
stack  چیست ؟  

برای شرهع یک تػریف نختصر از استک نی کيم . استک یا پشتٌ ذخیرگاً ی یکطرفٌ است بٌ ایو نػيا کٌ 

اطالغات فقط از یک طرف نی تُاىد هارد شُد ه نسلهاو از ٍهان طرف ٍم خارج نی شُد پس اطالغاتی کٌ 

بٌ چٌ کاری نی آید؟ جُاب آن در آخر نی آیيد زهدتر خارج نی شُىد.استک در سیستم برىانٌ ىُیسی 

برىانٌ ٍای بازگشتی نی باشد. بٌ ایو صُرت کٌ نا اگر برای ٍر خط برىانٌ شهارً ای در ىظر بگیریم در 

 داخل در بُد شدً اجرا کٌ دستُر آخریو شهارً.شُد نی صدا دهبارً خُدش داخل در  جایی کٌ زیر برىانٌ

ا شدً است ه کانپیلر نی داىد برای اجر دستُر آخریو خط ٍهیشٌ استک باالی پس گیرد نی قرا استک

 ادانٌ باید بٌ شهارً خطی کٌ باالی استک دهبارً برگردد.

  

  : هلی شکل ٍای پیادً سازی استک

 (با لیست ٍا نػهُلی) کٌ آسان تریو رهش است    -1

 

  . با لیست ٍای پیُىدی    -2

  :ام آهردً را  نػهُلیدر زیر نو پیادً سازی استک را با لیست ٍای 

const maxlength=10;  

type  

    stack=record  

         elements:array[1..maxlength]of elementype;  

         top:integer;  

    end;  

function full(s:stack):boolean;  

begin  

     full:=(s.top=1);  

end;  

procedure makenull(var s:stack);  

begin  

     s.top:=maxlength+1;  

end;  

procedure push(x: elementype; var s:stack);  

begin  

     if not full(s) then  



     begin  

          s.top:=s.top-1;  

          s.elements[s.top]:=x;  

     end  

     else  

         writeln('stack if full');  

end;  

function empty(s:stack):boolean;  

begin  

     empty:=(s.top=maxlength+1);  

end;  

procedure pop(var s:stack);  

begin  

     if not empty(s) then  

        s.top:=s.top+1  

     else  

         writeln('stack is empty');  

end;  

 

  :تُضیح رهىدکار

دادً شدً است ایو نتغیر پاییو استک  maxlength اهلیٌ بٌ نتغیر نقدار const در قسهت-1

تا غدد را دارد . الزم بٌ ذکر است کٌ ىُع دادً  01است.)البتٌ در استک ٍای ره باال( یػيی استک نا ظرفیت 

 ٍای دادً از آن جای بٌ  تػریف کردً ام کٌ elementype  ٍای کٌ در استک قرار نی گیرد را نو

  .پاسکال قرار دٍیدتاىدارد اس

تػریف شدً است کٌ ده قسهت دارد یکی از آىَا یک آرایٌ است کٌ  record در قسهت بػد استک یک-2

  .غياصر در آن قرار نی گیرد ه بػدی باالی استک را ىشان نی دٍد

ره بٌ  پر بُدن استک را ىشان نی دٍد . در پیادً سازی استک نی تُان استک را رهبٌ باال یا full تابع -3

پاییو در ىظر گرفت کٌ ىشان دٍيدً ایو است کٌ استک از کدام طرف پر نی شُد. در ایيجا استک ره باال 

 01یػيی   maxlength است ه استکٌ از باال بٌ پاییو پر نی شُد. پس پاییو تریو ىقطٌ استک ٍهان



: است. ٍهاىيد شکل رهبره  top بُدن 0است ه پر استک    

یک استک خالی ایجاد نی کيد برای ایو کار فقط کافی است باالی استک  makenull  پرهسیجر -4

قرار دٍیم البتٌ چُن ٍهان خاىٌ را ىیاز داریم با اضافٌ یک کردن یک خاىٌ پاییو   maxlenght نساهی با

  .نی رهیم

کيیم کٌ یک غدد یا کاراکتر را هارد یک سلُل نی کيد برای ایو کار اهل چک نی  push پرهسیجر -5

قرار دارد غيصر را  topاستک نا پر ىشدً باشد. بػد باال استک را یکی کم نی کيیم تا باال برهد ه آىجایی کٌ

  .قرار نی دٍیم . هلی اگر استک پر بُد یک پیام بٌ نا ىشان نی دٍد

 

ال خالی بُدن استک را بٌ نا ىشان نی دٍد. طبق شکل هقتی استک خالی است کٌ با  empty تابع -5

  .نساهی شُد maxlength استک با یکی بیشتر از

یک غيصر از باال استک خذف نی کيد. برای ایو کار فقط کافی است باال ی استک را  pop پرهسیجر-6

  .یکی پاییو بیاهریم پس یک بٌ آن اضافٌ نی کيیم

 

کل ٍای دیگری برای پیادً البتٌ ش.باال بُد اگر رهبٌ پاییو باشد تهام ایو رهىد برغکس نی شُد ایو استک ره

 سازی استک هجُد دارد کٌ نَهتریو آن با لیست ٍای پیُىدی است . 


