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الگوریتم

: 2تعریف 

.روش دقیق حل یک مسئله به صورت قدم به قدم که لزوما منحصر به فرد نیست

:1تعریف 

. مجموعة محدودی از دستورالعمل ها که با دنبال کردن آنها هدف خاصی دنبال می شود، که لزوما منحصر به فرد نیست
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:  مثال

(x = 10 , y = 20 )  yوXمطلوب است تغییر مقدار دو متغیر 

.دهد که روش حل یک مسئله ممکن است منحصر به فرد و یکتا نباشدمثال فوق نشان می
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خصوصیات الگوریتم

.ممکن است الگوریتم ورودی نداشته باشد)ورودی 0حداقل : ورودی1)

.هر الگوریتم حداقل یک خروجی خواهد داشت)خروجی 1حداقل : خروجی2)

. هر کدام از دستورالعمل ها باید دقیق و بدون ابهام باشند(: عدم ابهام)قطعیت 3)

. هر الگوریتم پس از طی مراحل مشخصی باید اتمام پذیرد(: پایان پذیر بودن)محدودیت 4)

.باشدامکان پیاده سازی و اجرای الگوریتم روی کاغذ وجود داشته باشد به عبارت بهتر الگوریتم انجام شدنی( انجام پذیر بودن)کارایی 5)
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:برنامه

.م کندمجموعه ای از دستورالعمل های یک زبان برنامه سازی که امکان پیاده سازی و اجرای یک الگوریتم در کامپیوتر را فراه
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:تفاوت برنامه و الگوریتم

ما هر برنامه هر الگوریتم لزوما پایان پذیر است ا. یک برنامه تمام خصوصیات یک الگوریتم را به جز شرط پایان پذیر بودن شامل می شود
.لزوما پایان پذیر نیست

.د شودسیستم عامل برنامه ای است، که هیچ گاه پایان نمی پذیرد و همواره در یک سیکل انتظار قرار دارد تا برنامه بعدی وار
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ساختمان داده ها

ی مختلف به ساختارهایی که جهت دریافت داده های خام به شکل مناسب توسط کامپیوتر برای پیاده سازی و اجرای الگوریتم ها
.مورد استفاده قرار می گیرند، ساختمان داده ها گفته می شود
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انواع ساختمان داده ها
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(  static)ایستاداده های 

.از فضای محدود و از پیش تعریف شده استفاده کرده و این فضا در طول اجرای برنامه ثابت است
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(  Heap)داده های پویا 

.داده های پویا با استفاده از اشاره گرها امکان تغییرات نامحدود و پویا متناسب با داده ها را فراهم می کند
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(پشته و صف)داده های نیمه ایستا 

امحدودنصورتبههمو(ایستاساختارهای)هاآرایهازاستفادهبامحدودصورتبههمتوانمیراپشتهوصفبهمربوطلیست
.گویندمیایستانیمهآنهابهرواینازکرد،سازیپیاده(پویاساختارهای)پیوندیهایلیستازاستفادهبا
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"وریتمهاتحلیل پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی الگ"مقدمه ای بر 

صرفیمزماندیگریومصرفیحافظهیکیگیردقرارتوجهموردبایدکهدارد،وجوداصلیعاملدوالگوریتمبابرنامهیکارزیابیدر
الگوریتمکیاجراییزمانمحاسبه.کندخواستدرراکمتریمصرفیزمانومصرفیفضایکهاستبهترالگوریتمییعنی.استالگوریتم
کنیممینشمارشرادستوراتتمامالگوریتمیکاجرایزمانتحلیلدر.میشودانجاماصلیعملیاتکهاستدفعاتیتعدادبامتناسب

کهداریمنیازاصلیعملیاتبهفقطالگوریتمیکاجرایزمانمحاسبهبرای.داردبستگینویسیبرنامهزباننوعبهدستوراتتعدادزیرا
عملخابانتونداردوجوداصلیعملیاتانتخاببرایمشخصقاعدههیچحالعیندرهستند،نویسیبرنامهزبانوکامپیوترازمستقل

.پذیردمیانجامتجربیصورتبهاصلی

nورودیاندازهباآنهازمانیپیچیدگیزیراگویند،میخطیزمانیهایالگوریتمرا100nوnقبیلاززمانیپیچیدگیباهاییالگوریتم
0.01و𝒏𝟐زمانیپیچیدگیباهاییالگوریتمولیدارد،خطیرابطه 𝒏𝟐پیچیدگیزیراگویند،میدومدرجهزمانیهایالگوریتمرا
درخطیزمانیالگوریتمهریعنی.داردوجودبنیادیاصلیکجاایندر.استدومدرجهتابعیکnورودیاندازهبهنسبتآنهازمانی
راحتیبهیبترتاینبه.استتوجهموردنهاییرفتارالگوریتم،نظریتحلیلدر.دارددومدرجهزمانیالگوریتمازبیشتریکارایینهایت

خیریااستبهتردیگریازالگوریتمیکنهاییرفتارآیاکردتعیینتوانمی
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:یادآوری

5نظیرتوابعی 𝒏𝟐5+100و 𝒏𝟐0.1+100نظیرتابعیکهآنحال.ندارندخطیجملهزیراگویندمیمحضدومدرجهتوابعرا𝒏𝟐

.استخطیجملهحاویزیراگویند،میکاملدومدرجهتابعرا

.شویممیآشناگیردمیقراراستفادهموردآنهامقایسهوالگوریتمهامرتبهمحاسبهدرکهاصطالحاتیباادامهدر
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O(g(n))عالمت گذاری مجانبی 

تعریف،
و یک عدد صحیح cاست که برای آنها یک ثابت حقیقی مثبت f(n)مجموعه ای از توابع پیچیدگیg( n ) ،O(g(n))برای یک تابع پیچیدگی مفروض 

داریم n0   ≤nوجود دارد به قسمی که به ازای همه n0غیرمنفی 

∋ f( n )))اگر  O ( g ( nباشد، می گوییم( :n)f  اُی بزرگ ،(g(nاست.

.خواهد بود g(n( )کوچکتر یا مساوی)حداکثر f(n)به سمت بی نهایت میل می کند، رفتار تابع nبه عبارت ساده تر وقتی 

المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
14



مثال

O)مرتبهباتوابعی ( n2باشندزیرشرحبهتوانندمی:

باشد  آنگاهاگر: نکته 
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O(g(n))

:است که این شرط را برآورده می سازندf(n)عبارت از مجموعه کلیه توابع پیچیدگی  o(g( n))مفروض  g ( n)برای یک تابع پیچیدگی 

:داریمn ≥n0وجود دارد به قسمی که به ازای   n0، یک عدد صحیح غیر منفی cبه ازای هر ثابت حقیقی مثبت 

∈ .  استf(n)، اُی کوچک g (n))می گوییم o(f (n )g(n)اگر 

.خواهد بودg(n)کوچکتراز  f(n)به سمت بی نهایت میل می کند ، رفتار تابع nبه عبارت ساده تر وقتی 

تعریف
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:مثال

:می توانند به شرح زیر باشند o(𝑛2)توابعی با مرتبه 
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Ω(g(n))

و یک عدد  cاست که برای آنها یک عدد ثابت حقیقی  f(n)مجموعه ای از توابع پیچیدگی g(n)Ω , (g( n )) برای تابع پیچیدگی مفروض 
:، داریمn ≤ n0وجود دارد به قسمی که به ازای همه وn0صحیح غیر منفی 

:تعریف

.استg(n)امگای f(n)باشد، می گوییم f( n )    Ω ( g ( n ))اگر  

.خواهد بود g(n)( بزرگتر یا مساوی)حداقل f(n)به سمت بی نهایت میل می کند ، رفتار تابع nبه عبارت ساده تر وقتی 

∈
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:مثال

:و می توانند به شرح زیر باشندΩ(n2)توابعی با مرتبه 
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θ(f(n))

:داریمf(n)ꞷ , (g( n )) برای تابع پیچیدگی مفروض 

:تعریف

.استg(n)امگای کوچکf(n)باشد، می گوییمf( n )              ( g ( n ))اگر 

.خواهد بود g(n)حداقل بزرگتر از f(n)به سمت بی نهایت میل می کند ، رفتار تابع nبه عبارت ساده تر وقتی 

Ꞷ∈

وجود nعدد صحیح غیر منفی dو cاست که برای آنها ثابتهای حقیقی مثبت g(n)مجموعه ای از توابع پیچیدگی f ( n)0))یعنی 
:دارد به قسمی که
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مثال

:می توانند به شرح زیر باشندꞶ(𝑛2)توابعی با مرتبه 
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θ(f (n))

:داریمf(n)برای یک تابع پیچیدگی مفروض 

:تعریف

است که برای آنها ثابتهای g(n)جموعه ای از توابع پیچیدگی θ(f (n))یعنی 
:وجود دارد به قسمی کهnعدد صحیح غیر منفی dو cحقیقی مثبت 

g(n) 𝜖اگر  θ(f (n)) باشد، می گوییمg(n) از مرتبهf(n)است .

.خواهد بودg(n)برابر f(n)به سمت بی نهایت میل می کند ، رفتار تابع nبه عبارت ساده تر وقتی 
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مثال

:می توانند به شرح زیر باشند𝜃(𝑛2)توابعی با مرتبه 
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توابع متعارف

:می توانیم رابطه ای بین نرخ رشد چندجمله ای ها و نمایی ها داشته باشیم که به صورت زیر است

:داریمa>1که bو aبرای تمام ثابتهای صحیح 

𝑛𝑏این رابطه بدین معنا است که  = 𝑜 (𝑎𝑛)

:به عالوه نامساوی زیر را داریم که بسیار پراستفاده است

.نزدیک تر می شودx+1به 𝑒𝑥نزدیکتر شود، 0به xهرچه 

نمایی-1
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لگاریتم-٢
نمادها

(لگاریتم باینری)

(لگاریتم طبیعی)

( بتوان رسانی)

(ترکیب)

lognدر ضمن  + kبه معنیlogn ) + k ) است نهlog (n + k)
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𝐥𝐨𝐠𝒃در 𝒂

𝑙𝑜𝑔𝑏را ثابت نگه داریم، 6اگر ( الف 𝑎 با افزایشaاکیدأ صعودی است( .1<b)

𝑙𝑜𝑔𝑏را ثابت نگه داریم با افزایش aاگر ( ب  𝑎 ، bاکیدأ نزولی است( .1≠b)

:و لگاریتم هایی که پایه آن ها مخالف یک استnو c>0و b>0و a>0شناسه های مفید برای تمام اعداد صحیح 
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تغییر پایه لگاریتم

اینقراردادیستیم،نمجانبینمادهایدرلگاریتمهاپایهنگرانمعموالبنابراین.دهدمیتغییرثابتآنضریبباراارزشتنهادیگرثابتبهثابتیکاز
""ازکهاست lgکندپیدااهمیتواقعأبایدکهجاییتا.کنیماستفادهمجانبینمادهایبرای.

.دارندایجملهچندتوابعازکندتریرشدهملگاریتمیتوابع.دارندنماییتوابعازتریکندرشدهاایجملهچند

:جایگذاری کنیدaرا به جای n،2𝑎را به جای 𝑙𝑔𝑛،     عبارتدر

این بدان معنا است که 
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فاکتوریل-٣

:استفاده کنیمstirlingمی توانیم از تقریب 

:برای اینکه نتیجه بگیریم
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g( n ) 𝜖)) اگر  o ( f ( nباشد، در آن صورت داریم:

۱قضیه 

.نیستΩ(f(n))هست ولی در o(f ( n))در g(n)یعنی، 

f))کهکنیدتصوراستممکن ( n)oو((Ω (f( n )-((f ( n)oوجودغیرعادییتوابع.نیستدرستاینولیباشندمساویمجموعهدوباید
)f)درکهدارند n ))Ω-(f ( nدرولیهستند((o (f ( nدهدمینشانراموضوعاینزیرمثال.خیر.
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مثال

:تابع زیر را در نظر بگیرید 

.نیستo(n)نشان دهید که                                 ولی در 
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ویژگی های مرتبه 

اگر و فقط اگر 1.

اگر و فقط اگر 2.

:اگر                ، در آن صورت. ٣

.  نشان می دهیمθ  (Ign)این دسته را با . این بدان معنا است که همه توابع پیچیدگی لگاریتمی در یک دسته پیچیدگی قرار دارند

:، در آن صورتa <b>0اگر .  ۴

:داریمa>0به ازای همه مقادیر .  ۵

.از هر تابع پیچیدگی نمایی بدتر است!nاین بدان معناست که 
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ترتیب دسته های پیچیدگی زیر را در نظر بگیرید6

.که در آن                                است

:اگر                                                              باشد، در آن صورت. ٧

:همواره داریم: ۲قضیه 
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که البته وضعیتهای              بصورت دقیق تر می توانند بصورت زیر باشند

.که نشان می دهد در دو وضعیت فوق                                             خواهد بود

:1مثال 

:داریم۲از قضیه 
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داریمb  > a>0به ازای :۲مثال 

:داریم۲از قضیه 

این حد صفر است زیرا 
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قاعده هوپیتال
اگر
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:و قاعده هوپیتال داریم۲طبق قضیه : 1مثال 

زیرا

داریم b ,  1<a>1و قاعده هوپیتال به ازای ۲طبق قضیه : ۲مثال 

زیرا

.از ویژگیهای مرتبه است٣این همان ویژگی 
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ترتیب رشد توابع
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:که مهمترین آنها به شرح زیر است
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تکرار حلقه ها و مرتبه زمانی 

المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
39



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
40



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
41



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
42



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
43



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
44



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
45



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
46



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
47



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
48



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
49



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
50



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
51



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
52



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
53



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
54



(recursion)توابع و زیر برنامه های بازگشتی 

البه طور مث. استفاده از روند بازگشتی مربوط به مسائلی می شود که روند حل آن مسائل به شکل بازگشتی انجام میشود

در نظر بگیریم رابطه بازگشتی آنn!را برای Fact ( n)اگر تابع 1در مثال 

می شوددر نظر بگیریم رابطه بازگشتی آن 𝑥𝑛را برایpow (x,y)اگر تابع  ۲و در مثال 

:تعریف

.تی می گویندبه هر تابع با زیربرنامه ای که بتواند داخل بدنه اش، خودش را دوباره فراخوانی کند یا صدا بزند، تابع با زیربرنامه بازگش
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تحلیل توابع و زیر برنامه های بازگشتی

(A,B)بزرگترین مقسوم علیه مشترک 

خارج قسمت صحیح تقسیم دو متغیر

المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
56



المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
57



(ACKERMAN)تابع آکرمن 
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حل معادالت بازگشتی

حل معادالت بازگشتی با استفاده از معادله شاخص-1

معادله بازگشتی خطی همگن -1-1

مقادیری ثابت هستند، معادله بازگشتی خطی همگن با و عناصر   kکه در آن یک معادله بازگشتی به شکل                                            : تعریف
.  ضرایب ثابت نامیده میشود

جودوآندرغیرهونظیرعناصریدلیلهمینبه.شودمیمشخصتوانبافقطراعنصرهرکهاستاینمعادلهبودنخطیعلت
آندرغیرهو.نظیرعناصریمثالعنوانبه.شودنمییافتاست،یکازغیرثابتمقداریکcآندرکهنظیرعنصریهمچنین.ندارند
.گویندیکسانیا«همگن»آنبهاست،صفربرابرعبارتخطیترکیبکهآنجاییازوندارندوجود
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ابتحل معادالت بازگشتی غیرهمگن با ضرایب ث-۱-٢

.که    ها دو به دو متمایزندها چند جمله ای هایی از درجه       هستند و که         

معادله را به صورت زیر می نویسیم

ازگشتی سپس ریشه های معادله مذکور را محاسبه می کنیم با بحثی مشابه آنچه که در مورد معادالت همگن گفته شد می توان جواب معادله ب
.مذکور را محاسبه کرد
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( Master theorem)روش اصلی -٢

:این روش، تکنیکی برای محاسبه مرتبه زمانی روابط بازگشتی به فرم زیر است

:که در آن 

-a ≥1 1و <bثابت های عددی هستند.

-(f ( n نشانگر زمان اجرای الگوریتمی است که زمان حل یک نمونه مسئله به طولn در آن برابر است با زمان موردنیاز بر حلa

مسئله به اندازه 
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قضیه اصلی
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توابع بازگشتی و عملیات اصلی

ی باشد که با یکی دیگر از روشهای محاسبه مرتبه زمانی در توابع بازگشتی شمارش تعداد فراخوانیها یا تعداد عملیات اصلی انجام شده م
.محاسبه برای چند مقدار اولیه می توان مرتبه زمانی را بدست آورد

:مثال
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شمارش گام ها یا قدم ها یا مراحل یک برنامه

. گام های هر برنامه با استفاده از قواعد کلی زیر قابل محاسبه خواهد بود. در صورتی که هر عمل اصلی در یک برنامه یک گام اختیار کند

.است0تعاریف زیربرنامه ها و توابع دارای گام -1

تمام تعاریف در ابتدای برنامه                                      : تبصره

.هستند0مربوط به برنامه اصلی در زبان پاسکال دارای گام 
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.است0دارای گام endو beginیا }{ هر بالک شامل -۲

گام تعاریف متغیرها در صورتی که مقداردهی اولیه برای آنها انجام گیرد، اگام و در غیر این صورت و-٣
.خواهند داشت

.است1هر دستور اجرایی به ازای هر بار اجرا دارای گام -۴

گام دارد اما با توجه به درست یا غلط بودن شرط چون جمالت مختلفی ممکن است اجرا 1عبارت شرط ifدر دستور شرطی -۵
لط مگر در یک حالت خاص که در ازای درست یا غ)شود، گام کل دستور شرط وابسته به درست یا غلط بودن شرط خواهد بود 

.(گام خواهد بود۲بودن شرط فقط یک دستور اجرا شود که در این صورت 
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« حلقه ها»تعداد گام در 
.است که به ترتیب زیرگام آن را محاسبه می کنیمforمهمترین قسمت در شمارش گام های یک برنامه دستور حلقه 

.  ابتدا تعداد تکرار حلقه را محاسبه می کنیم( الف

.گام اختیار می کند« 1+به تعداد تکرار forحلقه ( ب

.گام اختیار می کنند« تکرار»به تعداد forجمالت تکرار شونده داخل حلقه ( ج
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یادآوری 
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«حلقه های تو در تو»تعداد گام در 

برای محاسبه گام حلقه های تو در تو به صورت زیر عمل می کنیم 

.  از بیرونی ترین حلقه شروع می کنیم-1

ظر تعداد تکرار هر حلقه را برای تمام حلقه ها و دستورات تکرار شونده پایین آن در ن-2
.  را برای خود حلقه در نظر میگیریم« 1+ تعداد تکرار » گرفته و 

.را برای تمام حلقه ها انجام می دهیم2قسمت -٣
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«یتوابع بازگشت»تعداد گام در 
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پایان

المی واحد تبریز          اسساختمان داده ها                                                 استاد دکتر مسعود کارگر                           دانشگاه آزاد
97


