
:فصل 
مرور کلی و گذرا ، بر مباحث موجود در درس 

ساختمان داده ها 



الگوریتم چیست ؟ 
  مسئله حل یا کار انجام روش -۱
خاص هدف به رسیدن برای ها العمل دستور از مجموعه -۲



خصوصیات یک الگوریتم 
ها ورودی .۱
خروجی  ها .۲
ضح  بودنوا.۳

)  پایان پذیر بودن ( محدودیت ۴.
) انجام پذیر بودن ( کارائی .۵



طراحی الگوریتم 
ه این کار  نمائیم ، ببراي حل یك مسئله باید الگوریتم آن مسئله را مشخص  می گویند براي آن مسئله طراحي الگوریتم اصطالحًا 

 ورودی های الگوریتم.۱
محاسبات مورد نیاز .۲
 خروجي های الگوریتم.۳

:    مرحله زیر می باشد  ۳الگوریتم ، هدف جداسازی  در طراحي   



برنامه چیست ؟
ه یک زبان برنامهای مجموعه ای از دستورالعمل 

وریتم اجرای یک الگو پیاده سازی نویسی که امکان 
. فراهم می کند  کامپیوتررا در 



تفاوت الگوریتم و برنامه 
   نیستپایان پذیر  برنامه لزوماً 

مثل سیستم عامل 



ساختمان داده ها چیست ؟ 
 هب خام های داده دریافت جهت که ساختارهایی به

 می قرار استفاده مورد کامپیوتر توسط مناسب شکل
 . شود می گفته ها داده ساختمان ، گیرد



:  انواع ساختمان داده ها 
  :                                                          آرایه  -۱



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
:مزیت آرایه 

به عناصر آرایهآسان راحت و دسترسی 
:عیب آرایه 

. نمی کند بدرستی استفاده  حافظهاز   



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
 پشته  -۲
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Empty Stack 
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...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
 صف  -۳

Deletion Insertion 

Front Rear



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
 لیست های پیوندی  -۴

Info Next 



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
 درخت  -٥



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
عناصر درخت 

ریشه  -
شاخه -
فرزند  -
برگ  -



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
درخت پر                                                               -٦

  دارد گره سطح  با درختی



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
                 كامل درخت -٧



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
 درخت دودويي ٨



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
درخت جستجوي دودويي ٩
  



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
كومه٩

: زیر می باشد  شرط ۲کومه یک درخت دودویی بوده که دارای  
.باشد  ملکا.۱
.اشدنب مساوی بزرگتریا کوچکتر مساوی یچ گره ای از فرزندان خودش ه.۲



...  ادامه  -کومه انواع ساختمان داده ها 
.داریم  باشد آنگاه یک بزرگترگره از فرزندانش اگر 

۹

۸ ۷

۶ ۵ ۴ ۳

۲ ۱



...  ادامه  -کومه انواع ساختمان داده ها 
داریم یکآنگاه باشد کوچکتر گره از فرزندانش اگر 

۱

۲ ۳

۴ ۵ ۶ ۷

۸ ۹



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
گراف -١٠

.مي باشد  شامل دو مجموعه به نام هاي  هر گراف  



...  ادامه  -گراف انواع ساختمان داده ها 
:  عمل مي كنيم صورت  ٢براي نمايش يك گراف به   

جهت دار استفاده از گراف  -٢جهت       بدون استفاده از گراف  -١



...  ادامه انواع ساختمان داده ها 
: حداكثر تعداد يال هاي  گراف 

يال داريم  (راس  حداكثر nبا بدون جهت گراف 
يال داريم n(n-1)حداكثرجهت دار گراف 


