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جوهری حسین توسط: تدریس

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش

نهم هفته خالصه
لیست) رشته، (تاپل، مرتب دنباله های لیست، در جستجو مفاهیم:

دودویی جستجوی وریتم ال با باالخص م کنیم. حل را لیست با ارتباط در ر دی مسئله چند هفته این در
م کنیم. معرف را است لیست مشابه که tuple تاپل داده ساختار انتها در م شویم. آشنا

لیست در متمایز عناصر تعداد شمارش ١
نتیجه و کند محاسبه را لیست این در متمایز عناصر تعداد a لیست گرفتن با که بنویسیم را تابع کد م خواهیم

است. شده آورده زیر در تابع کد م کنیم. استفاده b کم لیست از اینکار برای برگرداند. را

def distinct_elements(a):

number = 0
b = []

for i in range(len(a)):
if(a[i] not in b):

number = number + 1
b.append(a[i])

return number

لیست در جستجو ٢
انجام b لیست در را جستجو عمل باید بشماریم را a لیست در متمایز عناصر تعداد اینکه برای دیدیم باال مثال در
جستجو گفت م توان کل بطور دادیم. انجام not in ر عمل از استفاده با را کار این باال کد قطعه در دهیم.
انجام سریعتر جستجو عمل هرچه است. کامپیوتری پردازشهای و برنامه نویس در دستورالعمل پرکاربردترین

م شود. بیشتر نیز کارها انجام سرعت شود،
نباشد، مرتب جستجو مورد لیست محتوای مثال برای نباشند، مرتب جستجو مورد داده های که هنگام 
زیر کد م شود. گفته خط جستجوی کار این به کند. چ را لیست عناصر تک تک باید جستجو وریتم ال
مقدار a لیست در x وجود صورت در x جستجوی مورد عنصر و a لیست گرفتن با که م کند تعریف را تابع
انجام را not in و in ر عمل کار همان تابع این برم گرداند. را False مقدار صورت این غیر در و True

م دهد.



def search(a,x):
for i in range(len(a)):

if (a[i]==x):
return True

return False

باینری جستجوی ٢ . ١
برای شود. کند و وقتگیر بسیار است ن مم جستجو عمل باشد، بزرگ جستجو مورد لیست که صورت در
داده ها اگر است. سازی مرتب از استفاده روشها این از ی دارد. وجود زیادی روشهای جستجو عمل تسریع
کتابها بزرگ، کتابخانه های در مثال (برای شود انجام سریعتر م تواند جستجو عمل باشند داشته خاص ترتیب

شوند.) پیدا سریعتر کتابها تا م شوند مرتب الفبا حروف و موضوع اساس بر
مرتب ان ام خودش پایتون در لیست ابزار هفتم). (هفته شده ایم آشنا سازی مرتب وریتم ال ی با قبال

م شود. انجام sort متد از استفاده با کار این است. کرده فراهم را سازی

b = [4, 3.5, 0, 6 , 4, 1, -1.5, -1, 13]
b.sort()
print(b) # prints [-1.5, -1, 0, 1, 3.5, 4, 4, 6, 13]

به کوچ از جستجو مورد لیست کنید فرض هستند. اعداد ما داده های که م گیریم این بر فرض اینجا در
مثال: برای است. شده مرتب بزرگ

a = [-4, -3.5, 0, 0, 1, 1, 1, 5, 8, 19, 21, 21, 34, 82, 83, 130]

عنصر با را x اول اینکار برای باشد. n با برابر a طول کنید فرض م گردیم. a لیست در x عدد دنبال
جستجو عمل باشد، لیست وسط عنصر با برابر اگر م کنیم. مقایسه ( ⌊n/2⌋ اندیس در واقع ) لیست وسط
بازه در را جستجو عمل باشد، وسط عنصر از بزرگتر x اگر شد. پیدا x که م شود گزارش و م یابد خاتمه
چپ سمت بازه در جستجو عمل صورت این غیر در م دهیم. ادامه [⌊n/2⌋ + 1, n] بازه یعن راست سمت
با x عدد م شود. تکرار جدید بازه برای دوباره دستورالعمل همین م یابد. ادامه [0, ⌊n/2⌋ − 1] بازه یعن
سمت بازه دو از ی در یا م شود متوقف جستجو، عمل آمده بدست نتیجه به بسته و م شود مقایسه بازه وسط
مورد لیست بار هر (چون م شود گفته باینری یا دودویی جستجوی وریتم ال این به م یابد. ادامه راست یا چپ

م شود) نصف جستجو



است. کرده پیاده سازی while حلقه ی از استفاده با را باینری جستجوی تکنی binary_search تابع
چپ سمت اندیس L م دهد. نشان را جستجو مورد بازه وسط اندیس mid متغیر مرحله هر در که کنید دقت

است. بازه راست سمت اندیس R و بازه

def binary_search(a,x):

L = 0
R = len(a)-1

while( L =< R):

mid = L + (R-L)//2

if (a[mid] == x):
return True

elif (a[mid] > x):
L = mid + 1

else:
R = mid - 1

return False

کنید. ثبت را mid و R و L مقادیر بار هر کنید. اجرا دست بطور زیر لیست برای را باال تابع تمرین:

a = [-4, -3.5, 0, 0, 1, 1, 1, 5, 8, 19, 21, 21, 34, 82, 83, 130]
x = 83
x = -2

رشته تاپل، لیست، ٣

رشته های ساختارداده با قبال دارد. وجود مرتب دنباله های نگه داری برای اصل داده ساختار نوع سه پایتون در
را tuple تاپل نام به ر دی مشابه ساختارداده ی اینجا در شده ایم. آشنا list لیست و ( string همان (یا str

م کنیم. معرف
زیر کد م کنیم. استفاده پرانتز از تاپل ی تعریف برای است. لیست مشابه زیادی حد تا تاپل داده ساختار

م کند. تعریف را a نام به خال تاپل ی

a = ()

است. عدد چند حاوی زیر تاپل

a = (4, 1, 3, 4, 5)



باشد. مختلف انواع از عناصر حاوی م تواند تاپل لیست مانند

a = (4, 1, "hello" , 4.5 , -5, "Best" , (), (1,3))

از جلوگیری (برای شود. آورده مذکور عنصر از بعد ویرگول کاراکتر باید حتما عنصر ی با تاپل کنید دقت
( ریاض عبارات با اسم تشابه

a = (45,)

م شود. عمل لیستها مانند تاپل از خاص اندیس به دسترس برای

a = (4, 1, "hello" , 4.5 , -5, "Best" , (), (1,3))
print(a[0]) # prints 4
print(a[3:6]) # prints (4.5, -5, "Best")
b = a[4:] # b = (-5, "Best" , (), (1,3))

کرد. ایجاد ر دی تاپل دو چسپاندن با م توان را جدید تاپل ی

a = (4, 1, 3, 4, 5)
b = (7, 8)
c = a + b # c = (4, 1, 3, 4, 5, 7, 8)
c = c + (1,) # c = (4, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1)

مثال برای نیستند. تغییر قابل تاپل ی عناصر لیستها خالف بر مهم: نکته
داد. تغییر را آن محتوای یا کرد حذف تاپل از را عنصری نم توان

a = (4, 1, 3, 4, 5)
a[0]= 3 # Error!



رشته و تاپل و لیست مشترک انات ام ٣ . ١
دارد. وجود a مورد در زیر انات ام باشد لیست یا تاپل، رشته، ی a اگر

رشته و تاپل و لیست میان اختالف نکات ٣ . ٢
م دهد. نشان را رشته و تاپل و لیست ساختارداده های تفاوتهای زیر جدول
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