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Wykład V

Algorytmy przetwarzania struktury danych.
Stosy, kolejki, listy, drzewa i grafy.



Celem wykładu wcale nie jest nauczenie programowania. 

Celem jest pomoc w przyswojeniu abstrakcyjnych pojęć natury matematycznej

wykorzystywanych i potrzebnych w programowaniu, 

ale nie tylko w programowaniu.



Struktury danych
Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporządkowania informacji w 
komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy.

Przykładowe struktury danych to:

    rekord
    tablica
    lista
    stos
    kolejka
    drzewo
    graf

Podczas implementacji programu programista często staje przed wyborem między różnymi 
strukturami danych, aby uzyskać pożądany efekt. Odpowiedni wybór może zmniejszyć złożoność 
obliczeniową, ale z drugiej strony trudność implementacji danej struktury może stanowić istotną 
przeszkodę.

Zwykle, pod pojęciem struktury danych rozumiemy jednocześnie zarówno 
strukturę danych jak i algorytm który związany jest z przetwarzaniem owej 

struktury.



Rekord

Jelena Gadżyjewna Isinbajewa (ros. Елена Гаджиевна Исинбаева, ur. 3 czerwca 
1982 w Wołgogradzie) – rosyjska lekkoatletka uprawiająca skok o tyczce, dwukrotna 
mistrzyni olimpijska, trzykrotna mistrzyni świata, czterokrotna halowa mistrzyni świata, 
mistrzyni Europy, halowa mistrzyni Europy, 28-krotna rekordzistka świata.
Елена Исинбаева. Девушка с шестом / Yelena Isinbayeva ← link (RU)
Isinbaeva rocks the Russia National Anthem← link (RU)

http://www.youtube.com/watch?v=vr8JQXsb-Jw
http://www.youtube.com/watch?v=ul_qm3Ym8-k


Rekord (record)
Struktura lub rekord - to złożony typ danych występujący w wielu językach 
programowania, grupujący logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym 
obszarze pamięci. Składowe struktury - pola - są etykietowane, tj. mają swoje 
unikatowe nazwy; poprzez podanie nazwy otrzymuje się dostęp do danego pola.

Struktury są powszechnie stosowane w programowaniu, pozwalają bowiem w 
przejrzysty sposób opisywać złożone obiekty. 

Przykładem struktury może być informacja o książce, której pola będą zawierały: imię i 
nazwisko autora (typ łańcuchowy), tytuł (typ łańcuchowy), rok wydania (liczba 
całkowita), liczba stron (liczba całkowita), nazwa wydawnictwa, numer ISBN itp.:

Type: Book  ( 
Author: string;
Ttitle: string;
issue_date: integer;
no_of_pages: integer;
issued_by: string;
ISBN: string
); 



Rekord (record)
Przykład w języku C:

/* Najpierw deklaracja rekordu*/
 struct miasto
 {
     long ludnosc;
     char* rzeka;
 };                         
 
 /* definicja jednego rekordu*/
 struct miasto Zamość;
 Zamość.ludnosc = 55000;
 Zamość.rzeka = (char*)malloc(sizeof(char)*8);
 strncpy(Zamość.rzeka, "Łabuńka\0", 8); 

 /* definicja następnego rekordu*/
 struct miasto Rzeszów;
 Rzeszów.ludnosc = 184493;
 Rzeszów.rzeka = (char*)malloc(sizeof(char)*7);
 strncpy(Zamość.rzeka, "Wisłok\0", 7); 



Tablica

Tablica odlotów z lotniska w Gdańsku

Tablica (Array) – kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki 
dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne. 
Rozmiar tablicy jest albo ustalony z góry (tablice statyczne), albo może się zmieniać 
w trakcie wykonywania programu (tablice dynamiczne).

Praktycznie wszystkie języki programowania obsługują tablice. W matematyce 
odpowiednikiem tablicy jednowymiarowej jest ciąg, a tablicy dwuwymiarowej - 
macierz



Tablica (Array)
Przykład w języku C/C++:

Tablice w C/C++ deklarowane są w następujący sposób:

int tablica[6]; //tablica jednowymiarowa 
// "int" oznacza typ (int to liczba całkowita), "tablica" nazwę tablicy a "6" wielkość tablicy 
(ilość elementów)
 
int tablica2[6][6]; //tablica dwuwymiarowa
int tablica3[7][7][7]; //tablica trójwymiarowa i tak dalej

Przykład w JavaScript:

var tablica =[1, 2, 3];
var tablicaPusta=[];

lub

var tablica=new Array(1,2,3);
var tablicaPusta=new Array();



Listy (lists) 

Ludzie listy piszą - Skaldowie ← link (PL)

Sztuka pisania listów to 
Epistolografia ← link (PL)
 (w zaniku obecnie)

Po prawej skan listu ze strony:
Listy z Chicago do Borzęcina  1912 -1925
← link (PL)

Obecnie listy pisujemy szybko, bez składu i ładu, bo każdy to 
“potrafi”. Posługujemy się pocztą email. 

http://www.youtube.com/watch?v=vF4qi-k6FDg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epistolografia
http://www.brzesko.ws/_brzesko/documents/historia/borzecin/lk_listy_chicago.htm


Listy (lists) 

In computer science, a list or sequence is an abstract data type that represents a 
sequence of values, where the same value may occur more than once. An instance of 
a list is a computer representation of the mathematical concept of a finite sequence; 
the (potentially) infinite analog of a list is a stream. 

Lists are a basic example of containers, as they contain other values. If the same 
value occurs multiple times, each occurrence is considered a distinct item.

Lista – struktura danych służąca do reprezentacji zbiorów dynamicznych, w której 
elementy ułożone są w liniowym porządku. Rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje 
list: lista jednokierunkowa w której z każdego elementu możliwe jest przejście do 
jego następnika oraz lista dwukierunkowa w której z każdego elementu możliwe jest 
przejście do jego poprzednika i następnika.

Każdy element listy składa się z co najmniej dwóch pól: klucza oraz pola 
wskazującego na następny element listy. W przypadku list dwukierunkowych każdy 
element listy zawiera także pole wskazujące na poprzedni element listy.

Lista (list) zwykle może być zastąpiona tablicą (array) i odwrotnie, tablica listą. 



Stos (Stack; LIFO; last in first out) 

"My Pierwsza Brygada" ... na stos rzuciliśmy nasz życia los 
← link (PL) 

http://www.youtube.com/watch?v=r23lND-lVd4


Stos to nie tylko struktura danych, a algorytm przetwarzania 
danych

LIFO ← link (EN) (last in, first out)
LIFO is an abstract data type that serves as a collection of elements, 
with two principal operations: push, which adds an element to the 
collection, and pop, which removes the last element that was added.

http://en.wikipedia.org/wiki/Stack_(abstract_data_type)


Stos to nie tylko struktura danych, a algorytm przetwarzania 
danych

Stos (ang. Stack) – liniowa struktura danych, w której dane dokładane są na 
wierzch stosu i z wierzchołka stosu są pobierane (bufor typu LIFO, Last In, 
First Out; ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu). Ideę stosu danych można 
zilustrować jako stos położonych jedna na drugiej książek – nowy egzemplarz 
kładzie się na wierzch stosu i z wierzchu stosu zdejmuje się kolejne 
egzemplarze. Elementy stosu poniżej wierzchołka można wyłącznie obejrzeć, 
aby je ściągnąć, trzeba najpierw po kolei ściągnąć to, co jest nad nimi.

Stos jest używany w systemach komputerowych na wszystkich poziomach 
funkcjonowania systemów informatycznych. Stosowany jest przez procesory 
do chwilowego zapamiętywania rejestrów procesora, do przechowywania 
zmiennych lokalnych, a także w programowaniu wysokopoziomowym.



Stosy 



Kolejka ←Stos
FIFO ←  LIFO



FIFO's opposite is LIFO, Last-In-First-Out, where the youngest entry or 
'top of the stack' is processed first.

Przeciwieństwem stosu jest kolejka, bufor typu FIFO (ang. First In, First 
Out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu), w którym dane 
obsługiwane są w takiej kolejności, w jakiej zostały dostarczone (jak w 
kolejce do kasy).



Kolejka (Quee; FIFO; first in first out)

Kolejka to nie struktura, a algorytm
 



Kolejki
Kolejka to nie struktura danych, a algorytm przetwarzania 

danych

FIFO ← link (EN) (first in, first out)
FIFO is an acronym for First In, First Out, a method for organizing and 
manipulating a data buffer, where the oldest (first) entry, or 'head' of the queue, 
is processed first.

Dequeue
Enqueue

Back Front

Specjalną modyfikacją kolejki jest kolejka priorytetowa – 
każda ze znajdujących się w niej danych dodatkowo ma 
przypisany priorytet, który modyfikuje kolejność późniejszego 
wykonania. Oznacza to, że pierwsze na wyjściu niekoniecznie 
pojawią się te dane, które w kolejce oczekują najdłużej, lecz 
te o największym priorytecie.

Kolejkę spotyka się przede wszystkim w sytuacjach 
związanych z różnego rodzaju obsługą zdarzeń. W 
szczególności w systemach operacyjnych ma zastosowanie 
kolejka priorytetowa, przydzielająca zasoby sprzętowe 
uruchomionym procesom.

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFO_(computing_and_electronics)


Drzewa

Cayley tree
(an example of fractal)



Drzewa
Drzewo – struktura danych reprezentująca drzewo matematyczne. W naturalny 
sposób reprezentuje hierarchię danych (obiektów fizycznych i abstrakcyjnych, pojęć, 
itp.) jest więc stosowane głównie do tego celu. 

Drzewa ułatwiają i przyspieszają wyszukiwanie, a także pozwalają w łatwy sposób 
operować na posortowanych danych.

Drzewa są stosowane praktycznie w każdej dziedzinie informatyki (np. bazy danych, 
grafika komputerowa, przetwarzanie tekstu, telekomunikacja).



Drzewa

C E H

A D I

B G

F

Przykład drzewa: 

A-I – wierzchołki
F – korzeń
Strzałki – krawędzie 

Ciąg krawędzi łączących węzły nazywa się ścieżką

Istnieje dokładnie jedna ścieżka łącząca korzeń 
z wszystkimi pozostałymi wierzchołkami.

Liczba krawędzi w ścieżce od korzenia do węzła jest nazywana długością – liczba ta 
określa poziom węzła. 

Wysokością drzewa jest największy poziom istniejący w drzewie.

Wszystkie wierzchołki połączone z danym wierzchołkiem, a leżące na następnym 
poziomie są nazywane dziećmi tego węzła.
 
Wierzchołek może mieć dowolną liczbę dzieci, jeśli nie ma ich wcale nazywany jest 
liściem



Drzewa

C E H

A D I

B G

F

Przykład drzewa (c.d): 

Wierzchołek jest rodzicem dla każdego swojego dziecka. 
Każdy węzeł ma dokładnie jednego rodzica, wyjątkiem 
jest korzeń drzewa, który nie ma rodzica.

Specjalne znaczenie w informatyce mają 
drzewa binarne, w których liczba dzieci ograniczona 
jest do dwóch. Drzewo na rysunku jest 
drzewem binarnym.

Drzewa które posiadają więcej niż dwoje dzieci są 
nazywane drzewami wyższych rzędów.

Lista może być rozpatrywana jako szczególny przypadek drzewa, gdzie każdy rodzic 
ma co najwyżej jedno dziecko (drzewo pierwszego rzędu).



Drzewa

Przykład drzewa trie
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Binarne drzewo poszukiwań (ang. Binary Search Tree (BST)) – dynamiczna 
struktura danych będąca drzewem binarnym, w którym lewe poddrzewo każdego 
węzła zawiera wyłącznie elementy o kluczach nie większych niż klucz węzła a prawe 
poddrzewo zawiera wyłącznie elementy o kluczach nie mniejszych niż klucz węzła.

Binarne drzewa wyszukiwań często stosuje się w zadaniach, w których wymagane jest 
względnie szybkie sortowanie lub wyszukiwanie elementów, na przykład różnego 
rodzaju słowniki, kolejki priorytetowe
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3 10

1 6 14

4 7 13



General Feldmarschall Albrecht 
Theodor Emil Graf von Roon

Grafy

skąd nazwa?

Robert Jemison Van de Graaff 
(December 20, 1901 – January 16, 1967) 
was an American physicist, noted for his 
design and construction of high voltage 
generators,



Graf – podstawowy obiekt rozważań teorii grafów, struktura matematyczna służąca do 
przedstawiania i badania relacji między obiektami. 

W uproszczeniu graf to zbiór wierzchołków, które mogą być
połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź 
kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków.

Wierzchołki grafu mogą być numerowane 
i czasem stanowią  reprezentację jakichś 
obiektów, natomiast krawędzie mogą 
wówczas obrazować relacje między takimi 
obiektami. 

Drzewo jest szczególnym przypadkiem grafu.

Grafy 



Literatura / Źródła

- Struktury danych: stos,kolejka, lista, drzewo ← link (PL)
- Stosy i kolejki ← link (PL)
- LIFO ← link (EN)
- FIFO ← link (EN) 
- Algorytmy i struktury danych ← link (PL). Zawiera wiele materiałów do 
ćwiczeń.
- Struktura danych ← link (PL; Wikipedia)
- Binarne drzewo poszukiwań ← link (PL; Wikipedia)
- Marek Majewski: Teoria grafów i jej zastosowania ← link (PL)
- 

 

http://miroslawzelent.pl/wyklady/struktury-danych-stos-kolejka-lista-drzewo-binarne.pdf
http://smurf.mimuw.edu.pl/sites/default/files/Stosy-Kolejki.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Stack_(abstract_data_type)
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFO_(computing_and_electronics)
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Algorytmy_i_struktury_danych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_danych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Binarne_drzewo_poszukiwa%C5%84
http://math.uni.lodz.pl/~marmaj/Files/grafyLic.pdf
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