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مقدمه
 ورد نیازتعریف ساختمان داده های مایجاد برنامه ای بزرگ مثل برنامه ثبت نام دانشگاه کار در زمان اولین
 برای تنظیم اطالعات کالس، ساختمان داده : مثالsection را ایجاد می کنیم                                                                    .

دادهساختمانصفاتsection ذخیره شده در ساختمان دادهاطالعاتی ، فیلدهایsection نام :  شامل
...    و ساعت، لیست دانشجویان ثبت نام شده استاد ، شماره اتاق ، 

 صفات ساختمان داده درطول عمر آن معموال تغییر

مورد نیاز بر روی ساختمان داده عملیاتsection : ایجادsection حذف ،section و انتساب دانشجو
....وSectionبه یک 

راحی فرایند طراحی صفات و عملیات مورد نیاز یک ساختمان داده تعریف شده توسط کاربر را می توان ط
.مسخصات نوع داده انتزاعی دانست

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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داده جدیدروشهای ایجاد انواع 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

:داده جدید و عملیات بر روی آنهاایجاد انواع روش چهار 

ها، ت لیسها، آرایه :اولیه مثل ترکیب انواع ایجاد اشیای داده پیچیده با : دادهساختمان1.
...و( ناهمگن)، رکوردها (همگن)مجموعه ها 

ر زبان مثل تابع د. ایجاد زیربرنامه هایی که مثل یک نوع جدید عمل کنند : زیربرنامه ها2.
c++

تعریف برنامه نویس مثلانتزاعی جدید و عملیات مربوطه توسط انواع تعریف : نوعاعالن 3.
Adaزبان در Packageیا ++cکالس در 

شیئ گرابرنامه نویسی مفاهیم : وراثت4.
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هاساختمان داده ( 1
:اشیای داده ساختاری و انواع داده(1-1
داده ای که از اشیای داده دیگری تشکیل شده باشد شیئ  :ساختمان داده.

 می باشدیک عنصر اولیه یا ساختمان داده دیگر: داده اجزاء ساختمان.

باشد... عناصر یک آرایه می تواند عدد ، رکورد ، آرایه، رشته کاراکتری و :مثال.

 مجموعه هاها، لیست ها، رکوردها، پشته آرایه ها:ساختمان داده های مهم ،

م در حین بعضی ساختمان داده ها توسط برنامه نویس ایجاد می شوند و برخی توسط سیست
اجرای برنامه

ساختمان 
داده 

چیست؟؟

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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مشخصات انواع ساختمان داده(1-2
:اصلی مشخص کننده ساختمان داده ها

تعداد عناصر1)
نوع هر عنصر2)
اسامی برای انتخاب عناصر3)
حداکثر تعداد عناصر4)
سازمان عناصر5)

.باشندثابت یا متغیرتعداد عناصر در طول عمر یک ساختمان داده می توانند :عناصرتعداد(1

 آرایه ها و رکوردهامثلثابتساختمان داده با اندازه
 هاپشته ها، لیست ها، مجموعه مثلمتغیرساختمان داده با اندازه

هایرشته
کاراکتری

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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...داده اصلی مشخص کننده ساختمان 

:هر عنصرنوع (2

کاراکتری، رشته های ها، آرایه : مثال. نوعند عناصر ساختمان داده از یک تمام : همگن
مجموعه ها و فایل ها

رکوردها و لیست ها: مثال . نیستند ساختمان داده از یک نوع عناصر :ناهمگن

int int int int int

int char record string

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 



/448

در هر ساختمان داده به وسیله یک اسم باید بتوان عناصر آن:برای انتخاب عناصراسامی ( 3

.را انتخاب کرد

 هر عنصر به وسیله اندیس مشخص می شود : آرایه.

 این نام توسط برنامه نویس مشخص می شود: رکورد.

 داریمدر پشته ها و فایل ها در هر زمان به عنصر خاصی دسترسی.

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

...اصلی مشخص کننده ساختمان داده 
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حسب ساختمان داده های با طول متغیر حداکثر طول آن بربرای : تعداد عناصرحداکثر (4
.تعداد عناصر مشخص می شود

:عناصرسازمان (5

 دنباله خطی از عناصر: هامتداول ترین سازمان برای ساختمان داده
لیست ها و فایل هاها، پشته رکوردها، ، (بردارها)آرایه های یک بعدی: مثال

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

...اصلی مشخص کننده ساختمان داده 
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در ساختمان داده ها
دستیابی به عناصر: عناصرانتخاب عملیات 1.

انتخاب عناصر دلخواه  مثل انتخاب عنصر یک آرایه یا بردار:انتخاب تصادفی
انتخاب مثل. عناصر به ترتیبی که از قبل مشخص شده است انتخاب : انتخاب ترتیبی

یا فایل ترتیبیعناصر یک لیست 

و کردهساختمان داده را به عنوان یک آرگومان دریافت کل : ساختمانعملیات بر روی کل 2.
(آرایهمثال جمع دو . )می نمایدداده جدیدی را تولید ساختمان 
.  را دارندنوع عملیات تعداد زیادی از این 4و اسنوبال APLمثل زبانهایی 

ر که تعداد عناصر ساختمان داده را تغییر می دهند نقش مهمی دعملیاتی : درج و حذف عناصر3.
.مدیریت حافظه دارند

.که ساختمان داده ها را ایجاد یا حذف می کندعملیاتی :ایجاد و حذف ساختمان داده ها4.

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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هاسازی انواع ساختمان داده پیاده ( 1-3
ا روی ساختمان داده هپیاده سازی عملیاتو نمایش حافظهسازی ساختمان داده ها از دو جنبه پیاده 

:بررسی می شود
:  شامل

حافظه ای برای عناصر ساختمان داده
 تمام یا چند صفت ساختمان داده را ذخیره می کند: توصیفگر اختیاری آنها.

دو نمایش اصلی:
گر و که شامل توصیفمی شود از حافظه ذخیره پیوستهداده در یک بلوک ساختمان : نمایش ترتیبی

پشتهها و متغیر مثل رشته ساختمان داده با طول ثابت و گاهی با طول <==باشد عناصر می 
 ریق بلوک ها از طذخیره می شوند وناپیوستهداده در چندین بلوک حافظه ساختمان : پیوندینمایش

هالیست متغیر مثل داده با طول ساختمان < ==اشاره گرها به یکدیگر پیوند خواهند خورد 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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نمایش های حافظه

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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پیاده سازی عملیات ساختمان داده ها

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

هپیاددرمسئلهمهمتریندادهساختمانعناصرانتخاب
.استآنسازی

بایدوباشدترتیبییاتصادفیتواندمیعناصرانتخاب
.باشدبهینهانتخاباین
عناصرانتخاببرایترتیبیحافظهسازیپیاده:
تیبیترنمایشدرعنصرانتخابعملیات:دستیابیدرسآ

بهفستآآدرسیکومبناآدرسیککمکبهحافظه
میانجامسرعتباوسادگیبه(Base+Offset)صورت

.شود
تیبیمحل نسبی عنصر انتخاب شده در بلوک تر: آفست
بلوکشروعمحل:پایهدرسآ
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...ها پیاده سازی عملیات ساختمان داده 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

عناصرانتخاببرایپیوندیحافظهسازیپیاده:
میپیوندیروشدردادهساختماندرجزءیکانتخاببرای

امiعنصربهرسیدنبرایامiتااولعناصرتمامبایست
.شونددستیابی

بلوکاولینازراگرهااشارهازایزنجیرهبایدانتخاببرای
.کرددنبالموردنظرعنصرتاساختاردرموجود
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مدیریت حافظه و ساختمان داده ها
 هر شی داده با اختصاص  محلی از حافظه  به آن شیئ شروع شده و هنگامی که این اختصاص  طول عمر

.حافظه از بین برود طول عمر آن هم تمام می شود
ی به در طول عمر هر شی داده مسیرهای دستیابی مختلفی به آن ایجاد می شود برای مثال اشاره گر جدید

.دشیئ داده اشاره کند و ممکن است در طول عمر شیئ چندین مسیر دستیابی به آن وجود داشته باش

 افظه به دو مسئله مهم در مدیریت حمسیرهای دستیابی وطول عمر شیئ داده به علت تاثیر متقابل بین
:وجود می آید

.  شودوقتی مسیر دستیابی به یک شیئ داده در برنامه از بین برود ولی خود شیئ داده آزاد ن:زباله1.
فاده مجدد حافظه ای که توسط برنامه دسترسی پذیر نیست و توسط سیستم مدیریت حافظه قابل است

.نیست

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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:معلقارجاعهای 2.
 ی گوییم را داشته باشیم مآن تمام شود ولی هنوز یک مسیر دستیابی به شیئ داده در برنامه اگر طول عمر

.استارجاع معلق رخ داده 
 داده اشاره می کنندیک شیئ این مشکل زمانی رخ می دهد که چند اشاره گر به صورت همزمان به.
ن در مشکل ارجاع های معلق بسیار مهم تر از زباله است و مشکالت بیشتری را به وجود می آورد بنابرای

.اغلب زبانها عملیات طراحی ساختمان داده با دقت انجام می شود

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

...مدیریت حافظه و ساختمان داده ها 
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ساختمان داده هااعالنها برای 
ساختمان دادهاعالن 

 مورد نیاز هستند و اشیای داده ای را که درحین اجرای برنامه و نوع دستوری از برنامه است که نام
.طول عمر اشیای داده را مشخص می کندهمچنین 

 بیشتری باید مشخص شوندو صفات ساختمان داده ها پیچیده ترند.
:  اعالن زیردر پاسکال

A=array[1…10,-5…5]Of real;

مشخص می کند که نوع داده آرایه ای است دو بعدی.
 است( 5)تا ( -5)و اندیس ستون ها از( 10)تا ( 1)اندیس سطرها از.
 است( 11)و تعداد ستون ها ( 10)تعداد سطر ها.
است( 110)تعداد کل خانه ها.
 استنوع هر خانه نیز حقیقی.

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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کنترل نوع برای ساختمان داده ها
 داردوجود دو مسئله و داده اولیه پیچیده تر است ها نسبت به نوع برای ساختمان داده کنترل:

وجود مولفه انتخابی:
.باشدساختمان داده ندر انتخابی ممکن است نوع آرگومانهای عملیات انتخاب درست باشد ولی جزء 

A[1…10] A[13]

اجرازمانکنترل.باشدآرایهمحدودهازخارجاندیساستممکنکندمیانتخابراآرایهازجزئیکهاندیسعملیات

.کندبررسیراآنبودنمعتبرباید
مممکن است برای دستیابی به یک عنصر مسیر پیچیده ای را طی کنی: نوع عنصر انتخابی

Item<-A[2][3].LINK
.باشدداشته چنین عنصری در ماتریس وجود 

.باشدو درست در زمان ترجمه مشخص نوع عنصری که از این طریق به دست می آید باید 
.این کنترل در زمان کامپایل انجام می گیرد

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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بردارها و آرایه ها
.و آرایه ها متداولترین ساختمان داده ها در زبانهای برنامه سازی اندبردارها 

اله خطی به صورت یک دنبو ثابتی از عناصر همنوع تشکیل شده تعداد که از ایست داده ساختمان : بردار
.سازمان دهی شده است

 نیز گفته می شودآرایه خطی یا آرایه یک بعدی به بردار.

آرایه دوبعدی ماتریس نامیده می شود.
برای دستیابی به عناصر بردار از اندیس استفاده می شود.

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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بردارها و آرایه ها
 معموال توسط بازه ای که برای اندیس مشخص می گردد تعیین می شود: عناصرتعداد.

تمام عناصر بردار از یک نوع هستند: عنصرهرنوع.

5به صورت بازه ای از مقادیر مشخص می شود مثل از معموال : اندیس برای انتخاب هر عنصر  ...
Cدر زبان A(10)در پاسکال یا به صورت حد باال مثل -5

V: array [-5… 5] of real

Int A[10];

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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عملیات بر روی بردارها
.کندکه عنصری را از بردار انتخاب می عملیاتی : اندیس گذاری

رداردهی عناصر ب، مقدار ساخت و از بین بردن بردار ها: عملیات دیگر بر روی  بردارها عبارتند از ،
، انتساب کلی یک بردار(بردار با طول یکسان)بردار دو جمع 

 عملیات روی بردارها بسیار محدود است ولی درAPLاین عملیات بسیار زیاد است.

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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پیاده سازی بردارها

 استرا ساده کرده آن حافظه و دستیابی به عناصر ، نمایش عناصر و ثابت بودن اندازه بردارهمگنی.

 می ره ذخیآنها عناصر و توصیفگر می شود و برای پیاده سازی بردار از نمایش حافظه ترتیبی استفاده

.گردد

برداربرای ذخیره صفات : توصیفگر بردار

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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نمایش بردار

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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(تولید آدرس دسترسی)نحوه انتخاب عنصر بردار 
بهرسیدنبرایاولعنصرازشروعبا(i)ازبایدعنصرامین(i-1)کردعبورقبلیعنصر.
اگر(E)ازبایدباشدعنصرهراندازه*E(i-1)کنیمعبورحافظه(کلمهیابایت)محل.
محلدرعنصراولیناگر(a)وباشد(LB)یکچپمقداربرایدستیابیفرمولباشد،اندیسپایینحد

:استزیرصورتبهبردارازعنصر

 LVALUE( A[ I ] ) = a + ( I – LB ) * E

یاو
 LVALUE( A[ I ] ) = ( a – LB * E ) + ( I * E )

داردارجحیتدومرابطهازاستفاده
شودمحاسبهمیتواندباریککهاستثابتکددیهموارهرابطهاولبخش.
میگرددجمعوشدهمحاسبهدسترسیبارهردردومبخش.
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مبدأ مجازی 
مجازیمبدأرابرداردرصفراندیسباعنصریآدرس(VO)گویند.

 LVALUE(A[0]) = (a – LB * E) + (0 * E) = a – LB * E = VO

نباشدآرایهازبخشیاستممکنبردارصفرعنصر
نباشدصفرشاملاستممکناندیسهامحدوده!
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فشردهنمایش حافظه به صورت •
ازایدبعنصرهرکهنمیشودتوجهنکتهاینبه).شوندمیذخیرهفشردهصورتبهبرداریکعناصر

(شودشروعپذیرآدرسکلمه
ازتواننمیزیرابردمیزیادیهزینهعنصربهدستیابیولیمیشودحافظهدرجوییصرفهباعث

.کرداستفادهایسادهدستیابیفرمول

نمایش حافظه به صورت غیر فشرده•
 هر عنصر در مرز یک واحد حافظه آدرس پذیر قرار می گیرد و بین هر جفت از عناصر ممکن است

.حافظه بدون استفاده باقی بماند
در این روش دستیابی سریع است ولی حافظه به هدر می رود.

26
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آرایه های چند بعدی

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

بعدییکآرایه:بردار
دوبعدیآرایه:ماتریس
هاستونوسطرهاازسطحیشامل:بعدیسهآرایه
ساختکمترابعادباهایآرایهازایآرایهتوسطمیتوانرابیشترابعادباهایآرایه.
استبعدهراندیسبازهتعداددربرداروبعدیچندآرایهتفاوت:نحوومشخصات.
پاسکالدربعدیچندآرایهاعالن:

 B: array [1 .. 10, -5 .. 5] of real

مثلکرداستفادهاندیسدوازبایدعنصریکانتخاببرایB[2,4]
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نمایش حافظه ماتریس
چندآرایهبرایحافظهنمایش

میپیرویبردارنمایشازبعدی
.کند

تیبتربهبستهمختلفزبانهایدر
نمایشستونی،ترتیبیاسطری
حافظهدرعناصرچیدمانوحافظه

.استمتفاوت
تسطریسترتیبمقابل،شکل

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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برش آرایه

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

،استآرایهیکخودشکهاستآرایهازبخشیبرش.
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برش آرایه
 فرض کنید ماتریس : توصیفگرآرایه انجام می شودکمک ها به سازی برش پیادهA4×3 به صورت زیرتعریف

:شده باشد

 پیاده سازی برشبرایs(*, 2) ماتریس توصیفگری برای می توانA فاصله که بردارستونی یک )ایجادکرد
(.عناصر آن سه واحد استبین 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

VO a - 3

LB 1 1

UB 1 4

Mul 1 3

LB 2 1

UB 2 3

Mul 2 1

VO a

LB 1 1

UB 2 4

Mul 1 3

آرایهعناصر 

آرایهتوصیفگر

2

5

8

11
Mul: تفاوت آدرس دو عنصر پشت

سر هم
بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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آرایه های شرکت پذیر

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

کنندمیاستفادهاندیسبعنوانعناصرناماز.
کلید-مقدار»زوجشاملعنصرهر»

 ایجاد می شود% در زبان پرل آرایه شرکت پذیربه وسیله عملگر
 %classlist={“Ali”,’A’,”Ahmad”,’B’,”reza”,’D’}

زباندرphpشودمیتعریفزیرصورتبهپذیرشرکتآرایه

 $tbl = array(“Ali”=>”A”, “Ahmad”=>”B”, “reza”=>”D”);
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رکوردها(1-6
.انواع مختلف تشکیل شده استبا ساختمان داده ای که از تعداد ثابتی عناصر : رکورد

هستندثابت طول معموالً ساختمان داده های خطی با : مشخصات و نحو.
 از دو جهت متفاوتندآرایه و رکوردها:

عناصر رکورد ممکن است ناهمگن و از انواع مختلفی باشند.
عناصر رکورد دارای نام هستند.

Cرکورد در زبان تعریف یک : مثال

 زبانبه عناصر رکورد در دستیابیC 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

Struct student{
Int ID;

Int age;

Char major[15];

Char department;

} std;

Std.ID

Std.age
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...ساختمان داده ها( 1

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

رآندعناصرکهاستحافظهازبلوکیکشاملرکوردبرایحافظهنمایش:سازیپیاده
.شودمیذخیرهترتیببه

محلبهدستیابیفرمولiزیراستصورتبهرکوردعنصردرامین:
αداردقرارآندررکوردکهاستحافظهبلوکپایهآدرس.

رکوردحاویبلوکناحیهکردنکپیبادیگر،رکوردبهرکوردیککلیانتسابعملیات
مقصدرکوردبهمربوطمحلدرمبدا
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(یونیون ها)رکوردهای با طول متغیر 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

رودمیکاربهمجزاولیمشابهاشیاینمایشبرایاغلبرکورد.
ًکردتعریفمتفاوتساختاربارکوردیکمیتوانبعضا.
استکارکناناطالعاتحاویکهرکوردیمثالعنوانبه

گیرندمیحقوقماهانهکهکارکنانی
گیرندمیحقوقساعتیکهکارکنانی.

پاسکالدرمتغیررکورداعالن:مثال:
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...متغیر رکوردهای با طول 
عنصرpayclass دارد متمایزکننده نام « ادا»و در برچسب « پاسکال»در)( .
 رد هر زمان چه شکلی از رکودارای عنصر برچسب بوده و مشخص است در تشخیصیونیون قابل رکورد

.می باشدقابل استفاده 

مثل . بعضی از فیلدها در طول عمر رکورد در یک زمان وجود دارند و در زمان دیگر وجود ندارند

employee.hourrateوemployee.monthlyrate

پس هنگام دسترسی به عنصر رکورد، دو رویکرد داریم:

 گرمقدار اشود که می یک جزء رکورد، بررسی ازدستیابی به برچسب قبل عنصر در زمان اجرا : پویاکنترل
.دادرخ خواهد خطای زمان اجرا دستیابی است در غیر این صورت جزء قابل مناسب داشت آن 

( ونیون آزادی)رکورد طول متغیر بدون عنصر برچسب صورت گیرد که تعریف درحالتی : کنترلی انجام نشود
.برنامه خروجی درستی ندارداگرعنصر وجود نداشت 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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نمایش حافظه برای رکورد های طول متغیر

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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هالیست ( 1-7
ساختمان داده ای است که دنباله مرتبی از ساختمان داده هاست: لیست.
هستندترتیبی از اشیاء لیست ها همانند بردارها حاوی دنباله :مشخصات و نحو  .

تفاوت بردار و لیست:
 کم یا اضافه می شوداجرای برنامه، و درطول استطول لیست ها به ندرت ثابت.
لیست ها به ندرت همگن هستند  .
محدودیتی روی صفات عناصر لیست از قبل وجود ندارد و هر عنصر توصیفگر خود را دارد.

 لیستها از سازمان حافظه پیوندی پیروی می کندسازی پیاده.

مثل و در زبانهای کامپایلری. لیستها در زبانهایی مثل ام ال، لیسپ و پرولوگ اشیاء داده اولیه هستندC ،
.پاسکال و ادا، توسط برنامه نویس تعریف میشوند

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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شکلهای گوناگون لیستها
پشته لیستی است که انتخاب، درج و حذف عناصر از انتهای آن انجام می شود: پشته.

صف لیستی است که انتخاب و حذف از یک طرف و درج از طرف دیگر انجام می شود:صف  .

لیستی که عناصرش عالوه بر اشیای داده اولیه، ممکن است لیست باشند: درخت.

 وند ساختمان داده ای که عناصر آن با استفاده از الگوی پیوندی خاصی به هم پیوند داده می ش: های جهت دارگراف
.، گراف جهت دار نام دارد(به جای دبناله خطی از عناصر)

 ند، اگر در رکوردی با تعداد متغیری از عناصر، تعداد عناصر بدون هیچ محدودیتی تغییر ک:خاصیتلیست های
. لیست خاصیت نام دارد

.شوندذخیره باید به عنوان دو عنصر و مقادیر آنها اسامی فیلدها در لیست خاصیت، •
جستجو می شود تا خاصیت مطلوب پیدا در لیست فقط اسامی خاصیت ها .برای انتخاب یک مقدار خاصیت، •

.استعنصر بعدی لیست، مقدار آن خاصیت شود و 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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ساختار لیست های خاصیت

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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هامجموعه ( 1-8
متمایزو نامرتب مقادیر شامل شی داده ای است : مجموعه.

 ن حالی که لیست از تعدادی مقادیر مرتب تشکیل شده است که ممکن است بعضی از عناصر آدر
. تکراری باشند

:عبارتند ازعملیات اصلی روی مجموعه ها 
مقدار آیا : عضویت(x) عضوی از مجموعه(s) است(XЄS)

 فعالً اگر : درج و حذف یک مقدار(X) از مجموعهعنصری(s ) در توان آن را نباشد می(S) کرددرج  .
.کردحذف (S)مجموعه می توان آن را از باشد (s)عضو (x)چنانچه 

 هااجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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...مجموعه ها ( 1-8
را نشان می دهدنامرتب ساختمان داده ای است که عناصر : مجموعه.

 لیستی است که مقادیر تکراری آن حذف شده اند: مجموعه مرتب.

پیاده سازی مجموعه نامرتب :
 هابیتی مجموعه نمایش
 ت در آن مجموعه میتواند یک رشته بیتی باشد که به ازا هر عضو، یک بیباشدکوچک مجموعه جهانی، مقادیر اگر اندازه

.وجود دارد

A=set of 1…6;

:حافظه به شکل زیر در می اید.ذخیره گردد=A[ 2،3،5]با دستور [ 2،3،5]مجموعه Aاگر درحال 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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...نمایش بیتی مجموعه ها 

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

عملیات
شودمیانجامعنصربامتناظربیتبررسیباعضویت
عنصریکحذفبرایوکردتبدیلیکبهرامناسبیبیتبایدمجموعهدرعنصریکدرجبرای

.نمودصفررامناسبیبیتبایدمجموعهاز
عملبااجتماعorبیتیرشتهدوبیتبهبیت
عملبااشتراکandبیتیرشتهدوبیتبهبیت
عملباتفاضلandدومرشتهمکملبااولبیتیرشتهبیتبهبیت

استکمطولباهایرشتهبهمحدودافزاریسختعملیاتازاستفاده.
طوالنیبیتیهایرشتهبرایافزارینرمسازیشبیهبهنیاز

کندمیاستفادهنمایشاینازپاسکال.
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...مجموعه های نامرتب پیاده سازی 
 مجموعه ها( حافظه پراکنده)درهم سازی نمایش
 اد و مثال وقتی که مجموعه شامل اعد)این روش وقتی استفاده می شود که مجموعه جهانی بزرگ باشد از

(.رشته های کاراکتری باشد
با استفاده از یک تابع درهم سازی، محلی در حافظه برای ذخیره و بازیابی عناصر مشخص می شود.
 یش پبرخورد. در این صورت می گوییم. است دو داده مختلف، یک آدرس درهم سازی را تولید کنندممکن

:می آید تکنیک های زیادی برای مقابله با برخورد وجود دارد
 محل خالی درتا یک می کنیم متوالیاً تکرار آمد، درهم سازی را پیش اگر برخورد :مجدددرهم سازی

.بلوک پیدا شود
پیدا وک جستجو را از نقطه برخورد در بلوک شروع می کنیم تا یک محل خالی در بل:پیمایش ترتیبی

.شود
باکت بندی

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 
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باکت بندی

بیدکی: مدرس –بسته بندی : فصل ششم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

میاشارهپیوندیباکتلیستبهکهبگیریمنظردربلوکدرراگرهاییاشارهتوانیممی
.کنند

استیکسانسازیدرهمآدرسهایباعناصرحاویلیستاین.
عنصردوبرایسازیدرهمتابعمثالبرایaوbمیتولیدحافظهدریکسانآدرسدو

.کند

100
a,b همه عنصرهایی که آدرس یکسان برای 

دادهآن بلوک ارجاع آنها تولید شده به 
آدرس بلوکی بلوک حاوی شده و این 

,aاست که  bدرآنجا ذخیره می شوند


