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. مجموعه ای از خانه های پشت سر هم حافظه که همگی از یک نوع بوده و از آدرس مشخصی شروع می شود

آرایه ها 

-]در آرایه[ . .  ]محاسبه آدرس خانه    - - - - - - - - - - ]
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



-------- ]در آرایه [  […محاسبه شماره خانه  ]

چندمین خانه سطری با ستونی ماتریس                                         است کافیست در شرایطی که                        برای این که محاسبه کنیم    
یک واحد اضافه کنیم در نظر گرفته ایم به آدرس 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



ماتریس ها 
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ماتریس مربع 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



ماتریس باال مثلت و پایین مثلث 
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قطری  Lماتریس 

.قطری می گویند Lماتریس . قطر آن که قطر اصلی نیز شامل آن است مخالف صفر باشد   Lکه در آن n * nهر ماتریس 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



(Sparseتنگ ، پراکنده ، خلوت ، )ماتریس اسپارس 

mماتريسهربهتعريفبنابر * nارزشبیوصفرهایخانهتعدادکه(nonvalue)باشدصفرمخالفعلمایتعدادازبیشترآندر
.گويندمیاسپارسماتريس

:نکته

.نباشدsparseاستممكنsparseهایماتریستفریقوجمعضرب،حاصل
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روش های نگهداری ماتریس های اسپارس 
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( روش عمومی)آرایه دوبعدی و ذخیره مختصات خانه های مخالف صفر.1
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مقرون به صرفه بودن 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



ماتریس اسپارس( Transpose)ترانهاده کردن 

همراهبهوکردهعوضراستونوسطرجایاول،سطردرابتداکهکنیممیعملشکلاينبهsparseماتريسکردنترانهادهبرای
ايینپبهباالازترتیببهدومستونرویبعدبهدومسطرازسپس.دهیممیقرارترانهادهماتريسدرصفرمخالفهایخانهتعداد

.دهیممیقرارترانهادهماتريسدرمقدارشانهمراهبهوکردهعوضراآنهاستونوسطرجایکرده،پیداراعنصرکوچکترين
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تحلیل الگوریتم ترانهاده 
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ترانهاده ماتریس اسپارس 
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ترانهاده سریع ماتریس اسپارس 
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28

المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



کمکبهصفرمخالفمقادیرنگهداریبرایبعدییکآرایه»-۲
..وقطریسه،مثلثپایینمثلث،باالهایماتریسدر«(رابطه)فرمول

ماتريسرهایصفتعدادشود،میزيادآنهادرعناصرتعدادکهزمانیامانیستند،اسپارس،...ومثلثپايین،مثلثباال:مانندهاماتريسبعضی
.شودذخیرهزيرصورتبهماتريسصفرمخالفمقاديراستبهتروضعیتايندرشدخواهدتوجهقابل

تعدادهببعدیيکآرايهعناصرتعدادکه،ستونیياسطریصورتبهماتريسصفرمخالفمقاديرنگهداریبرایبعدیيکآرايهيک-الف
.باشدمیماتريسصفرمخالفمقادير

.کندمشخصبعدیيکآرايهدرراماتريسصفرمخالفمقاديرمحلکهفرمولبارابطهيک-ب
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



34
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آنهامهمترینازیكیکه...ضربتفریق،جمع،مانندگیردانجامتواندمیمختلفیعملیاتماتریسهررویبر
استهاماتریسضربعملیات

ها ضرب ماتریس
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



شرایط ضرب دو ماتریس 

لضربحاصبودنپذيرامکانبرایبهترعبارتبهباشديکسانهاآنوسطبعدبايدباشدپذيرامکانBوAماتريسدوضربکهآنبرای
A * BماتريسستونبايدAماتريسیسطرباBنتیجهدر.باشديکسان
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



خواص ضرب ماتریس ها
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



محاسبه تعداد حاالت شرکت پذیری ضرب ماتریس ها 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



محاسبه تعداد ضرب های حاصلضرب چند ماتریس 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



محاسبه بهینه ترین تعداد ضرب در ضرب چند ماتریس 
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:روش اساسی وجود دارد۲به طور کلی برای جستجوی يک عنصر دلخواه در آرايه ها 

نامرتب بودن : پیش فرض آرايه(ترتیبی)روش جستجوی خطی -ا

مرتب بودن : پیش فرض آرايه(                        باينری)روش جستجوی دودويی -۲

جستجو در آرایه ها
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( ترتیبی)روش جستجوی خطی -ا
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الگوریتم جستجوی خطی 
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تحلیل جستجوی خطی 
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مرتبه اجرایی جستجوی خطی 
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( Binary search)جستجوی دودویی -2
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روش جستجو
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الگوریتم جستجوی دودویی
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



(غیر بازگشتی)الگوریتم 
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(بازگشتی)الگوریتم 
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تحلیل الگوریتم 
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جستجوی موفق 
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جستجوی نا موفق 
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد



64
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 s(n)محاسبه متوسط مقایسه در جستجوی موفق 

به آرایه زیر و تعداد مقایسه بدست آمده از جستجوهای موفق دقت کنید
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تحلیل حالت متوسط 
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مرتبه اجرایی جستجوی دودویی 
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نتیجه گیری جستجوی دودویی
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المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد

پایان


