در زبان هاي اوليه انواع جديد به زيربرنامه محدود مي شد اما با رش�

++cمفهوم داده پيدايش كالس در

داده اوليه اي مثل حقيقي، صحيح اغلب زبان هاي برنامه سازي انواع�
.و رشته كاراكتري را دارند
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انواع داده انتزاعي)2

سازي اطالعاتپنهان )2-2
رنامه به ب: استراتژي تقسيم و حل استفاده كرد بايد از براي نوشتن برنامه بزرگ �

.  ماژول تقسيم مي شودبه نام مجموعه اي از قطعات 

ماژول مجموعه محدودي از عمليات را بر روي مقدار محدودي از داده ها انجام هر �
.دهدمي 

:ماژول معموال به دو روش انجام مي شودطراحي 

دهه  مدل متداول برنامه نويسي در.(ماژول ها، تجزيه تابعي برنامه را نشان مي دهد  �
.)بود، و ساختار زيربرنامه ها، رويه ها و توابع، از آنها نتيجه مي شود 1960

يا    

 براي استفاده از نوع داده، فقط.(ماژول  ها تجزيه داده اي برنامه را نشان مي دهند  �
نها و مي توان از آ جزييات پياده سازي پنهان هستند،بايد مشخصات آن معلوم باشد 

.)صرف نظر كرد
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انواع داده انتزاعي)2

پنهان سازي اطالعات)2-2
ند كـه در زير برنامه ها، كتابخانه هاي زيربرنامه ،تعاريف نوع ،كالسها و پكيج ها بعضي از امكانـاتي هسـت�

.زبان هاي مختلف براي پشتيباني از نوع هاي جديدبرنامه نويسي وجود دارد

ف يـك اطالعات به اين معني است كه كاربر از كدهايي كه بـراي تعريـپنهان سازي و بسته بندي در واقع �
.نوع نوشته شده است اطالع ندارد و فقط نام نوع و عملياتي براي دستكاري آن فراهم مي بيند

پنهان ويسنمايش حافظه مربوط به مقادير حقيقي و صحيح، كامال بسته بندي شده است يعني از برنامه ن �
.است

هـا برنامه نويس بدون اينكه از جزييات نمايش حافظه اين انواع اطـالع داشـته باشـد، از اشـياي داده آن �
.دبرنامه نويس فقط نام نوع و عملياتي را براي دستكاري آن نوع فراهم مي بين. استفاده مي كند

.مي كندآسان اصالح برنامه را ) اطالعاتپنهان سازي (بنديبسته �

.زيربرنامه ها مكانيزم بسته بندي را شكل مي دهند كه تقريباً در هر زباني وجود دارد�
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49بندي با زير برنامه بسته)3



بندي با زير برنامه بسته)3

زيربرنامه ها و عمليات انتزاعي)�3-1

:  ارت ديگربه عب. يك عمليات انتزاعي است كه توسط برنامه نويس تعريف مي شود :زيربرنامه�

ايج زيربرنامه نمايانگر يك تابع رياضي كه مجموعه خاصي ازآرگومانها را به مجموعه خاصي ازنت
.  نگاشت مي كند

:دوديدگاه از زيربرنامه  مهم است�

امه تهيه طراحي وپياده سازي امكاناتي است كه براي تعريف وفراخواني زيربرن: درسطح طراحي زبان �
.مي شود 

.كند نمايش عمليات انتزاعي كه  برنامه نويس تعريف مي روش : درسطح طراحي برنامه �
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بندي با زير برنامه بسته)3

زيربرنامه ها و عمليات انتزاعي)�3-1
:مشخصات زيربرنامه�

نام�

تعداد آرگومان ها،ترتيب آنها، نوع هركدام و تعداد نتايج:زيربرنامهامضاي �

.فعاليتي كه توسط زيربرنامه انجام مي شود�

يا زيرروال  اگر زيربرنامه يك مقدار برگرداند تابع ناميده مي شود و اگر بيشتر از يك مقدار برگرداند رويه�
.ناميده مي شود

.در بعضي از زبان ها زير برنامه ها داراي كلمات كليدي براي اعالن هستند�

تعريف تابع در زبان پاسكال: مثال �

Function Fn (x:Real , y:Integer) :Real;
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بندي با زير برنامه بسته)3

زيربرنامه)  فعالسازي(فراخوانييف و تعر)3-2
:تعريف زيربرنامه  

ود تعريف ، چيزي است كه در برنامه نوشته مي شود و تنها اطالعاتي است كه در زمان ترجمه وج�
.دارد

.ي شوددرحين اجراي برنامه اگر زيربرنامه اي فراخواني شود سابقه فعاليتي از آن زيربرنامه ايجاد م�

:داده در حين اجرا برنامه ايجاد مي شودشي �

در حين ورود به زيربرنامه�

براي ايجاد اشياي داده جديد mallocتوسط عملياتي مثل �
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بندي با زير برنامه بسته)3

زيربرنامه) فعالسازي(فراخوانيتعريف و )3-2

تعريف و فراخواني زيربرنامهپياده سازي  

:هر زير برنامه دو بخش دارد�

امه بايد اين بخش در حين اجراي زيربرن.استثوابت و كد اجرايي حاوي ): سگمنت كد(بخش ايستا�
.دلذا يك كپي از آن مي تواند بين تمام سوابق فعاليت زيربرنامه مشترك باش. ثابت باشد

پارامترها، نتايج تابع و داده هاي محلي و ناحيه شامل  :)ركورد فعاليت يا سابقه فعاليت(پويابخش �
ين حافظه موقت،نقاط برگشت و پيوندهايي براي مراجعه به متغيرهاي غير محلي است ساختار ا

لذا، . دارد اما مقادير متفاوتي در آنها وجود. بخش براي تمام سوابق فعاليت زيربرنامه ها يكسان است
.هر سابقه فعاليت يك كپي ازركورد فعاليت مخصوص به خود را دارد
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بندي با زير برنامه بسته)3
تعريف و فراخواني زيربرنامه)3-2

زيربرنامهتعريف و فراخواني پياده سازي �

.در حين اجرا به وجود مي آيد در شكل روبرو قابل مشاهده است )  fمثال تابع (ساختاري كه براي يك زيربرنامه�

به طور  در هربار فراخواني زيربرنامه ركورد فعاليت. براي هر زيربرنامه ، فقط يك سگمنت كد در طول اجراي برنامه وجود دارد �
.خودكار ايجاد مي شود و پس از خاتمه زيربرنامه به طور خودكار از بين مي رود 

.اندازه و ساختار ركورد فعاليت مورد نياز براي يك زير برنامه مي تواند در زمان ترجمه تعيين شود�

54



55تعريف نوع داده) 4



تعريف نوع داده)4

هم ارزي نوع)4-1
نوع هاي  يك زبان برنامه نويسي بايدامكاناتي جهت تعريف نوع جديدباتوجه به:تعريف نوع�

.مي باشدdescriptionويك nameهرنوع شامل يك .اوليه موجود درزبان فراهم سازد

Pascal:   مثال�

:مزاياي تعريف نوع�

ساده كردن ساختاربرنامه�

هاي موجوددرزبانtypeجلوگيري ازتكرار�

ساده تركردن انتقال پارامترها�

.يك شكل جديدازبسته بندي وپنهان سازي اطالعات به وجودمي آورد�
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تعريف نوع داده)4

هم ارزي نوع)�4-1
:براي بررسي هم ارزبودن دونوع داده اي دوراه حل وجوددارد�

هستند كه نام آنها ) مساوي(ارزدو نوع داده وقتي هم :هم ارزي نام�
مزيت هم ارزي نام پياده سازي آسان اين نوع هم .يكسان باشد

نيستند هم ارز  Vect2و  Vect1پس  .ارزي مي باشد
.معتبر نيست   X:=Yمعتبر است ولي   X:=Zانتساب 

دو نوع داده وقتي هم ارز هستند كه اشياي :هم ارزي ساختاري �
ناصر معموال،معناي ع. باشندداده آنها عناصر داخلي يكساني داشته 

افظه نمايش حداخلي يكسان اين است كه تمام اشياي داده از يك 
براساس اين Vect 2و 1Vectاستفاده كنند به عنوان مثال،

 زيرا تعداد عناصر، نوع و ترتيب آنها در .هستندارزتعريف، هم 
نمايش حافظه هر دو . استيكسان Vect1وVect2دادهاشياي 

ذيري پانعطاف مزيت آن اين است كه .نوع اشياي نيز يكسان است
.برنامه افزايش مي يابد
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 داده نوع تعريف)4

هم ارزي نوع)4-1
ارزي نامهم �

:معايب�

باشدنوع   نامهر شي كه در انتساب بكار مي رود بايد داراي �

دباشيك تعريف نوع بايد در سراسر برنامه يا بخش بزرگي از برنامه قابل استفاده �

ساختاريهم ارزي �

:معايب�

...آيا ترتيب فيلدها بايد يكي باشد �

دو متغير ممكن است به طور تصادفي از نظر ساختاري يكسان باشند�

.تعيين هم ارزي ساختاري در مورد انواع پيچيده هزينه ترجمه دارد�
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 داده نوع تعريف)4

هم ارزي نوع)4-1
كامپايلر مشخص مي كند كه دو شي داده از يك نوع اند، آيا آن دو شيء با هم وقتي :دادهتساوي اشياي 

است؟A=Bتحت چه شرايطي .هستندXازنوعA,Bمساويند؟فرض كنيد دومتغير

:درنظربگيريدSTACKوSETبراي++Cدوتعريف زيرزيررادر
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 داده نوع تعريف)4

هم ارزي نوع)4-1

اشاره مي كندكه درباالي پشته قرارداردتساوي dataبه شي داده موجوددرtopstackاگرفرض كنيم :پشته تساوي
:به صورت بيان مي كنيمx,yبين 

�X.topstack=y.topstack

x.data[i]=y.data[i]داريم -1topstackو0هاي بينiبراي تمامي �

رابه صورت A,Bاست،تساوي بينA,Bتعداداشياي موجوددرnumberinsetاگرفرض شود:مجموعهتساوي 
:زيرتعريف مي كنيم

�A.numberinset=B.numberinset

�1A.data[0]…..A.data[numberinset-جايگشتB.data[0]…..B.data[numberinset-1]است.
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