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Професор

др Горан Миодраговић

Оцењивање:

Редовни доласци и активност на часу 10 бодова

Колоквијуми: Σ 30 бодова
� I колоквијум                                       15 бодова

� II колоквијум                               15 бодовa

Лабораторијске вежбе Σ 30 бодова

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ Σ 70 бодова

ИСПИТ:    Мin 5 бодова Мax:   30 бодова

Ukupno: Σ 100 бодова

Сарадник

Марија Мојсиловић, мастер инжењерских наука
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Уводне напомене

21 век

Век информатике и комуникација.

Напредак у области рачунарских технологија.

Niklaus E. Wirth . Pascal, 1968. – 1970.

Рачунарски програм

алгоритам

структура података
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Уводне напомене

Структуре података се изучавају да би се написали ефикаснији
програми и поред чињенице да су рачунари све „бржи“ и
„моћнији“.

Стварање ефикасних програма нема везе са "програмским
триковима" већ се заснива на доброј организацији
информација и добрим алгоритмима.

Примарна сврха већине рачунарских програма није само
извршавање прорачуна, већ и чување и преузимање
информација - најчешће што је брже могуће.
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Увод у структуре података

Правила писања програма – СИНТАКСА.

СИНТАКСА: Дефинисање типова података.

Знати како:

� представити податке на рачунару,

� приступити подацима и

� решити проблем корак по корак.
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Увод у структуре података

Дефиниције структуре података

Структуре података нису уграђене у програмским језицима, већ
се морају градити помоћу уграђених типова података.

Под структуром података подразумеваће се скуп
елемената одређеног типа података између којих су
дефинисане релације.

ТИП ПОДАТКА.

Под типом података се подразумева скуп неких
вредности заједно са скупом операција које су дозвољене
над тим вредностима.

Сваки програмски језик садржи и правила за конструисање
сложених типова података полазећи од примитивних, који се
такође разликују од језика до језика.
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Дефиниције структуре података

Елемент податка & Структура података

Елемент података може бити

примитиван (недељив–скалар)

структура података (вектор).
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Дефиниције структуре података

Структура података је уређена n+1 – торка �, ��, ��, … , �� ,

где је E – скуп елемената који сами могу бити структуре, а �� ,

i=1,2,...,n–су релације дефинисане на скупу E.

Податке можемо дефинисати као организовани математички
или логички модел појединачних података и/или структура
података.

Апстрактни типови података
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Дефиниције структуре података

Дефинисање логичког модела података и његова реализација на
рачунару обухвата следеће елементе:

� начин на који су ентитети проблема моделирани
као апстрактни математички објекти;

� скуп дозвољених операција који је дефинисан над
овим математичким објектима;

� начин на који су ови математички објекти
представљени у меморији рачунара;

� алгоритме који се користе за програмску
реализацију дозвољених операција над овим
математичким објектима.
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Класификација структура података

Увод у структуре података

Примитивне и сложене
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Класификација структура података

Увод у структуре података

Према нивоу апстракције

� Логичке структуре података и

� Физичке структуре података.

Према месту меморисања

� Оперативне структуре ( структуре података у
оперативној меморији ) и

� Структуре података на масовној меморији.
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Увод у структуре података

Према типу релација

� Линеарне структуре,

� Структуре типа стабла и

� Мрежне структуре
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Класификација структура података

Увод у структуре података

Посматрана као уређени пар (E, r) структура података не води
рачуна о начину смештања у меморију већ само о логичким
везама између елемената, па се из тог разлога назива логичка
структура података.

Физичка структура података представља конкретну
структуру онако како је она смештена у меморију.

Логичка и физичка структура по правилу нису истоветне.
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Операције над структурама података

Увод у структуре података

Операције које су дефинисане над структурама података се
веома разликују од структуре до структуре.

Додавање нових елемената колекцији постојећих
елемената

Уклањање старих елемената из колекције елемената

Основне операције над структурама података

� операција приступа,

� операције уклањања,

� операција додавања и

� операција провере да ли је структура података
празна.
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Операције приступа

Увод у структуре података

1. Према позицији

2. Према кључу

3. Приступ навигацијом

Операције уклањања је операција која је у чврстој вези 
са приступом

Структуре података код којих ова операција није 
дефинисана 

Структуре података код којих постоје
рестрикције у погледу уклањања

Структуре података код којих се ова операција
одвија без ограничења
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Претраживање. Операција којом се издвајају сви
елементи који задовољавају задати критеријум;.

Увод у структуре података

Сортирање. Уређивање елемената структуре по неком
критеријуму.

Копирање. Копирање садржаја једне структуре података
у другу.

Спајање. Спајање две или више структура података у
једну.

Раздвајање. Разлагање структуре података на две или
више.


