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 Hashingﭼ ﯿﺴ ﺖ؟ ﭼﺮا از ﻫ ﺸ ﯿ ﻨ ﮓ ا ﺳﺘ ﻔ ﺎد ه ﻣﯽ ﮐ ﻨ ﯿﻢ؟ ﻗﺴ ﻤ ﺖ 1
) ﻧﺴ ﺨﻪ ﭼ ﺎﭘﯽ(
 Hashingﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﯽ ﺷﮏ واژه ﻫﺶ و ﻫﺸـﯿﻨﮓ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزاﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ .درﺑﺎره ان
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪﻫﯿـﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺸـﻨﻮﯾﺪ اﻣـﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن رﻏﺒﺖ ﮐﺮده اﯾـﺪ ﺧﻮد را در درﯾـﺎی ﻣﻔﻬﻮم آن ﻏﺮ ق ﮐﻨﯿـﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ اﺟﺒـﺎری ﺷـﻤﺎ را ﺑـﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺶ و ﻫﺸـﯿﻨﮓ ﺑﻄﻮر ﺳـﺎده آﺷـﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘـﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻤﯽ و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت
رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﭼ ﺮا ﻫ ﺸ ﯿﻨ ﮓ ؟
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫـﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮی داده ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﺮ ﺷـﺶ ﻣﺎه ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳـﺮﯾﻊ ،ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻫﺮﭼﯿﺰ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از داده را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داده ﻫﺎ را در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ و ﻣﺮﺳﻮم ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از آراﯾﻪ ﻫﺎ و
ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی در ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز اﻣﺮوزه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ داده زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﯾﮏ آراﯾﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﯾﻢ .زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮی را در آراﯾﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
و ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ) O(logو ﯾﺎ ) O(nﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.ا ﮔﺮ آراﯾﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی آراﯾﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آراﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت
ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺎزه اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از داده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻫﺸﯿﻨﮓ ) (Hashingﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
داده ورودی را زﻣـﺎن ﺛﺎﺑﺖ ) O(1ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ) O(1ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار زﻣـﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ داده
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ داده ) (nﻧﺪارد.
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ﻧﻘ ﺸ ﻪ ﺳﺎ ﺧ ﺘﺎ ر دا د ه
در دﻧﯿﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﻼق ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﺷﺖ  Mرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﯾﮏ زوج در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺑﺸـﮑﻠﯽ از ) (Key, Valueاﺳﺖ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮای ﮐﻠﯿـﺪ داده ﺷـﺪه ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘـﺪاری را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آراﯾﻪ ای ﺑﺸـﮑﻞ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ا ﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺪار ﺑﺼﻮرت ارزﺷـﯽ ﺑﺮای آن
ﺷﺎﺧﺺ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آراﯾﻪ  Aﺑﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ا ﮔﺮ  iﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﺴـﺘﺠﻮی ] ،A[iﭘﯿـﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺪه اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻫﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪول ﻫﺶ ) (Hash Tableاﯾﺪه ای ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ آراﯾﻪ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺠﺎی ﮐﻠﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻫﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺗـﺎﺑﻊ ﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷـﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در ﺟﺎی ﺧﺎﺻـﯽ از ﺟـﺪول ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل  :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی }" {"abc", "def", "ghiرا در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ آن ﻫﺎ را در ﺟـﺪول ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ از ﺟﺪول و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ) O(1اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد
ﻧﻈﻢ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد.ﻓﺮض ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  "b"=2،"a"=1و  . ...ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﺑﺮای ﺗﻤـﺎم ﺣﺮوف اﻟﻔﺒـﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﮐﺎرا ﮐﺘﺮﻫﺎ ،ﯾﮏ ﻋﺪد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
"abc"= 1+2+3=6,"def"=4+5+6=15,"ghi"=7+8+9=24

ا ﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ  5ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻫﺎ دارﯾﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﮑﺎن رﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل " "sum mod 5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
" "abcرا در 6mod 5=1
" "defرا در 15mod 5=0
و " "ghiرا در 24mod 5=4
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی  0 ،1و  4ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺷـﺘﻪ ای داده ﺷـﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴـﺮﻋﺖ ﻣﮑﺎن آن را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺶ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرا ﮐﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺟﺪول اﺳﺖ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺷـﺘﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ
روش راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ دﯾﮑﺸـﻨﺮی ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه زوج ﻫﺎی ) (key,valueدر ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺸﯿﻨﮓ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺶ ﺧﻮب و اﺟﺮای ﺳﺎده ای از ﯾﮏ ﺟﺪول ﻫﺶ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و  ITProای ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘ ﺎ ﯾ ﺎ ن ﻗ ﺴ ﻤﺖ ا و ل
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﺴﺎن اﻣﺠﺪی
ﻣﻨﺒﻊ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان

ﻣﻨﺒﻊ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

