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  درباره ی کتاب

این کتاب با نگاهی الگوریتمی مطالب مربوط به داده 
هم  و  پایه  در سطح  هم  را،  کامپیوتر ی  ساختار ها ی 

پیشرفته، ارائه می کند. از این رو، از همان ابتدا به مبانی طراحی 
الگوریتم هاست.  و  داده ساختار ها  از  مناسبی  ترکیب  و  الگوریتم ها می پردازد 
این کتاب که بخشی از آن سال  ها به عنوان جزوه ی درسی در دانشگاه صنعتی 
شریف تدریس شده است، می تواند به عنوان کتاب اصلی در اولین درسی که 
دانش جویان رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر در این زمینه می گیرند، و 
در برنامه ی مصوب به نام »ساختمان داده و الگوریتم ها« یا »ساختمان داده ها« 
آمده است، استفاده شود. این کتاب حاوی 128 شبه کد، 165 شکل، بیش از 
330 تمرین و 15 پروژه ی برنامه نویسی است و حاصل سال ها تجربه ی تدریس 
دانش آموزانی  برای  دانش جویان،  بر  کتاب عالوه  این  از  استفاده  مؤلف است. 
که خود را برای ورود به دوره های المپیادکامپیوتر آماده می کنند مفید خواهد 

بود.

 درباره مؤلف

دکتر محمد قدسی در سال 1331 در شهر مالیر متولد شد. دیپلم خود 
را از دبیرستان علوی در تهران گرفت و لیسانس خود را در سال 1354 
در رشته ی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود. سپس 
و  رفت  آمریکا  در  برکلی  دانشگاه  کالیفرنیا،  به  ادامه ی تحصیل  برای 
در سال 1356 فوق لیسانس خود را در رشته ی مهندسی برق و علم 
کامپیوتر گرفت. در همان سال به ایران بازگشت و عضو هیأت علمی 
دانشگاه  صنعتی شریف و مربی دانشکده ي ریاضی و علوم کامپیوتر آن 
دانشگاه شد. در سال 1363 جهت ادامه تحصیل مجدداً  به آمریکا رفت و در سال 1368 دکتری 
خود را در علم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا گرفت. از  آن سال تاکنون عضو هیأت علمی 
این  تمام  استاد  از سال 1384،  و  دانشکده ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است 
رشته است. عالوه بر سمت های علمی و اجرایی فراوان، او از سال 1371 رییس کمیته ی ملی 
المپیاد کامپیوتر در کشور است، و از سال 1378 مسابقه ی برنامه نویسی 
دانش جویی ای سی ام را در ایران آغاز کرد و سرپرست مسابقه ي منطقه ای 

ای سی ام در تهران است.
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