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 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس
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 فصل اول: مقدمه ای بر ساختمان داده ها

 هقذهه -1-1

کبهپیَتش ٍسیلِ ای است کِ دادُ ّب ٍ الگَسیتن ّب سا گشفتِ، الگَسیتن ّب سا ثش سٍی دادُ ّب اخشا هی کٌذ. دادُ ّب ٍ الگَسیتن ّب دٍ 

پبساهتشی ّستٌذ کِ دس ًَضتي ثشًبهِ ّبی خَة هَثشًذ. کبسایی ثشًبهِ ٍقتی تضویي هی ضَد کِ دادُ ّب سا خَة سبصهبى دّی 

کشدُ الگَسیتن خَثی ثشای پشداصش ٍ تدضیِ ٍ تحلیل آًْب اًتخبة کٌین. ثٌبثشایي الصم است داًطدَیبى کبهپیَتش ثب سبصهبى دّی 

 سا ثِ خَثی ثطٌبسٌذ.دادّْب آضٌب ثَدُ الگَسیتن ّب 

 پشداصش دادُ ّبی کبسثش)دادُ ّبیی کِ دس دًیبی ٍاقؼی ٍخَد داسًذ(، هستلضم کبسّبی صیش است:

 ًوبیص حبفظِ دادُ ّبی کبسثش: دادُ ّبی کبسثش ثبیذ عَسی رخیشُ ضًَذ کِ کبهپیَتش آى سا دسک کٌذ. -1

 ثبیذ عَسی ثبصیبثی ضًَذ کِ کبسثش آًْب سا دسک کٌذ.ثبصیبثی دادُ ّبی رخیشُ ضذُ: دادُ ّبی رخیشُ ضذُ دس کبهپیَتش  -2

تجذیل دادُ ّبی کبسثش: اػوبل هختلفی کِ الصم است ثش سٍی دادُ ّبی کبسثش اخشا ضًَذ تب آى سا اص ضکلی ثِ ضکل دیگش  -3

 دسآٍسًذ.

ب ثِ یک ضکل خبظ، دادُ ّب هی تَاًٌذ ثِ غَست ّبی هختلفی سبصهبى دّی ضًَذ. هذل هٌغقی یب سیبضی سبصهبى دّی دادُ ّ

 سبختوبى دادُ ًبم داسد. ثِ ػجبست دیگش، ضیَُ قشاس گشفتي دادُ ّب دس حبفظِ کبهپیَتش یب دیسک، سبختوبى دادُ ّب ًبهیذُ هی ضَد.

 حل هسئله به وسیله کبهپیوتز -2-1

 تَسؼِ ًشم افضاس دس چٌذ هشحلِ اًدبم هی ضَد کِ چشخِ صًذگی ًشم افضاس سا تطکیل هی دّذ:

 دس ایي هشحلِ هسئلِ تحلیل هی ضَد ٍ هطخػبتی ثشای هسئلِ تٌظین هی گشدد. ل هسئله و هشخصبت:تحلی 

  :ثشًبهِ سیضی ثشای حل هسئلِ ای کِ هغشح ضذُ است.طزاحی 

 :عشاحی، ثِ ٍسیلِ صثبى ّبی ثشًبهِ سبصی پیبدُ سبصی هی ضَد. کذنویسی 

 :ثشًبهِ اهتحبى هی ضَدٍ خغبّبی آى ثشعشف هی گشدد. تست، اجزا و اشکبل سدایی 

 :ثشًبهِ ًَسبصی ٍ اغالح هی ضَد تب ًیبصّبی خذیذ کبسثشاى سا ثشآٍسدُ کٌذ. نگهذاری 

 نکبتی راجع به الگوریتن هب -3-1

ت هحذٍدیت ّبیی دس ػلن کبهپیَتش، الگَسیتن هدوَػِ ای اص دستَسالؼول ّب است کِ تَسظ کبهپیَتش اخشا هی ضَد ٍ ثِ ایي تشتی

 ثِ آى اػوبل هی گشدد:

 الگَسیتن ثبیذ ثذٍى اثْبم، هؼیي ٍ قغؼی ثبضذ، ثِ عَسی کِ ّش هشحلِ سٍضي ٍ ٍاضح ثبضذ. -1

 الگَسیتن ّب ثبیذ ثِ قذسی سبصدُ ثبضٌذ کِ تَسظ کبهپیَتش قبثل اخشا ثبضٌذ. -2

 ثبیذ خبتوِ پزیش ثبضٌذ، یؼٌی پس اص تؼذادی هشاحل، خبتوِ یبثٌذ. -3

 کبرایی الگوریتن -1-3-1

ثشای حل یک هسئلِ هوکي است الگَسیتن ّبی هختلفی ٍخَد داضتِ ثبضٌذ کِ ّش کذام داسای هضایب ٍ هؼبیت خبظ خَدضبى 

است.  2ٍ دیگشی کبسایی صهبى 1ّستٌذ. کبسایی الگَسیتن ثش اسبس دٍ هؼیبس اًذاصُ گیشی هی ضَد. یکی اص آًْب ثْشُ ٍسی اص فضب

ثْشُ ٍسی فضب، حبفظِ ای است کِ ثشای رخیشُ دادُ ّب الصم است ٍ کبسایی صهبى، صهبى الصم ثشای پشداصش دادُ ّب است. هتبسفبًِ 

ّویطِ ًوی تَاى ّن فضبی هَسدًیبص ٍ ّن صهبى هَسدًیبص سا کن کشد. الگَسیتن ّبیی کِ ثِ فضبی کوتشی ًیبص داسًذ، هؼوَالً ًسجت 
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 3  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

فضبی ثیطتشی ًیبص داسًذ، کٌذتش ّستٌذ. لزا، ثشًبهِ ًَیس ثبیذ ثیي ًیبصهٌذی ّبی فضب ٍ کبسایی صهبى، تَاى ایدبد  ثِ آًْبیی کِ ثِ

 کٌذ.

 عواهل هوثز در کبرایی الگوریتن -2-3-1

 هٌظَس اص کبسایی الگَسیتن، هذت صهبى اخشای آى هی ثبضذ.

 نکبتی در هورد کذنویسی -4-1

صًذگی ًشم افضاس است. تؼذادی اص ػولیبت ثشًبهِ ًَیسی سا ثبیذ سػبیت کشد تب قبثلیت خَاًبیی ٍ کذًَیسی، هشحلِ ای اص دٍساى 

 قبثلیت دسک کذ افضایص یبثذ.

 ثشًبهِ ّب ٍ صیشثشًبهِ ّب ثبیذ سبخت یبفتِ ثبضٌذ. قبعذه اول:

 توبم کذّب ثبیذ هستٌذسبصی ضًَذ. قبعذه دوم:

 سفتگی ّبیی داضتِ ثبضذ کِ خَاًبیی آى سا ثبال ثجشد.کذ ثبیذ صیجب ثبضذ. فشهت ٍ تَ قبعذه سوم:

 نوع داده انتشاعی -5-1

 ٍقتی دس ثشًبهِ ای ثِ ًَػی دادُ ًیبص ثبضذ کِ دس آى صثبى ٍخَد ًذاسد، ثشًبهِ ًَیس ثبیذ ًَع هَسدًظشش سا ایدبد کٌذ. ثٌبثشایي، ثبیذ

دُ ّب ػول هی کٌٌذ. ًَع دادُ ای سا کِ ثشًبهِ ًَیس ایدبد هی چگًَگی رخیشُ دادُ ّب ٍ ػولیبتی سا هطخع کٌذ کِ ثش سٍی آى دا

 کٌذ، ًَع دادُ اًتضاػی گَیٌذ.

1ًَع دادُ اًتضاػی 
(ADT) .یک هذل سیبضی است کِ ػولیبتی ثش سٍی آى هذل تؼشیف ضذُ اًذ 

 آرایه هب -6-1

ٍخَد داسد. سبدُ تشیي ضکل آى، آسایِ یک ثؼذی است کِ ثشداس ًیض ًبهیذُ  Cآسایِ سبدُ تشیي سبختوبى دادُ ای است کِ دس صثبى 

ایي است کِ تؼذاد ػٌبغش آسایِ « هحذٍد»هی ضَد. آسایِ یک ثؼذی، هدوَػِ هشتت ٍ هحذٍدی اص ػٌبغش ّوگي است. هٌظَس اص 

ش آسایِ داسای تشتیت خبغی ایي است کِ ػٌبغ« هشتت»هطخع است. ایي تؼذاد هوکي است کَچک یب ثضسگ ثبضذ. هٌظَس اص 

 ایي است کِ کلیِ ػٌبغش آسایِ ثبیذ ّوٌَع ثبضٌذ.« ّوگي»اًذ: ػٌػش غفش، ػٌػش یکن، ػٌػش دٍم ٍ غیشُ. هٌظَس اص 

 آرایه هبی یک بعذی -7-1

 آسایِ یک ثؼذی کِ ًبم دیگش آى ثشداس است، ثشای رخیشُ هدوَػِ ای اص ػٌبغش ّوٌَع ثِ کبس هی سٍد.

 سبسی آرایه یک بعذیپیبده  -1-7-1

 آسایِ ّبی یک ثؼذی سا ثِ آسبًی هی تَاى پیبدُ سبصی کشد. دستَس صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

Int a[10]; 
هحل هتَالی حبفظِ سا تخػیع هی دّذ کِ دس ّش هحل هی تَاى یک هقذاس غحیح سا رخیشُ کشد.آدسس اٍلیي  11ایي دستَس 

خع هی ضَد. اگش فشؼ کٌیذ ّش هقذاس غحیح چْبس ثبیت اص فضبی حبفظِ سا اضغبل هط base(a)هحل، آدسس پبیِ ًبم داسد ٍ ثب 

ثب ضشٍع اص  a[1]دس چْبس ثبیت اص حبفظِ رخیشُ هی ضَد. ػٌػش  base(a)هی کٌذ، آًگبُ اٍلیي ػٌػش آسایِ ثب ضشٍع اص آدسس 

 دس چْبس ثبیت رخیشُ هی ضَد. base(a)+4آدسس 

 عذیکبربزدهبی آرایه هبی یک ب -2-7-1

آسایِ ّبی یک ثؼذی ثشای رخیشُ دادُ ّبی صیبدی ثِ کبس هی سًٍذ ٍ ّوِ هقبدیش هَخَد دس آسایِ ثِ سٍش یکسبًی دستیبثی هی 

 ضًَذ. یکی اص کبسثشدّبی آسایِ دس الگَسیتن هشتت سبصی ٍ خست ٍ خَ است.
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 جست و جو در آرایه

شد، خست ٍ خَی هقذاسی دس یک آسایِ است. خست ٍ خَ هی یکی دیگش اص اػوبلی کِ دس آسایِ ّبی یک ثؼذی غَست هی گی

 تَاًذ ثِ غَست تشتیجی یب دٍ دٍیی اًدبم ضَد. خست ٍ خَی دٍدٍدیی دس آسایِ هشتت غَست هی گیشد.

 آرایه هبی دو بعذی -8-1

 ثِ غَست صیش اػالى هی ضًَذ: Cآسایِ ّبی دٍ ثؼذی دس 

 اػالى آسایِ دٍ ثؼذی

 ضکل کلی:

 name[DIM1] [DIM2] ًَع

 ;{هقبدیش اٍلیِ} = name[DIM1] [DIM2] ًَع 

DIM2 , DIM1  ثِ تشتیت اًذیس ّبی سغش ٍ ستَى ّستٌذ. دس حبلت دٍم هقبدیش اٍلیِ هطخع

 هی کٌٌذ کِ ػٌبغش آسایِ چِ هقبدیشی داضتِ ثبضٌذ.

 هحل هتَالی حبفظِ ثِ اسایِ تخػیع هی یبثذ. DIM2×DIM1ّذف: ثِ تؼذاد 
 

یک سبختوبى دادُ هٌغقی است کِ دس ثشًبهِ ًَیسی ٍ حل هسبئل ثِ کبس گشفتِ هی ضَد. ثِ خػَظ ثشای تَغیف آسایِ دٍ ثؼذی 

داًطدَ کِ  31اضیبیی کِ ثِ عَس فیضیکی دٍ ثؼذی اًذ، هثل ًقطِ یب غفحِ ضغشًح هفیذ ّستٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل، ثشای رخیشُ ًوشات 

 دٍ ثؼذی ثِ غَست صیش استفبدُ هی کٌین:ثبس اهتحبى دادُ ثبضذ، اص آسایِ  5ّش داًطدَ 

Float grage[30][15]; 
 کبربزد آرایه هبی دو بعذی -1-9-1

ًبم دیگش آسایِ ّبی دٍ ثؼذی، هبتشیس است کِ کبسثشدّبی فشاٍاًی دس حل هسئلِ ّب داسد. ًوًَِ ّبیی اص هبتشیس ّب دس صیش 

 2b×5هی گَیین ٍ ثِ غَست  2×5سا  bهی ًَیسین ٍ هبتشیس  3a×4هی گَیین ٍ ثِ غَست  3×4سا  aهطبّذُ هی ضًَذ کِ هبتشیس 

 هی ًَیسین:

    [
              
            
             

]         [
                   
                    

] 

 

 هبتزیس هبی اسپبرس -2-9-1

ػٌَاى هثبل، هوکي است دس هسئلِ ای ثِ هبتشیسی ثِ  ثؼضی اص هبتشیس ّب ٍخَد داسًذ کِ تؼذاد صیبدی اص ػٌبغش آًْب غفش است، ثِ

ػٌػش غفش ثبضٌذ.  1111ًیبص داضتِ ثبضین کِ حبٍی یک هیلیَى ػٌػش است. اص ثیي ایي ػٌبغش هوکي است  1111×1111اثؼبد 

 ًبهیذُ هی ضَد. 1هبتشیسی کِ تؼذاد صیبدی اص ػٌبغش آى غفش ثبضٌذ، هبتشیس اسپبسس

 تزانهبده هبتزیس اسپبرس

ٌظَس اص تشاًْبدُ هبتشیس، هبتشیس دیگشی است کِ خبی سغش ٍ ستَى ّبی آى ػَؼ ضذُ ثبضذ. عشیقِ ثِ دست آٍسدى تشاًْبدُ ه

 هبتشیس هؼوَلی سا هطبّذُ کشدیذ. 
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 5  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ثشای ایي کِ ساُ حلی ثشای ثِ دست آٍسدى تشاًْبدُ هبتشیس اسپبسس پیذا کٌین، تشاًْبدُ هبتشیس اسپبسس صیش سا ثِ دست هی 

 آٍسین:

4 5 4 
5 

7 

5 

6 

2 
1 

0 

1 

0 
1 

2 

2 

 آرایه هبی چنذ بعذی -11-1

هی تَاى اص آسایِ ّبیی ثب ثیص اص دٍ ثؼذ ًیض استفبدُ کشد. ثِ ػٌَاى هثبل، آسایِ سِ ثؼذی سا هی تَاى ثِ غَست صیش تؼشیف  Cدس 

 کشد:

Int b[3][2][4]; 
 هشکالت آرایه -11-1

 دس ٌّگبم استفبدُ اص آًْب ثبیذ دس ًظش گشفتِ ضًَذ:آسایِ ّب چٌذ هطکل داسًذ کِ 

  حذ ٍ هشص آسایِ ّب دسC  ،کٌتشل ًوی ضَد. یؼٌی ٌّگبهی کِ اص اًذیس ثشای دستیبثی ثِ ػٌػشی اص آسایِ استفبدُ هی گشدد

 کٌتشل ًوی ضَد کِ آیب ایي اًذیس دس ثبصُ ای کِ ٌّگبم اػالى آسایِ هطخع ضذُ است قشاس داسد یب خیش.

 یت آسایِ دس عَل اخشای ثشًبهِ تغییش ًوی کٌذ. هؼٌبیص ایي است کِ ظشفیت آسایِ ثبیذ دس ٌّگبم اػالى آسایِ ثِ اًذاصُ ظشف

کبفی ثضسگ تؼییي ضَد تب ّوِ دادُ ّبی هوکي سا رخیشُ کٌذ. ایي کبس هوکي است هٌدش ثِ اتالف حبفظِ ضَد. ثِ ػٌَاى 

 ثبیت هَخت هی ضَد تب حبفظِ صیبدی ثِ ّذس ثشٍد. 5111 ػٌػش دس آسایِ ای ثِ ظشفیت 25هثبل، رخیشُ 

 .دسج کشدى هقذاسی دس ثیي هقبدیش دیگش دس آسایِ، هستلضم خبثِ خبیی ػٌبغش است 

 .حزف هقذاسی اص آسایِ ًیض هستلضم خبثِ خبیی ػٌبغش است 

 بشرگ Oنشبنه گذاری  -12-1

 هی ًبهٌذ. Big-Oثضسگ یب  Oداًست. ایي ًوبد سا ًوبد  "Order of magnitude"سا هی تَاى اختػبس ٍاطُ ّبی  Oًوبد 

هشثَط ثِ الگَسیتن یب ثشًبهِ، دس ًظش گشفتي حلقِ ّبی تکشاس ٍ تَ دس تَ ثَدى آًْب است. اگش فشؼ  Oسبدُ تشیي سٍش هحبسجِ ی 

O(n، حلقِ تَ دس تَ اص O(n)کٌین ثذًِ حلقِ فقظ حبٍی دستَسات سبدُ است. یک حلقِ اص 
2
ٍ حلقِ ای ثب دسخِ ی تَ دس تَیی  (

O(nاص  3
3
 است ٍ غیشُ. ػالٍُ ثش ایي، ثبیذ تؼذاد دفؼبت تکشاس اخشای حلقِ سا تؼییي کٌیذ. (
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 فصل دوم: پشته ها

پطتِ سبختوبى دادُ ای است کِ ػول حزف ٍ اضبفِ کشدى ػٌبغش آى، ثِ ًبم ثبالی پطتِ اًدبم هی ضَد. ثِ ّویي دلیل آى سا 

LIFOبختوبى دادُ س
هی ًبهٌذ کِ ثِ هؼٌبی خشٍج ثِ تشتیت ػکس ٍسٍد است. یؼٌی ػٌػشی کِ دیشتش اص ّوِ ٍاسد پطتِ ضذ،  1

صٍدتش اص ّوِ اص پطتِ خبسج هی ضَد. ثِ چٌذ ًوًَِ اص پطتِ تَخِ کٌیذ: ٍقتی تؼذادی کتبة سا سٍی ّن هی چیٌیذ، پطتِ ای اص کتبة 

 داضتي کتبة ّب، آخشیي کتبثی سا کِ گزاضتیذ، صٍدتش اص سبیش کتبة ّب ثشهی داسیذ.ّب سا ایدبد هی کٌیذ. ٌّگبم ثش

 پیبده سبسی پشته بب آرایه

ثشای  myTopدس ایي سٍش، ثشای رخیشُ ػٌبغش پطتِ اص آسایِ استفبدُ هی کٌین ٍ ثشای هذل سبصی ایي ًَع پطتِ اص هتغیشی ثِ ًبم 

اًدبم هی ضَد. ثٌبثشایي،  myTopػول اضبفِ کشدى ٍ حزف ػٌػش اص پطتِ، اص هحل ًگْذاسی ثبالی پطتِ استفبدُ خَاّین کشد. 

 دادُ ّبی هَسدًیبص ثشای پطتِ ػجبستٌذ اص:

 .آسایِ ای کِ ػٌبغش پطتِ سا ًگْذاسی هی کٌذ 

 .یک هتغیش غحیح کِ ثبالی پطتِ سا هطخع ًوبیذ 

 پیبده سبسی عول ایجبد پشته

ػول ایدبد پطتِ، ثبیذ یک آسایِ ٍ یک هتغیش ًطبى دٌّذُ ثبالی پطتِ سا تؼشیف کٌذ ٍ پطتِ خبلی سا ایدبد ًوبیذ. هتغیش ًطبى دٌّذُ 

 است. ثٌبثشایي، ػول ایدبد پطتِ ثِ غَست صیش پیبدُ سبصی هی ضَد: -1است، کِ دس پطتِ خبلی، ثشاثش ثب  MyTopثبالی پطتِ، 
#define SIZE 100 
Struct stack { 

           Int myTop; 

           Int items[SIZE]; 

}; 

Stack s; 

s.myTop = -1; 

 پیبده سبسی عول ببسیببی اس پشته

ػول ثبصیبثی اص پطتِ، ػٌػش ثبالی پطتِ سا ثبصیبثی هی کٌذ، ٍلی آى سا اص پطتِ حزف ًوی کٌذ. ثذیْی است کِ ایي ػول ثبیذ خبلی 

 ذ. اگش پطتِ خبلی ثبضذ، اهکبى ثبصیبثی ػٌػش ٍخَد ًذاسد. ایي تبثغ سا هی تَاى ثِ غَست صیش ًَضت:ثَدى پطتِ سا ثشسسی کٌ
Int top(stack*s) 
{ 

 If(empty(s)) 

 { 

  Printf("Stack underflow."); 

  Exit(1); 

 } 

 Else 

  Return(s-> items[s-> myTop]); 

} 

 کبربزد پشته هب در فزاخوانی توابع

ثشای آى تبثغ ایدبد هی گشدد ٍ هحیظ فؼلی سا ثشای آى تبثغ رخیشُ هی کٌذ.  2تبثؼی فشاخَاًی هی ضَد، یک سکَسد فؼبلیتّش ٍقت 

 سکَسد فؼبلیت ضبهل اعالػبت صیش است:

 پبساهتشّب 

                                                           
1
 - Last in First Out 

2
 - activation record 
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 اعالػبت حبلت فشاخَاى، هثل هحتَیبت ثجبت ّب ٍ آدسس ّبی ثشگطت 

 هتغیشّبی هحلی 

 سجبتی هیبًیحبفظِ ّبی هَقت ثشای اًدبم هحب 

چَى هوکي است ّش تبثغ، تَاثغ دیگشی سا فشاخَاًی کٌذ ٍ اخشای خَد آى تبثغ ثِ تؼَیق افتذ، سکَسد فؼبلیت آى ثبیذ عَسی 

 رخیشُ ضَد کِ ٍقتی تبثغ اص سشگشفتِ هی ضَد، ثتَاى ثِ سکَسد فؼبلیت آى دست یبفت.

)خشٍج ثِ تشتیت ػکس ٍسٍد( داضتِ ثبضذ، LIFOثبیذ سفتبس سبختوبى دادُ ای کِ سکَسدّبی فؼبلیت دس آى رخیشُ هی ضًَذ، 

صیشا اٍلیي تبثؼی کِ خبتوِ هی یبثذ، آخشیي تبثؼی است کِ فشاخَاًی ضذُ است ٍ سکَسد فؼبلیت آى ثبیذ صٍدتش اص ّوِ ثبصیبثی 

 ضَد، پطتِ صهبى اخشا ًبم داسد. ضَد. لزا، پطتِ سبختوبى دادُ هٌبسجی ثشای ایي کبس است. چَى ایي پطتِ دس صهبى اخشا دستکبسی هی

 تبذیل عببرات هیبنونذ به پسونذ

کِ ثِ غَست هیبًًَذ ًَضتِ ضذُ است، هستلضم اعالع اص تقذم ػولگشّبی +  A+B*Cّوبى عَس کِ هی داًیذ اسصیبثی ػجبستی هثل 

ًَضت. اکٌَى  A+(B*C)ت سا هی تَاى ثِ غَس A+B*Cٍ * است. هی داًیذ کِ تقذم * اص + ثیطتش است. ثٌبثشایي، ػجبست 

سا ثِ ػجبست پسًَذی تجذیل کٌین. تٌْب سٍش تجذیل یک ػجبست هیبًًَذ ثِ  A+B*Cفشؼ کٌیذ هی خَاّین ػجبست هیبًًَذ 

ػجبست پسًَذ ایي است کِ اثتذا قسوت ّبی ثب تقذم ثبال ثِ ػجبست پسًَذ تجذیل ضًَذٍ ػجبست حبغل ثِ ػٌَاى یک ػولًَذ 

ثِ غَست صیش ثِ ػجبست پسًَذ تجذیل هی  A+B*Cًَذّب ثِ ػجبست پسًَذ تجذیل ضَد. ثٌبثشایي، ػجبست هحسَة ضذُ ثب سبیش ػول

 گشدد:

A+B*C       ػجبست هیبًًَذ 

A+(BC*)   تجذیل ػول ضشة 

A(BC*)+  تجذیل ػول خوغ 

ABC*+   ػجبست پسًَذی 
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 الگوریتن تبذیل عببرت هیبنونذی به پسونذی

 : ػجبست هیبًًَذدریبفتی

 : ػجبست پسًَذیبزگشتی

 پطتِ ای خبلی ثشای ػولگشّب ایدبد کٌیذ. -1

 تب صهبًی کِ خغبیی سخ ًذادُ است ٍ ثِ اًتْبی ػجبست هیبًٍذ ًشسیذی اػوبل صیش سا اًدبم ثذُ: -2

 کي. الف( ًطبًِ ثؼذی)ثبثت، هتغیش، ػولگش، پشاًتض ثبص، پشاًتض ثستِ( سا اص ػجبست هیبًٍذ دسیبفت

 ة( اگش ًطبًِ

  است، آى سا دس پطتِ قشاس ثذُ.پزانتش ببس 

  است، ػٌبغش پطتِ سا آًقذس حزف کٌیذ ٍ دس ػجبست پسًَذی قشاس دّیذ تب ثِ پشاًتض ثبص ثشسیذ، پزانتش بسته

ٍلی پشاًتض ثبص سا دس ػجبست پسًَذی قشاس ًذّیذ)اگش پطتِ خبلی ضذ ٍ ثِ پشاًتض ثبص ًشسیذیذ، خغبیی دس 

 ت هیبًٍذ ٍخَد داسد(ػجبس

 است، اگش پطتِ خبلی است، یب تقذم ایي ػولگش اص تقذم ػولگش ثبالی پطتِ ثیطتش است، آى سا دس  عولگز

پطتِ قشاس دّیذ، ٍگشًِ ػٌػش ثبالی پطتِ سا حزف کٌیذ ٍ دس ػجبست پسًَذی قشاس دّیذ. ایي کبس سا ثشای 

 ػولگش خذیذ هَخَد دس ثبالی پطتِ تکشاس کٌیذ.

 تقذم پشاًتض ثبصی کِ دس پطتِ قشاس داسد، اص تقذم سبیش ػولگشّب کوتش است. تَخِ:

 است، آى سا دس ػجبست پسًَذی قشاس دّیذ. عولونذ 

ٍقتی ثِ اًتْبی ػجبست هیبًٍذ سسیذی، ػٌبغش هَخَد دس پطتِ سا حزف ٍ دس ػجبست پسًَذی قشاس دّیذ تب پطتِ  -3

 خبلی ضَد.

 

 

 برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

33090966-33090936-906 -90630006393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 


