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 قدمه مولف:م

عد از به عنوان اولین درس ب ICT و IT ،کامپیوتر هایرشته دردرسی است که  هاساختمان داده

، روش با مفاهیم داده يیهدف اين درس آشنا گردد.دروس برنامه سازی توسط دانشجويان اخذ می

معه دانشگاهی با توجه به نیاز جا های سازماندهی آنها و معرفی برخی از ساختارهای داده ای است. 

که اين  ، تصمیم گرفتممرجع مناسبی که هم به روز باشد و هم حجم مناسبی داشته باشدکشور به 

رزيابی و امتداول های داده انساختما و هالگوريتم ،برای تهیه اين کتاب .کتاب را تالیف نمايم

  Visual C++.Net در محیطسازی شده بودند، مجدداً پیاده Cکه با زبان  های قديمیبرنامه

های مثال راهمو به ههمچنین سعی شده است که مطالب اين کتاب با زبانی ساده  .سازی شدندپیاده

 زياد ارائه گردد. 

گرفته و به افزايش کیفیت آموزشی امید است اين اثر مورد توجه همکاران و دانشجويان گرامی قرار 

خود را از  هایديدگاهاز اساتید و دانشجويان گرامی تقاضا دارم  کمک نمايد. هاساختمان دادهدرس 

اينجانب در میان بگذارند تا انشاهلل در  با m.a.torkamani@gmail.comطريق ايمیل 

در پايان  تجديد نظر قرار گیرد.کتاب مورد های احتمالی اشکاالت يا کاستیهای بعدی ويرايش

بیات به خاطر طراحی جلد کتاب و همچنین از  علی دانم از زحمات آقای مهندسوظیفه خود می

 تشکر و قدردانی نمايم. ،جناب آقای حسین قنبری ،رسانی چاپ و نشر ايرانمديريت  سامانه اطالع

                                                    

 

  

 محمد علی ترکمانی

 1393 پايیز



 فصل اول

 پایه مفاهیم 

 

 ساختمان داده-1-1

يی برای  برای نوشتن يک برنامه کامپیوتری و حل مسائل مرتبط با آن نیاز است که از ساختارها

ین آنها و ب ، ارتباط عناصرپیاده سازی نرم افزاری کمک بگیريد. يک ساختمان داده مجموعه ای از 

 .کندشود را تعیین میعملیاتی است که روی آنها انجام می

ابطه منطقی رموعه ای از المانها است که با يکديگر دارای يک به عبارت ديگر يک ساختمان داده مج

 بوده و عملیات مشخصی مانند جستجو، حذف و اضافه کردن روی آنها قابل اعمال است.

که به  دهندرا می يا منطقی یات روی آنها تشکیل يک ساختار رياضیمجموعه مقادير و عمل درواقع

 . آن ساختمان داده می گويند

 . میگويند نوع داده انتزاعی، کندبه مدل رياضی که يک نوع داده را تعريف می 

 انواع ساختمان داده-1-1-1

يگر يکدبا گويند هرگاه عناصر آن يک ساختمان داده را خطی می ساختمان داده خطی:-1

تصل مدارای ارتباط خطی باشند. عناصر ساختمان داده های خطی به صورت خطی به يکديگر 

  هستند و دنباله ای از عناصر را تشکیل می دهند.

 :وجود دارداصلی دو روش  رابطه خطی بین عناصربرای نمايش 

 (.های متوالی حافظه )آرايهبه وسیله خانه 

 (لیست پیوندیصف و گرها )اشاره استفاده از 

: ساختمان داده ای است که عناصر تشکیل دهنده آن با يکديگر ساختمان داده غیر خطی-2

 .هاها و گرافمانند درختدارای رابطه غیر خطی هستند. 
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 برای پیاده سازی ساختمان داده های غیر خطی ، از ساختمان داده های خطی استفاده می شود.

 عملیات روي ساختمان داده-1-1-2

شوند. پردازش می خاصیشوند به وسیله عملیات می نگهداریها هايی که در ساختمان دادهداده

 :گیرند عبارتند ازبرخی از اين عملیات که زياد مورد استفاده قرار می

 .های ساختمان دادهپیمايش: دقیقا يک بار دسترسی به کلیه داده-1

 هها با شرايط خاصی درون ساختمان دادای از دادهيک داده يا مجموعه جستجو: يافتن-2

 .اضافه: افزودن يک داده جديد به ساختمان داده-3

 .حذف: حذف يک داده از ساختمان داده-4

 دی يا نزولی.مانند مرتب سازی صعو .ها در کنار هم با يک نظم معینسازی: قرار دادن دادهمرتب-5

 رتب ديگرمدست آوردن يک ساختمان داده ه های دو ساختمان داده مرتب و بادغام: ترکیب داده-6

 اتصال: پیوند دو ساختمان داده به يکديگر-7

 کپی: تهیه يک نسخه از ساختمان داده-8

 الگوریتم-1-2

ین ای متناهی از دستورات برای حل يک مسئله خاص توسط انسان يا ماشيک الگوريتم مجموعه

کند. یم عملیات در آن مشخص شده و عملیات در زمان معینی خاتمه پیدا ماست، که ترتیب انجا

 :باشدشته خاصیت زير را دا چهاربايد يک الگوريتم 

 .پايان برسد بعد از تعدادی گام بهباشد. يعنی متناهی يک الگوريتم بايد  پايان پذير بودن: -1

 .باشد بدون ابهامريح و صبايد عملیاتی که در هر گام انجام می شود،  :صراحت-2

قاديری هستند مورودی است. وروديهای الگوريتم مقدار  يک يا چند مقدارالگوريتم دارای  :ورودی-3

 مورد نیاز هستند.برای شروع به کار الگوريتم که 

وريتم با می شوند. بديهی است که خروجی الگم تولید تمقاديری هستند توسط الگوريـ :خروجی-4

 مختلف تغییر می کند.وروديهای 

 نحوه بیان الگوریتم -1-2-1
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 :وجود دارد که عبارتند از هاالگوريتممختلفی برای بیان  روشهای 

برای بیان فارسی(   در اين روش از زبان انسان ) مثالً انگلیسی يا  :زبان طبیعیبیان الگوريتم با -1

ن روش روش دارای معايب زيادی هست. الگوريتمهايی که به اياين  استفاده می شود. الگوريتم

برای  ين روشبوده و ممکن است دارای ابهام نیز باشند. بنابراين اطوالنی توصیف می شوند، بسیار 

 .به کار نمی رودهای پیچیده و فنی الگوريـتمشرح 

های برنامه نويسی زبان يکالگوريتم با  ين روشدر ا: های برنامه نويسیزبانشرح الگوريتم با -2

 شود.می پیاده سازی شده و شرح دادهخاص 

: هذرچن اين روش از دو روش قبلی بهتر است اما اين روش نیز برای رتبیان الگوريتم با فلوچا -3

ياد و طوالنی الگوريتمهای بزرگ مناسب نیست چون به علت استفاده از تصاوير شرح الگوريتم بسیار ز

 می شود.

شبه کد روش متداول و غیر رسمی برای توضیح الگوريتم   :1الگوريتم با استفاده از شبه کدبیان -4

ساختارهای زبانهای برنامه نويسی از  اما است. شبه کد مستقل از هرگونه زبان برنامه نويسی است

ات شبه کد معموال فاقد جزئیبسیار مناسب می باشد. که برای مطالعه برنامه نويس  کنداستفاده می

است و در آن بیانی ساده دارای ها است. در شبه کد برنامه غیر ضروری مانند تعريف متغیرها، و زير 

. شبه کد معموال از گرامر زبان برنامه نويسی خاصی پیروی نموداستفاده نیز عالئم رياضی از  می توان

فاده از شبه کد فهم توان گفت دلیل استنمیکند و هیچ فرم استانداردی برای آن وجود ندارد. می

تواند مشابه با هر يک از ساده تر آن نسبت به زبان برنامه نويسی است.  شکل ظاهری شبه کد می

 باشد. ++Cيا  Cرايج نظیر  های برنامه نويسیزبان

 دهد.را روی صفحه نمايش می 25تا  1شبه کد زير اعداد فرد بین  :مثال 
for n = 1 step 2 to 25 

write n 

 :Cبه کد شبیه به زبان يک ش
For(i=1;i<=10;i++) 

    Print * 

 های الگوریتمیارزیابی کارا-1-3

                                                 
1 Pseudo code 
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برای پیاده سازی يک برنامه کامپیوتری با مسائل مختلفی روبرو خواهید شد. برای حل هر يک از 

. برای انتخاب استطراحی شده که توسط افراد مختلف وجود دارد های مختلفی الگوريتماين مسائل 

 .ها داشته باشیم.ی الگوريتميبايد معیاری جهت مقايسه کارابرای حل مسئله، بهترين الگوريتم 

و پیچیدگی  )پیچیدگی حافظه(1یيی يک تخمین اولیه است با دو معیار پیچیدگی فضايکارا تحلیل

  .کنندمنتخب توصیف میهای ای از ورودیکه رفتار الگوريتم را در زمان اجرا با مجموعه است 2زمانی

ط پیچیدگی زمانی به سرعت اجرای الگوريتم و پیچیدگی حافظه ای به حافظه مصرف شده توس

 الگوريتم اشاره دارد.

 پیچیدگی حافظه-1-3-1

 ارد. دی از حافظه است که برنامه برای اجرای کامل به آن نیاز يمیزان فضا، ظهفپیچیدگی حا

 پیچیدگی زمانی-1-3-2

. برای جرا نمايدرا ا برنامه است که طول میکشد تا کامپیوتر  مقدار زمانی يک الگوريتم،  یزمان اجرا

دازه مسئله الگوريتم به صورت تابعی از ان گام هایمحاسبه پیچیدگی زمان الگوريتم ابتدا تعداد 

شود و به صورت عملیات اصلی الگوريتم محاسبه می برای انجام اين کار تعداد تکرار .شودمشخص 

ی نشان دادن شود. پیچیدگی الگوريتم براست( بیان میا هاتعداد ورودی  n، در آن که)   f(n)تابع 

  .شودبیان می  Ωو  O  ،Θهای مختلف با استفاده از نمادها رفتار الگوريتم با ورودی

جرای الگوريتم دفعات ابرای محاسبه پیچیدگی زمانی الگوريتم ابتدا بايد تعداد همانطور که ذکر شد، 

یان پیچیدگی را محاسبه کنیم. لذا ابتدا در خصوص مرتبه اجرای برنامه بحث کرده و سپس به نحوه ب

 زمانی  الگوريم می پردازيم.

 مرتبه اجرا-1-3-2-1

شود. چنانچه عملیات ( زياد میnبه طور کلی زمان اجرای يک الگوريتم با افزايش اندازه ورودی )

يابد. بنابراين اصلی الگوريتم تکرار شود ) استفاده از حلقه(، زمان اجرای الگوريتم نیز افزايش می

                                                 
1 space complexity 

2 time complexity 
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شود به عنوان تابعی از ورودی کارايی الگوريتم را با تعیین تعداد دفعاتی که يک عمل انجام می

 کنیم.تحلیل می

 مثال: 
float sum(float list[], int n) 
{ 
 float s = 0; // 1 
  int  i, 
  for (i = 0, i < n, i + +) // n + 1 
   s = s + list[i]; // n 
   return s // 1 
} 

تعريف شده که دو پارامتر يا آرگومان را به عنوان ورودی دريافت  sumدر اين مثال يک تابع به نام 

در  nبه نام  intو پارامتر دوم يک متغیر از نوع  list( به نام floatپارامتر اول يک آرايه اعشاری )

به طور کلی تحلیل پیچیدگی  .باشدمرتبه اجرا می nدر اين برنامه  .تعداد اِلمان آرايه است nاين جا 

گردد، محاسبه می شود. در زمانی يک الگوريتم بر اساس تعداد دفعاتی که عمل اصلی تکرار می

 است.  f(n)= nمثال فوق 

 تعداد کل مراحل مثال فوق را محاسبه کنید؟

1+n+1+n+1=2n+3 

 n+1مرتبه اجرا شود، هنگام محاسبه تعداد کل مراحل برنامه بايد  for   ،n: اگر يک حلقه 1نکته

شود، بعد از هر بار اجرا اجرا می Forرا برای آن در نظر بگیريم. علت آن است که وقتی يک حلقه 

امین  nکند. لذا در برنامه فوق، بعد از دد و مجدداً شرط حلقه را چک میگربه ابتدای حلقه باز می

امین مرتبه نیز بررسی  nشود، مجدداً شرط حلقه برای اجرا می ;s= s + list [i]مرتبه که دستور 

 خواهد شد. 

: هنگام تعريف يک متغیر اگر مقدار دهی اولیه داشته باشد، يک واحد اجرا در نظر گرفته 2نکته 

در مثال  intو  floatگیريم. مانند دستور شود. در غیر اين صورت صفر را برای آن در نظر مییم

 فوق.

توان از رابطه شود می: هنگام محاسبه تعداد دفعاتی که يک دستور درون حلقه ها اجرا می3نکته 

 .[1]های زير استفاده نمود

∑1

n

i=1

= 𝐧 
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∑i

n

i=1

= 𝟏 + 𝟐 + 𝟑 +⋯+ 𝐧 =
n(n + 1)

2
 

∑i2
n

i=1

=
n(n + 1)(2n + 1)

6
 

∑kf(i) = k

n

i=1

∑f(i)

n

i=1

 k يک عدد ثابت است  ,

مثال( تعداد اجرای دستور اصلی در قطعه برنامه زير و همچنین تعداد کل گامهای برنامه زير چقدر 

 است؟
 for i = 1 to m do 
   for  i = 1  to  n do 
      x = x + 1; //   اصلي دستور 
 

ايم، تعداد اجرای اين قطعه برنامه برابر با خواندهپاسخ: طبق چیزی که در زبانهای برنامه نويسی 

mn  است. اما اگر بخواهیم از نظر رياضی محاسبه کنیم به صورت زير عمل میکنیم. در اينجا دستور

شد اما چون داخل دو حلقه است، از رابطه زير استفاده اصلی اگر به تنهايی بود فقط يک بار اجرا می

 شود:می

T(n) =∑∑1

n

j=1

m

i=1

=∑n

m

i=1

= 𝐧∑1

m

i=1

= 𝐦𝐧 

شود.  حال بايد تعداد اجرای حلقه ها را نیز در نظر اجرا می mnبه اندازه  ;x=x+1بنابراين دستور 

بار اچرا میشد. اما چون در داخل يک حلقه ديگربا  n+1بگیريم. حلقه داخلی اگر به تنهايی بود، 

اجرا خواهد  m+1به اندازه شود. خود حلقه بیرونی نیز اجرا می m(n+1)است، به تعداد  mتکرار 

 شد. بنابراين تعداد کل اجرا برابر است با:

T(n) = m + 1 +m(n + 1) +𝐦𝐧 = 𝟐𝐦(𝐧 + 𝟏) + 𝟏 

 مثال( تعداد اجرای دستور را بیابید؟ 
 
for  j = 1  to n do 
for  i = 1 to j do 
x = x + 1; 

 :[1]روش اول

 i jتغییرات  تعداد اجرا
1 1 1 
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2 

. 

. 

. 

3 

. 

. 

. 

N 

1,2 

. 

. 

. 

1,2,3 

. 

. 

. 

1,2,…,n 

2 

. 

. 

. 

3 

. 

. 

. 

n 

  1 + 2 + 3 +⋯+ n ⇒
n(n+1)

2
 x=x+1= تعداد اجرای حلقه داخلی دستور 

 :[1]روش دوم

T(n) =∑∑1

j

i=1

n

j=1

=∑j

n

i=1

=
n(n + 1)

2
 

 شود.نمايش داده می ⌈𝑥⌉و سقف آن به صورت  ⌊x⌋با عالمت  xيادآوری:کف عدد 

 مثال:

⌊3.2⌋ = 3 , ⌊3.7⌋ = 3 
⌈3.2⌉ = 4, ⌈3.7⌉ = 4 
⌈3⌉ = ⌊3⌋ = 3 

 بیابید؟  n=14و  n=16مثال( تعداد اجرای دستور اصلی را به ازای 

i = n; 
while (i>1) 
{ 
 i = i / 2; 
 x++; 
} 

 n=16 -الف

x  شرط  تعداد اجرای دستور اصلیi>1 I 

1 

2 

3 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

T 

T 

T 

T 

F 

16 

8 

4 

2 

1 

𝑇(𝑛) = ⌊log2 16⌋ = 4 
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  n=14-ب

X 
تعداد اجرای 

 دستور اصلی 
 i>1 iشرط 

1 
2 
3 

 

1 
1 
1 
 

 

T 
T 
T 
F 
 

14 
7 
3 
1 

 
𝑇(𝑛) = ⌊log2 14⌋ = 3 

log2⌋در حالت کلی دستور اصلی در اين مثال به تعداد  n⌋  .بار اجرا می شود 

log2اغلب در کتاب های ساختمان داده و طراحی الگوريتم عبارت  نکته: n  باlog n  ياlgn 

 نمايش داده می شود. 

 بدترین و متوسط  ت بهترین،تحلیل پیچیدگی زمانی براي حاال-1-3-2-2

خواهیم يک عدد را در آن پیدا عدد می باشد می nفرض کنید يک لیست نامرتب داريم که دارای 

کنیم. بهترين حالت زمانی اتفاق می افتد که عدد مورد نظر ما در ابتدای لیست باشد. در اين حالت 

است که عدد مورد نظر ما در توانیم عدد مورد نظر را بیابیم. بدترين حالت زمانی با يک مقايسه می

است. در حالت متوسط دفعات  nها برابر است با انتهای لیست باشد. در اين حالت تعداد مقايسه

مقايسه 
n+1

2
خواهد بود يعنی به طور متوسط نیمی از عناصر آرايه بايد جستجو شود. بنابراين  

 ررسی قرار دهیم:مورد ب با سه روش زيريک الگوريتم را پیچیدگی زمانی توانیم می

 تحلیل پیچیدگی زمانی برای بهترين حالت 

 تحلیل پیچیدگی زمانی برای بدترين حالت 

  تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت متوسط 

 (باال حد) Big-O تعریف-1-3-2-2-1

های اگر ثابت  f(n) = O(g(n))یميگواست، می  n≥0را نظر بگیريد که برای کلیه   f(n)تابع 

برقرار   f(n)≤ cg(n)به بعد همیشه  n0 که از يک وجود داشته باشند به طوری c و n0 مثبت

رود که رفتار الگوريتم بدترين کار میه و وقتی باست   f(n)ی برای تابع يباال اين نماد حد. باشد

 .حالت و بیشترين زمان اجرا را برای مقادير معین ورودی دارد
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 (ینیحدپا)Big-Ω تعریف-1-3-2-2-2

های اگر ثابت  f(n) = Ω (g(n))گوئیم است، می n≥0 را نظر بگیريد که برای کلیه  f(n)تابع 

برقرار   f(n)≥ cg(n)به بعد همیشه  n0 که از يک وجود داشته باشند به طوری c و n0 مثبت

رود که رفتار الگوريتم بهترين کار میه و وقتی ب است f(n) ین برای تابعيحد پايک اين نماد  .باشد

  .حالت و کمترين زمان اجرا را برای مقادير معین ورودی دارد

 (متوسط حد) Big-Θ تعریف-1-3-2-2-3

 های مثبتاگر ثابت f(n) = Θ(g(n)) گوئیماست، می n≥0 را نظر بگیريد که برای کلیه f(n) تابع

n0 ،c1  و c2 که از يک وجود داشته باشند به طوری n0  به بعد همیشهc1g(n) ≤f(n) ≤ 

c2g(n)  متوسطی برای تابع  اين نماد حد. برقرار باشدf(n)  و زمان اجرای الگوريتم را به  است

 .دهدنشان میرا های مسئله صورت میانگینی از تعداد عملیات انجام شده با کلیه نمونه ورودی

 دگی یک چند جمله ايمحاسبه پیچی قضیه-1-3-2-2-4
f(n)اگر  = amn

m + am−1n
m−1 +⋯+ a1n + a0   صورت  ايندرf(n)=O(nm)  

 .است

هدف يافتن يک عدد در يک لیست غیر مرتب  .نظر بگیريد سازی حبابی را درالگوريتم مرتب :مثال

 باشد. می

for (i=1 to n-1) 

   for (j=1 to n-1) 

     if aj>aj+1 then exchange(aj,aj+1) 

عنوان عملگر ه عمل مقايسه بنظر گرفتن  دربا  عملیات اصلی اين الگوريتم، عمل مقايسه است.

n)الگوريتم اين در  if اصلی، دستور −  شود. تکرار می مرتبه 2(1

 :بنابراين

 f(n) =  (n − 1)2 = n2 − 2n + 1  
با  برابرمرتب سازی حبابی پیچیدگی الگوريتم  محاسبه پیچیدگی يک چند جمله ای و طبق قضیه

O(n2)  است. 

 )1O( ، پیچیدگی محاسباتی آنورودی نباشدتعداد الگوريتم وابسته به اجرای يک اگر زمان  :نکته

، پیچیدگی محاسباتی مرتبط نیست. لذا  nبه ورودی  X=1به عنوان مثل دستوری مثل  .خواهد بود

 است. O(1) آن
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ها امری دشوار است، در اکثر موارد به بدترين برآورد رفتار آماری ورودی با توجه به اينکه :نکته

 .کنیمحالت قناعت می

که هر قسمت پیچیدگی متفاوتی  است. واضح استهای مختلفی الگوريتم شامل بخش يک :نکته

را پیدا های الگوريتم قسمت يک از مرتبه بزرگی هر بايد  پیچیدگی کل الگوريتم برای يافتن  .دارد

  .بگیريم نظر عنوان پیچیدگی کل الگوريتم در هکرده و بزرگترين مرتبه را ب

 و مرتبه اجرایی آن ها انواع توابع-1-3-1

 دهد.انواع توابع و مرتبه اجرايی آن ها  را نشان می 1-1جدول 

 

 : انواع توابع و مرتبه اجرايی آن ها  به ترتیب صعودی1-1جدول 

 توضیحات  مثال  مرتبه اجرا  نوع تابع 

در اين نوع تابع، متغیر فقط  O (1) int y = 1 تابع ثابت 

 يک مقدار ثابت دارد

O (log (n)) 𝑂(log2 تابع لگاريتمی  𝑛)  

 در اين تابع، توان يک است O (n) y=n , y = n+1 تابع خطی 

 mO (n y= n6+4n4-3n2+1( تابع چند جمله ای 

O (n5) 
 m  .يک عدد ثابت است 

  2O (n n2+1 , n2 , n2+n( 2تابع مرتبه 

  nO (2 2n( تابع نمايی 

  !O (n!) 5 تابع فاکتوريل 

 )n(n O   

 

  :با توجه به جدول فوق، می توان گفت

O(1) < O(log n) < O(n) < O(n log n) < O(n2) < O(n3) < O(2𝑛) < O(n!) 

  ايسئواالت چهارگزینه -1-3

 شود؟چند باراجرا می   process  aدر تکه برنامه زير -1

for(int  i =0 ; i< N – i ; ++i)                                                                                                                                                   
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       for(int  i=0 ; i< N – i ; ++i)   {  

              /* process    a  */            }             
  چقدر است؟ 3در برنامه زير تعداد دفعات تکرار دستورالعمل شماره  -2

    )++k ; 1-k<=n ;0For(k=         1  

         For(i=1; i<=n-k ; i++)2 

                           a[i][i+k] = k;3     

  زير چقدر است؟تعداد مراحل برنامه  -3

void  sum  (int m, int n, float s[ ][ ]){    

     int   i,j; 

for(j=0;j<m;j++){  

         s[n-1][j]=0; 

                 for (i=0;i<n-1;i++) 

                             S[n-1][j]+=s[i][j]; 

         }} 
 است.  n>=3چند بار تکرار می شود ؟ فرض کنید ++xدر کد زير دستور -4

;++X    i<=n; i=i*2)For (i=3;  

 ؟ چیستپیچیدگی زمانی الگوريتم زير  – 5

    sum=0; 

for(i = 0; i < n; i++)                    
)++For(j= 0; j <I; j 

;++)        Sum++For(k= 0; k<3; k 

ستورات اجرايی يک الگوريتم با تابع-6 ∑=f(n)تعداد د 2𝑖3𝑛
𝑖=1  ست . پیچیدگی شده ا شمارش 

 زمانی اين الگوريتم چیست ؟

1 )𝑂(𝑛3)              2 )𝑂(𝑛4)             3)𝑂(𝑛3 log 𝑛)             4) 𝑂(𝑛3+log 𝑛) 

 مرتبه زمانی شبه کد زير چیست ؟  – 7

for (i=1  ;  i≤n ; i ++){  

  for  (j= 1 ; j≤n ; j++) 

              x++; 

         n--;} 
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 فصل دوم

 آرایه

 

 تعریف آرایه-2-1

برای  در اکثر برنامه های کامپیوتریاست که  های دادهيکی از پرکاربردترين ساختمان1آرايه 

از  محدودلیست يک  آرايه. مورد استفاده قرار می گیرد نگهداری داده های خطی) پشت سر هم(

 doubleيا  floatيا  intبه عنوان مثال تمامی عناصر يک آرايه از نوع  .ای هم نوع استعناصر داده

در درواقع آرايه يک لیست محدود از عناصری است که به صورت پشت سرهم هستند.  charيا 

يک متغیر صحیح که توسط يا موقعیت يک عنصر در آرايه محل حافظه کامپیوتر ذخیره شده اند. 

 عنصرباشد،  Xايه ما راگر نام آشود، نشان داده می شود. به عنوان مثال  گفته می2انديسبه آن 

X[5]  خانه عنصر مستقیماً يه يک  توان بهبه اين ترتیب می .به پنجمین عنصر آرايه اشاره می کند

، بدون اينکه نیاز باشد کل آرايه را پیمايش نمايیم. بازيابی کردمراجعه و محتويات آنرا  آرايه خاص از

گويند دسترسی به عناصر آرايه به صورت تصادفی است و نه به صورت ترتیبی. )  اصطالحا می

که هد ی دسترسی ترتیبی به اطالعات مانند پخش يک موسقی خاص در نوار کاست های قديم

دسترسی ترتیبی  رسد. می ابه محل ذخیره موسقی مورد نظر م تا کرد خواندن بايد آنقدر حرکت می

توان به روش ترتیبی هم می هالبته بو پخش آن(.  در کامپیوتر مثل انتخاب نام موسقی مورد نظر

قابل انجام است. اين   for. اين کار با استفاده از يک حلقه  دسترسی پیدا کردآرايه مقادير عناصر 

کار معموال زمانی انجام میشود که بخواهیم تمامی عناصر آرايه را نمايش دهیم، میانگین بگیريم و 

  يا مجموعه آنها را محاسبه کنیم.

                                                 
1 array 

2 Index 


