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1 Niezbędna wiedza 

1.1 Informacje podstawowe 
Algorytm 
łacińskie Algorithmus z arabskiego al Charismi, od przydomku matematyka persko-arabskiego Muhammeda ibn 
Musy, pod wpływem greckiego arithmos (liczba) 
dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kro-
ków; zarazem zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, 
w jakim mają być realizowane.  
 

Algorytmika 
podstawowy dział informatyki poświęcony poszukiwaniom, konstruowaniu i badaniom algoryt-
mów, zwłaszcza w kontekście ich przydatności do rozwiązywania problemów za pomocą kompu-
terów. 
 

Struktury danych  
zaimplementowana realizacja danych w programie. 
 

Uwaga: 
Brak ścisłej definicji powszechnie uznawanej, a powyższa jest jedną z najczęściej przyjmowanych.  
 

Zmienna 
fragment pamięci komputera cechujący się unikalną nazwą służącą zapisowi operacji na zmien-
nej, a ponadto możliwością wstawienia do zmiennej wartości oraz odczytania jej. 
 

Typ zmiennej  
zbiór wartości, jakie zmienna może przyjmować. 
 

Identyfikator 
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Dowolny ciąg znaków złożony z liter, cyfr lub znaku „_” (underbar), niezaczynający się znakiem 
cyfry.

1.2 Klasyfikacja typów danych 
Podstawowym podziałem typów danych jest podział na: 

 Implementacyjne typy danych 
wprost zaimplementowane w komputerze. 

 Abstrakcyjne typy danych (ADT – abstract data types)  
sposób uporządkowania informacji w komputerze, wraz z regułami, jakimi informacje pod-
legają, powiązaniami między informacjami, sposobami zarządzania informacjami oraz 
działaniami na nich. W przeciwieństwie do implementacyjnych typów danych, abstrakcyj-
ne typy danych mogą być implementowane na różne sposoby. 

 

Implementacyjne typy danych są skrótowo opisane w kolejnym podrozdziale, zaś abstrakcyjnych 
typów danych dotyczy spora część prezentowanego materiału. 
 

Według umiejscowienia względem pamięci wykonywanego programu 
 Wewnętrzne 

Podczas działania programu, dane przechowywane są w samym programie, w pamięci ope-
racyjnej 

 Zewnętrzne 
Podczas działania programu, dane przechowywane poza programem, a nawet poza pamię-
cią operacyjną. 
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Według zależności wielkości od przebiegu programu działania 
 Statyczne 

stałej wielkości od początku do końca działania programu 

 Dynamiczne 
zmieniające wielkość w trakcie działania programu 

1.3 Implementacyjne typy danych 

1.3.1 Typy proste 
Typ prosty 
pojedyncza zmienna obejmuje pojedynczą daną 

1.3.1.1 Porządkowe 
Typ porządkowy 
każdy element typu ma ściśle określoną kolejność w typie, co implikuje między innymi operacje 
poprzedniego i następnego elementu typu 
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Rodzaje typów porządkowych 

 podstawowe 
- całkowity – obejmujący liczby całkowite z wieloma wariantami zakresów 

 

najczęściej spotykana 
nazwa w C/C++ 

ilość 
bitów 

Zakres 
inne nazwy w C/C++ 
lub w innych językach 

signed char 8 -128 ..127 __int8, ShortInt 

short, int 16 -32768 .. 32767 __int16, SmallInt, Short 

int, long int 32 -2147483648 .. 2147483647 __int32, LongInt, integer

__int64 64 -9223372036854775808 .. 
9223372036854775807 int64 

unsigned short int 8 0 .. 255 Byte 

unsigned int 16 0 .. 65535 Word 

unsigned long int 32 0 .. 4294967295 longword, cardinal 

unsigned __int64 64 0 .. 18446744073709551615 Qword 

Tabela 1.1 Nazewnictwo, zajętość pamięci i zakresy rodzajów typu całkowitego 
 

- znakowy – obejmujący pojedyncze znaki kodu ASCII lub kodu UNICODE 
 

najczęściej spotykana 
nazwa w C/C++ 

ilość 
bitów 

zakres 
inne nazwy w C/C++ 
lub w innych językach 

char 8 ASCII AnsiChar 

wchar_t 16 UNICODE WideChar 

Tabela 1.2 Nazewnictwo, zajętość pamięci i zakresy typów znakowych 
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- logiczny – obejmujący dwie predefiniowane wartości false i true, deklarowany naj-
częściej słowem bool lub boolean.  

 

Uwaga: 
W standardzie języka C typ logiczny nie występuje, i jest zaimplementowany poprzez roz-
różnianie wartości zerowej jako wartości fałszu i dowolnej wartości niezerowej jako war-
tości prawdy. 
 

 pochodne – podtypy podstawowych typów porządkowych 
- wyliczeniowy – określany słowem enum, o elementach wprost wymienianych przy defi-

niowaniu typu jako stałe znakowe, zastępowane liczbami całkowitymi od wartości 0 ko-
lejno, lub poprzez zadane wartości całkowite. 

- okrojony – obejmujący spójny fragment typu podstawowego zadany przez początkową 
i końcową wartość. Nie występuje w powszechnie znanych implementacjach języka 
C/C++. 
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1.3.1.2 Typ rzeczywisty 
Obejmujący liczby rzeczywiste 

 

najczęściej  
spotykana 

nazwa w C/C++ 
ilość bitów cyfry znaczące zakres 

inne nazwy  
w C/C++ 

lub w innych  
językach 

float 

zależna od  
implementacji,  
najczęściej 32  

lub 64 

zależne od  
implementacji,  
najczęściej 7-8  

lub 15-16 

1.5·10-45.. 3.4·1038 

lub 
5.0·10-324.. 3.4·10308 

real, single

double 64 15-16 5.0·10-324.. 3.4·10308 Real 

long double 80 19-20 1.9·10-4951.. 1.1·104932 Extended 

Tabela 1.3 Nazewnictwo, zajętość pamięci, cyfry znaczące i zakresy rodzajów typu rzeczywistego 
 

Uwagi: 

 Pozostając typem prostym typ rzeczywisty nie jest wbrew pozorom typem porządkowym, 
mimo że w reprezentacji komputerowej jest ograniczony i każde dwie liczby można porów-
nać. Poza komputerami liczb rzeczywistych nie można ustawić w kolejności (porządku), 
i mimo że na komputerze byłoby to możliwe, w ślad za matematyką typ rzeczywisty nie jest 
uznawany za typ porządkowy. 

 Liczb rzeczywistych na komputerze w ścisłym znaczeniu nie ma, co jest wynikiem niemoż-
ności implementacji z użyciem bytu o naturze dyskretnej (komputer), zjawiska o naturze 
ciągłej (liczby rzeczywiste). Liczby rzeczywiste są na komputerze udawane, i jest to proces 
skomplikowany, pochłaniający spore zasoby czasu procesora. Prowadzi to do powstania 
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osobnych procesorów (zwanych koprocesorami numerycznymi) służących tylko i wyłącznie 
obliczeniom na liczbach rzeczywistych. Od pewnego czasu w procesorach firmy Intel oba 
procesory (to jest główny i numeryczny) zawarte są w jednym układzie scalonym.  

 Do typu rzeczywistego zaliczany jest również typ obejmujący działania na liczbach zespolo-
nych (o nazwie najczęściej comp) implementowany z użyciem typów bardziej złożonych niż 
typy proste. 

1.3.2 Typy strukturalne  
Pojedyncza zmienna obejmuje więcej niż jedną daną 

1.3.2.1 Typ tablicowy 
Obejmujący ciągi danych tego samego typu statycznego o z góry określonej długości. Dostęp do 
każdej danej jest bezpośredni i indeksowany (numerowany) 

 

Deklaracja: 

nts   izt   [ w1 ] [ w2 ] … [ wn ];
Stosowanie: 

izt   [ i1 ] [ i2 ] … [ in ]
lub 

izt   [ i1,  i2 , … , in ] 
Gdzie: 

nts – nazwa typu statycznego 
izt – identyfikator zmiennej tablicowej 
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w1 – wymiar tablicy (pierwszy wymiar) 
w2 – opcjonalny drugi wymiar tablicy 
… 
wn – opcjonalny n-ty wymiar tablicy 

i1 – numer względem wymiaru 1 
i2 – numer względem wymiaru 2 
… 
in – numer względem wymiaru n 

1.3.2.2 Typ rekordowy 
Obejmujący ciąg danych niekoniecznie tego samego typu statycznego. Dostęp do każdej danej 
jest bezpośredni, poprzez identyfikator danej. 

 

Deklaracja: 
struct opcjonalna_nazwa { 
    typ_pola_1 identyfikator_pola_1;
    … 
    typ_pola_n identyfikator_pola_n;
    } 

Stosowanie: 
zmienna_rekordowa .identyfikator_pola

1.3.2.3 Typ plikowy 
Obejmuje elementy tego samego typu statycznego, stanowiąc typ dynamiczny z sekwencyjnym 
trybem dostępu. 

 dynamiczność to możliwość obejmowania zmiennej liczby elementów, czyli inaczej niż 
w przypadku tablicy, gdzie już w momencie tworzenia określa się wielkość pamięci. W kon-
kretnej chwili plik zawiera skończoną liczbę elementów, jednak na każde żądanie liczba ta 
może ulec zmianie. 
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 sekwencyjność dostępu oznacza, że odczyt (dostęp) do kolejnego elementu jest możliwy po 
odczytaniu elementów wcześniejszych. 

 dodawanie nowego elementu może się nastąpić wyłącznie na końcu dotychczas istniejącej 
struktury  

 kasować można wyłącznie ostatni element. 

 dobrą analogią jest taśma z możliwością przesuwania się wyłącznie w jedną stronę (przy od-
czycie), ale z możliwością powrotu na początek. 

 

Zmienna plikowa 
Zmienna (w pamięci operacyjnej komputera) służąca do komunikacji programu z podsystemem 
obsługi plików systemu operacyjnego i tym samym do komunikacji z plikiem (elementem pa-
mięci zewnętrznej). 
 

W języku C/C++ deklaracja zmiennej plikowej ma postać 
 

FILE* nazwa_zmiennej_plikowej
 

Zmienna plikowa jest parametrem wszystkich operacji dotyczących danego pliku. 
 

Podstawowe operacje 
 otwórz nowy plik fopen 
 przewiń plik do początku rewind 
 dodaj nowy element do pliku fprintf (i inne) 
 odczytaj pojedynczy element pliku fscanf (i inne) 
 testuj koniec pliku feof 
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Zależność od systemu operacyjnego 
Z racji korzystania z pamięci zewnętrznej (obsługiwanej przez system operacyjny) podprogramy 
wiążące zmienną plikową (pamięć) z plikiem (elementem systemu operacyjnego - dyskiem) są 
silnie zależne od systemu operacyjnego i w każdym systemie mogą być odmienne. Zarazem każ-
de otwarcie nowego pliku zmniejsza liczbę jednocześnie możliwych do obsłużenia plików 
i zarazem zmniejsza szybkość obsługi plików już otwartych. Dlatego przydatne a nawet koniecz-
ne jest zamykanie otwartych plików.  

Innym powodem konieczności wykonywania operacji zamykania pliku (zwłaszcza po opera-
cjach zapisu) jest to, że tak naprawdę fizyczny zapis na plik nie jest zgodny z operacjami zapisu 
w programie. Faktyczny zapis dokonywany jest w większych porcjach i zamknięcie pliku powo-
duje końcowy fizyczny zapis. Zatem brak zamknięcia pliku po operacjach zapisu może skutko-
wać brakiem skutków ostatnich operacji zapisu. 
 

Pozostałe operacje 
Wiele języków programowania udostępnia różnorodne podprogramy operacji na plikach, będą-
cych w istocie wykorzystaniem standardowych podprogramów. Do najczęściej używanych nale-
żą: 
 dopisywanie do końca pliku (bez konieczności odczytu od początku), realizowane w języku C 

poprzez specjalny atrybut ”a” funkcji fopen. W rzeczywistości odczyt początkowych ele-
mentów i tak jest wykonywany, tyle że nie trzeba o nim pamiętać i w zależności od systemu 
plików osiąganie końca może być nieco optymalniejsze. 

 pobranie pozycji pliku – w języku C poprzez funkcje filepos oraz fgetpos. Implementa-
cja polega na pobraniu odpowiedniego pola zmiennej plikowej. 

 umiejscowienie pozycji pliku – w języku C podprogramy fseek i fsetpos. Realizowane 
poprzez odczyt odpowiedniej liczby elementów (gdy aktualna pozycja jest wcześniejsza od 
zadanej) lub poprzez przesunięcie na początek pliku i odczyt właściwej liczby danych (gdy 
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pozycja mająca być osiągnięta jest wcześniejsza od aktualnej). Nie istnieje operacja cofania 
w pliku! 

1.3.2.4 Typ zbiorowy 
Obejmujący zbiory (w ściśle matematycznym sensie) danych typów statycznych. 
 

Z racji braku występowania kolejności elementów, niemożliwy do formalnego zrealizowania na 
komputerze z natury operującym kolejnością. Nie występuje w powszechnie znanych implemen-
tacjach języków C/C++, zaś kiedy występuje (na przykład język Pascal) jest symulowany z uży-
ciem innych struktur danych.  

1.3.3 Typ wskaźnikowy 
Obejmujący adresy danych zawartych w pamięci komputera. 
 

Deklaracje 
Ponieważ najczęściej dana w pamięci należy do ustalonego typu, deklaracja zmiennej typu 
wskaźnikowego związana jest z typem wskazywanych danych i ma postać: 
 

wskazywany_typ_danych * identyfikator_zmiennej_wskaźnikowej 
 

Adres (wskaźnik) pusty. 
W implementacjach typu wskaźnikowego występuje predefiniowana stała oznaczająca pusty ad-
res, inaczej mówiąc wskaźnik do niczego i w C/C++ jest opisana słowem NULL. 

 

Operator adresu i wyłuskania 
Z typem wskaźnikowym ściśle związany jest operator nadawania adresu danej, to jest operator 
unarny &, stosowany do zmiennych. Ponadto, występujący w deklaracji znak * funkcjonuje jako 
stosowany przed zmienna wskaźnikową unarny operator pobierania danej wskazywanej. 
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Tym samym przy deklaracjach 
int a; 
int* b;

poniższe napisy mają znaczenie: 
 

a  /* zwykła zmienna całkowita */ 
&a /* adres zmiennej całkowitej */ 
b  /* zmienna wskaźnikowa do zmiennej 

typu całkowitego */ 
*b /* wartość całkowita wyłuskana 

ze zmiennej wskaźnikowej */ 
 

Wzbogacając powyższe deklaracje o: 
int c = 7;
int* d; 

możliwe są podstawienia: 
 

b = &a; /* zmienna wskaźnikowa b będzie  
wskazywała na zmienną a */ 

c = *b; /* zmienna całkowita c przyjmie wartość  
wskazywaną przez zmienną wskaźnikową  
b (po pierwszym podstawieniu będzie  
to wartość zmiennej a) */ 

*b = 3; /* zmienna wskazywana przez b (w tym  
wypadku a) przyjmie wartość 3 */ 



Niezbędna wiedza Implementacyjne typy danych
 

Algorytmy i struktury danych 20 
 

d = &c; /* zmienna wskaźnikowa d przyjmie  
adres zmiennej c */ 

*b = *d; /* zmienna wskazywana przez b (aktualnie  
zmienna a) przyjmie wartość wskazywaną 
przez zmienną d (aktualnie zmienna c), 
czyli wartość 7 */ 

d = b; /* zmienna wskaźnikowa d (wskazująca  
dotąd na zmienną c) przyjmie wskazanie 
od zmiennej wskaźnikowej, czyli będzie 
wskazywać na zmienną a */ 

d = NULL; /* zmienna wskaźnikowa d (wskazująca  
dotąd na zmienną a) przestanie  
wskazywać na cokolwiek */ 

 

Zarazem błędne są poniższe wpisy 
 

*7 /* stała nie będąc zmienną nie może  
podlegać wyłuskaniu */ 

&7 /* nie istnieje adres stałej, a jedynie danej*/ 
b = 3; /* zmienna wskaźnikowa obejmuje adresy,  

a nie zwykłe liczby, nawet jeżeli  
istnieje w pamięci adres 3. Kompilator  
przyjmie, traktując właśnie jako  
podstawienie adresu 3 */ 
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a = b; /* nie można podstawić wartości zmiennej  
Wskaźnikowej do zmiennej całkowitej  
(kompilator przyjmie, traktując jako  
podstawienie fizycznego adresu pamięci) */ 

b = a; /* nie można podstawić do zmiennej wskaźnikowej 
wartości zmiennej całkowitej (kompilator  
przyjmie, traktując jako podstawienie  
przypadkowego adresu reprezentowanego  
przez zmienną a) */ 

b = &d; /* zmienna wskaźnikowa do zmiennej całkowitej  
nie może obejmować wskazania do zmiennej  
wskaźnikowej. Kompilator przyjmie,  
traktując d jako zmienną całkowitą  
(możliwość błędu) */ 

&a = … ; /* adres zmiennej jest stałą  
i nie można do niego podstawiać */ 

 

Wskaźniki a inne struktury danych 
Możliwe jest łączenie obsługi wskaźników z tablicami, strukturami i innymi typami danych, to 
znaczy przy dodatkowych deklaracjach: 
 

int f [ 10 ]; 
struct { 
    int g; 
    int* h; 
    } i, l [ 10 ];
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Możliwe są podstawienia: 
b = & f [ 5 ]; 
b = & ( i.g ); 
b = i.h; 
a = * ( i.h ); 
b = i.h; 
b = &( l [ 5 ].g );
a = *( l [ 5 ].h );

 

Z racji częstości używania wskazań do zmiennych rekordowych, język C/C++ oferuje specjalny 
operator wyłuskania pola rekordu z wskazywanej zmiennej. To znaczy, przy deklaracji: 
 

struct nazwa_rekordu { 
    typ_pola_1 nazwa_pola_1;
    typ_pola_2 nazwa_pola_2;
    } * wskazanie_na rekord;

 

możliwe jest wyłuskiwanie pól poprzez: 
 

(*wskazanie_na_rekord).nazwa_pola_1 
(*wskazanie_na_rekord).nazwa_pola_2 

ale również poprzez: 
wskazanie_na_rekord->nazwa_pola_1
wskazanie_na_rekord->nazwa_pola_2
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Dynamiczny przydział pamięci 
Powyższe przykłady operowały zmiennymi wskaźnikowymi przyjmującymi adresy istniejących 
zmiennych. Jednakże ważną cechą typu wskaźnikowego jest możliwość pobierania i zwalniania 
pamięci komputera w trakcie działania programu, operując jej ilością w zależności od potrzeb. 
Istnieje zatem wiele podprogramów zwracających adres do zaalokowanego obszaru pamięci, 
używanych jako prawa strona przypisanie do zmiennej wskaźnikowej. W standardowym C są to 
funkcje malloc i calloc, uzupełnione w C++ o specjalny operator new. Alokowanie pamięci 
wymaga jej zwracania, co obsługiwane jest w standardowym C podprogramem free, zaś w C++ 
dodatkowo osobnym operatorem delete.  

 

Uwagi: 

 typ wskaźnikowy jest kwintesencją programowania. Nie można się uważać za programistę 
bez umiejętności operowania typem wskaźnikowym równie łatwo jak każdym innym. Zara-
zem programowanie bez umiejętności łatwego operowania typem wskaźnikowym jest raczej 
zabawą w programowanie niż prawdziwym programowaniem. 

 brak jakichkolwiek podstaw do mniemania o zawartości zmiennych wskaźnikowych w mo-
mencie ich deklaracji, szczególnie nieuprawnione jest mniemanie, iż zawierają wartość 
NULL. Podobnie zwalnianie pamięci wskazywanej przez zmienną wskaźnikowa nie powoduje 
przypisania samej zmiennej wartości NULL. 

 typ wskaźnikowy jest podstawą implementacji złożonych abstrakcyjnych struktur danych 
opisanych dalej (na przykład listy, drzewa, grafy). 
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1.3.4 Typ napisowy 
Operujący na ciągach znaków.  
 

W rzeczywistości nie występuje, a jest implementowany z użyciem innych struktur danych, na 
przykład jako adres tablicy znakowej w standardowym języku C. 

1.3.5 Typ obiektowy 
Podobny do typu rekordowego, ale pozwalający obejmować nie tylko dane, ale również podpro-
gramy (zwane wtedy metodami). Typ obiektowy nie występując w klasycznym języku C stanowi 
o najważniejszej innowacji języka C++. W ślad za C++ również konstrukcja struct klasycznego 
C umożliwia pola będące podprogramami, jednakże inny jest sposób określenia treści podpro-
gramów. W klasycznym C treść podprogramu zawarta jest w ciele struktury, podczas gdy w C++ 
na zewnątrz. Ponadto, w strukturach brak specjalnej obsługi tworzenia i likwidacji zmiennych 
typu obiektowego, to jest metod konstruktora i destruktora. 
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1.4 Grafy i drzewa 
Graf skierowany 
Parę złożoną z dowolnego niepustego zbioru (zbioru wierzchołków - V) oraz dowolnego podzbio-
ru iloczynu kartezjańskiego zbioru wierzchołków (zbioru krawędzi - E) nazywamy grafem skie-
rowanym G=(V, E). 
 

L

H N X W

I

FF

K B

T R

P
   

V = { v1=B, v2=F, v3=H, v4=I, v5=K, v6=L, v7=N, v8=P, v9=R, v10=T, v11=W, v12=X } 

E = { e 1
l = (B, K), e 2

q = (B, T), e 3
n = (F, I), e 4

o = (F, H), e 5
s = (H, I),          

 e 6
x = (H, H), e 7

z = (H, T), e 8
j = (I, T), e 9

a = (K, B), e 10
m = (K, I),          

 e 11
b = (N,H), e 12

r = (P,R), e 13
p = (R, P), e 14

y = (R,W), e 15
u = (T,F),          

 e 16
e = (W, W), e 17

c = (X,R) }            

Rysunek 1.1 Przykład grafu skierowanego 
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Graf nieskierowany 
Para złożona z dowolnego niepustego zbioru (zwanego zbiorem wierzchołków) i dowolnego zbio-
ru dwuelementowych podzbiorów zbioru wierzchołków (zwanego zbiorem krawędzi). 
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H N X W

I

FF

K B

T R

P  
 

V = { v1=B, v2=F, v3=H, v4=I, v5=K, v6=L, v7=N, v8=P, v9=R, v10=T, v11=W, v12=X } 

E = { e 1
k = { B, K }, e 2

q = { B, T }, e 3
o = { F, H }, e 4

n = { F, I }, e 5
u = { F,T },    

 e 6
s = { H, I }, e 7

x = { H, H }, e 8
b = { H, N }, e 9

z = { H, T }, e 10
m = { I, K },    

 e 11
j = { I, T }, e 12

t = { P,R }, e 13
c = { R, X} e 14

y = { R,W }, e 15
e = { W, W } }   

Rysunek 1.2 Przykład grafu nieskierowanego 
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Podgraf 
Podzbiór zbioru wierzchołków i krawędzi grafu stanowiący graf.  

L

H N X W

I

FF

K B

T R

P
 

 

VV   = { 1v =B, 2v =F, 3v =H, 4v =K, 5v =N, 6v =P, 7v =R, 8v =T, 9v =W } 

EE  = { 1e
l
= (B, K), 2e

q
= (B, T), 3e

o
= (F, H), 4e

a
= (K, B),       

 5e
b

= (N,H), 6e
r
= (P,R), 7e

u
= (T,F), 8e

e
= (W, W) }      

ponadto:  
VVE   

Rysunek 1.3 Przykład podgrafu dla grafu z rysunku 1.1 
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Ścieżka w grafie 
Ciąg krawędzi grafu, z których każda para sąsiadujących krawędzi ma wspólny wierzchołek 

X W

R

PBK

TF

I

H N

L

 
 

(e 1
l , e 9

a , e 2
q , e 15

u , e 4
o , e 5

s , e 8
j ) B 1e



l

K 9e


a

B 2e


q

T 15e


u

F 4e


o

H 5e


s

I 8e


j

T 
(e 17

c , e 13
p , e 12

r , e 14
y ) X 17e



c

R 13e


p

P 12e


r

R 14e


y

W 
(e 10

m , e 8
j , e 15

u , e 3
n ) K 10e



m

I 8e


j

T 15e


u

F 3e


n

I 
Rysunek 1.4 Wybrane przykładowe ścieżki grafu z rysunku 1.1 
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Cykl w grafie 
Ścieżka grafu z tym samym wierzchołkiem początkowym i końcowym, obejmująca co najmniej 
dwa różne wierzchołki. 
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Rysunek 1.5 Cykle dla grafu z rysunku 1.1 
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Graf spójny (skierowany i nieskierowany) (connected graph)  
Graf, który traktowany jako nieskierowany, dla każdej pary wierzchołków posiada ścieżkę je łą-
cząca. 
 

Spójna składowa grafu (connected component)  
Podgraf spójny danego grafu, maksymalny w rozumieniu zawierania (niebędący podgrafem in-
nej spójnej składowej).  
 

L

H N X W

I K B

T R

P

FF

 
 

G1= ( V1 = { v1=B, v2=F, v3=H, v4=I, v5=K, v6=N, v7=T}, 

 
E1 = { e 1

k = { B, K }, e 2
q = { B, T }, e 3

o = { F, H }, e 4
n = { F, I }, e 5

u = { F,T }, 

e 6
s = { H, I }, e 7

x = { H, H }, e 8
b = { H, N }, e 9

z = { H, T }, e 10
m = { I, K }, e 11

j = { I, T } } ) 

G2= ( V2 = { v1=P, v2=R, v3=W, v4=X }, G3= ( V3 = {v1=L}, 

 
E2 = { e 1

t = { P,R }, e 2
c = { R, X}, e 3

y = { R,W }, e 4
e = { W, W } } ) 

 E3 =  ) 

Rysunek 1.6 Spójne składowe grafu z rysunku 1.2 
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Stopień wierzchołka 
W przypadku grafu nieskierowanego jest to liczba wierzchołków bezpośrednio sąsiadujących 
z danym wierzchołkiem, czyli liczba krawędzi o końcu w danym wierzchołku. W przypadku grafu 
skierowanego rozróżnialny jest stopień wyjściowy wierzchołka (czyli liczba krawędzi wycho-
dzących) i stopień wejściowy wierzchołka (czyli liczba krawędzi dochodzących). 
 

Drzewo 
Graf spójny i acykliczny 
 

H N

TF

I K B

H N
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F

 

Rysunek 1.7 Wybrane drzewa – podgrafy spójne i acykliczne spójnej składowej G1 grafu z rysunku 1.2 
 

W przypadku dowolnej gałęzi drzewa, węzeł stanowiący jej pierwszy element nazywany jest ro-
dzicem (ojcem), zaś drugi element pary stanowiącej gałąź nazywany jest potomkiem (dziec-
kiem). 
 

Korzeń drzewa 
Węzeł nie będący potomkiem żadnego węzła. 
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Liść w drzewie 
Węzeł nieposiadający potomków. 
 

Drzewo binarne 
Drzewo, w którym każdy węzeł ma co najwyżej dwu potomków. 
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2 Jakość algorytmów, złożoność 

2.1 Pojęcie złożoności obliczeniowej 

2.1.1 Intuicja złożoności 
Kiedy z używania komputera jest największa korzyść w stosunku do poniesionych 
nakładów? 
 Nieomylność? Mylą się nie tylko programujący komputery (od pewnego poziomu komplika-

cji programu błędy są niemal pewne), ale również mylą się same komputery jak wszystkie 
urządzenia.  

 Szybkość? tak, ale czy lepiej jest napisać program dodający dwie liczby czy dodać je bez po-
mocy specjalnego programu? 

 

Największa korzyść jest wtedy, gdy program raz napisany jest wielokrotnie wykorzystywany. Za-
razem, czym więcej razy jest wykorzystywany – tym większa jest korzyść. Podobnie, gdy dane są 
małe, zaprzątanie komputera jest wątpliwe, w przeciwieństwie do sytuacji gdy ilość danych jest 
duża. W tej sytuacji, czym większe dane, tym większa korzyść. 
 

Jakość oprogramowania, najistotniejsze składowe? 

 User friendly? Lepszy jest program nie robiący tego, co trzeba, lub robiący to długo ale przy-
jemny w użyciu, czy może program robiący szybko to co trzeba mimo że niezbyt przyjemny 
w obsłudze? 

 Taniość - w rozumieniu czysto ekonomicznym? Niewielka cena w stosunku do możliwości? 
Lepszy program tani i nierozwiązujący problemu (zmuszający do angażowania innych środ-
ków) niż droższy, ale rozwiązujący problem?  
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Z kolei spośród programów tak samo łatwych w użytkowaniu, tak samo tanich i robiących to 
samo, który reprezentuje większa jakość? Ten, który działa szybciej i wymaga mniej pamięci! Ale 
jak mierzyć szybkość działania lub ilość zużywanej pamięci bez względu na dane wejściowe i bez 
sprawdzania wszystkich możliwości? Zarazem ważne są duże dane czy małe dane? 
 

Narzędziem służącym powyżej opisanym celom jest złożoność obliczeniowa (computational 
complexity), stanowiąc miarę jakości algorytmu wyrażana kosztami działania w zależności od 
wielkości danych.  
 

Rozróżniane są: 
1. złożoność czasowa  

czas działania algorytmu wyrażany liczbą jego podstawowych operacji w zależności od wiel-
kości danych; 

2. złożoność pamięciowa  
zapotrzebowanie algorytmu na pamięć, wyrażane liczbą koniecznych do jego działania jed-
nostek pamięci w zależności od wielkości danych. 

 

Znaczenie złożoności pamięciowej maleje (taniość pamięci, a przede wszystkim jednokrotność 
pozyskania z możliwością wielokrotnego użycia), zaś znaczenie złożoności czasowej pozostaje 
w mocy. 

W potocznym rozumieniu złożoność (złożoność 
obliczeniowa) jest tożsama ze złożonością czasową 
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2.1.2 Przykład złożoności 
Rozważmy czas potrzebny do wykonania algorytmu wyszukiwania pojedynczej danej w jedno-
wymiarowej tablicy. Najprostszy algorytm, sprawdzający wszystkie elementy tablicy po kolei, 
wymaga w najgorszym możliwym przypadku przeglądnięcia wszystkich elementów tablicy. Za-
tem dla danych długości n, konieczny czas jest n-krotnością czasu sprawdzenia pojedynczego 
elementu tablicy. Możemy zatem powiedzieć, iż w stosunku do danych długości n, koszt działa-
nia algorytmu jest proporcjonalny do n. 
 

Rozważmy wyszukiwanie w tablicy przy założeniu posortowania elementów, stosując wyszuki-
wanie połówkowe 
 

#define N ?              // ilość danych 
 

extern dataTable [ N ];  // tablica z danymi 
extern searchValue;      // szukana wartość 
 

int first; // początek zakresu poszukiwań 
int last;  // koniec zakresu poszukiwań 
int middle;  // połowa zakresu poszukiwań 
 

first = 0; 
last = N – 1; 
do { 
    middle = ( last + first ) / 2; 
    if ( searchValue < dataTable [ middle ] ) 
        last = middle; 
    else 
        if ( dataTable [ middle ] < searchValue ) 
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            first = middle; 
    } 
while 
    ( dataTable [ middle ] != searchValue ); 

Algorytm 2.1 Wyszukiwanie połówkowe 
 

Na początku (w kroku zerowym) do przeszukania jest n elementów, ale po pierwszym kroku (po-
jedynczym wykonaniu pętli) w najgorszym przypadku pozostaje n/2 elementów. Po drugim wy-
konaniu pętli (drugim kroku) obszar przeszukiwań jest zacieśniony do połowy rozpatrywanego 

obszaru, czyli wynosi 
2

2/n
= n/4 = n/22, po trzecim kroku znów połowę dotychczasowej wartości, 

czyli 
2

4/n
= n/8 = n/23, po kroku czwartym n/16 = n/24 itd. Ogólnie, po kroku k-tym, obszar 

przeszukiwań wynosi k
n
2

. Algorytm kończy działanie, gdy obszar wyszukiwań zostanie zacie-

śniony do pojedynczego elementu, a więc gdy 1
2

k
n

. Skąd: 

nknn k
k 2log21

2


 
Tym samym, nawet w najgorszym możliwym przypadku algorytm wyszukiwania połówkowego 
skończy swoje działanie po log2n krokach. Można zatem (nieco intuicyjnie) powiedzieć, że czas 
działania algorytmu wyszukiwania połówkowego przy danych długości n, jest proporcjonalny do 
liczby log2n. 
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Rysunek 2.1 Porównanie liczby operacji opisanych funkcjami n i log2n 

 

Obserwacja powyższego wykresu wskazuje nie tylko na powiększającą się różnicę przy wzrasta-
jącym n, ale na coraz mniejszy procentowy udział wartości funkcji log2n w stosunku do funkcji n. 
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2.1.3 Złożoność pesymistyczna i inne złożoności 
Algorytm wyszukiwania danej w tablicy długości n może wymagać aż n kroków (gdy poszukiwa-
na dana jest na końcu), ale może wymagać tylko jednego kroku (gdy wyszukiwana dana jest na 
początku). Możliwe są też wszystkie pośrednie ewentualności.  
 

Dlatego rozróżniane są jeszcze złożoności: 
1. optymistyczna – najmniejsze możliwe koszty 
2. oczekiwana (średnia) – koszty typowe 
3. pesymistyczna – największe możliwe koszty 

 

Jednakże: 
Algorytmy sprawdzające czy dane spełniają warunek danych „typowych”, uzasadniających użycie 
zasadniczego algorytmu wykorzystującego tą informację, mogą być bardziej kosztowne niż za-
stosowanie algorytmu o kosztach pesymistycznych – bez rozpatrywania kwestii typowości da-
nych. Prowadzi to do konkluzji: 
 

Złożoność obliczeniowa to złożoność pesymistyczna 
 

2.1.4 Formalna definicja złożoności obliczeniowej 
Funkcja - to „coś”, co elementom jednego dowolnego zbioru (zwanego zbiorem argumentów), 
przypisuje elementy z drugiego dowolnego zbioru (zwanego zbiorem wartości). Rozważmy za-
tem dwa zbiory. Pierwszy z tych zbiorów niech będzie zbiorem algorytmów, zaś jako drugi zbiór 
rozważmy zbiór wszystkich funkcji liczbowych o argumentach całkowitych. W pierwszym zbio-
rze znajdą się między innymi algorytm wyszukiwania połówkowego, algorytmy sortowania 
i wszystkie inne algorytmy, zaś w drugim między innymi na przykład funkcje f(n)=n, f(n)=n2, 
f(n)=2n+n2 i inne. Przyjmijmy ponadto, iż funkcje ze zbioru pozwalają wyliczyć koszt dla zadane-
go argumentu, zaś argumenty odzwierciedlają długość danych.  
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Skoro zatem mamy dwa zbiory (zbiór algorytmów i zbiór funkcji) określmy osobną funkcję, 
idącą ze zbioru algorytmów w zbiór funkcji kosztów, i taka właśnie funkcja (przy spełnianiu 
pewnych dodatkowych warunków) nazywana będzie złożonością. W przypadku konkretnego al-
gorytmu, mówiąc o jego złożoności mamy na myśli właśnie tą przypisaną mu funkcję, wyliczają-
cą na podstawie długości danych koszt działania algorytmu. Tym samym na przykład algorytm 
wyszukiwania ma przypisaną funkcję f(n)=n, algorytm wyszukiwania połówkowego funkcję 
kosztów f(n)=log2n, proste algorytmy sortowania mają przypisaną funkcję kosztów f(n)=n2, zaś 
zaawansowane algorytmy sortowania funkcję kosztów f(n)= nlog2n. 
 

Złożonością obliczeniową nazywamy funkcję, która argumentom stanowionym przez algo-
rytmy przypisuje wartości będące funkcjami liczbowymi o argumentach stanowionych przez 
długości danych algorytmu. Ponadto – oznaczając wartość funkcji złożoności (konkretną funkcję 
kosztów) przez O, spełnione muszą być warunki: 
1. O1 > O2  

n
lim O1 > 

n
lim O2 

2. O = O1 + O2++ Ok  O = maksimum { O1, O2,, Ok } 

3. O = c  O1  O = O1 
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2.2 Własności złożoności obliczeniowej 

2.2.1 Porównywanie 
Własność O1 > O2  

n
lim O1 > 

n
lim O2, oznacza, iż: 

 porównywanie złożoności obliczeniowej dotyczy wartości funkcji je wyrażających w nieskoń-
czoności (począwszy od pewnego n), i nie ma znaczenia jakie wartości funkcje złożoności 
przyjmują dla małych n.  

 czym większe n tym większy zysk z używania komputera i większa potrzeba używania za-
awansowanych algorytmów. 

 jeżeli nawet jakiś algorytm wykazuje lepsze czasy dla małych danych w stosunku do algo-
rytmu wykazującego dla małych danych gorsze czasy, to z racji małości danych jest to fakt 
bez większego znaczenia 
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Rysunek 2.2 Różnice wzrostu funkcji kosztów n i n2 
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Rysunek 2.3 Różnice wzrostu funkcji kosztów n, n2 oraz n3 
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Rysunek 2.4 Różnice wzrostu funkcji kosztów n2 oraz nlog2n 

 

Powyższe przykłady obrazują jak bardzo ze wzrostem n rośnie różnica kosztów wykonywanych 
algorytmów. 
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Rysunek 2.5 Różnice wzrostu funkcji kosztów n5 oraz 2n dla małych danych 

 

Przykład złożoności n5, wydawałoby się dość dużej w porównanie ze złożonością 2n wskazuje na 
fałszywość posługiwania się małymi danymi testowymi. Jak mogło by się wydawać na podstawie 
powyższego rysunku, lepszy jest algorytm o złożoności 2n. 
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Rysunek 2.6 Różnice wzrostu funkcji kosztów n5 oraz 2n dla większych danych 

 

Jednakże dla wyższych n (czyli bardziej istotnych) złożoność 2n jest gorsza od złożoności n5, jak 
pokazuje powyższy rysunek. 
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Rysunek 2.7 Różnice wzrostu funkcji kosztów n5 oraz 2n dla dużych danych 

 

Różnica to rośnie ze wzrostem długości danych n, jak pokazuje powyższy rysunek. 
Co więcej, dla każdych funkcji postaci pn  oraz qn oraz dowolnych p i q (p>0, q>1), istnieje takie 
n, począwszy od którego qn> pn  
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Rysunek 2.8 Zależności najpowszechniej występujących funkcji złożoności 
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2.2.2 Złożoność sumy, suma złożoności 
Własność  

O = O1 + O2++ Ok  O = maksimum { O1, O2,, Ok } 
oznacza intuicyjnie, iż złożoność wyrażona sumą składników jest równa składnikowi najwięk-
szemu. Mówiąc inaczej,  dla dużych danych (czyli dla tych dla których warto rozpatrywać nieba-
nalne algorytmy), nieistotne są mniejsze składowe, a znaczenia ma tylko składowa największa.  
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Rysunek 2.9 Złożoności o równych składowych 
maksymalnych, z różnicą składnika mniejszego 
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Rozważmy powyższy przykład, na którym złożoność O(n3+n2) jest nie tylko większa od złożono-
ści O(n3), ale dodatkowo różnica ta wzrasta wraz ze wzrostem długości danych n. 
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Rysunek 2.10 Wykres ilorazu dwu złożoności o równych składowych maksymalnych 

 

Jednakże procentowa wartość różnicy w stosunku do całkowitej wartości jest coraz mniejsza, zaś 
im większe n tym wartość ilorazu obu złożoności zbliża się do jedności (powyższy rysunek). Ina-
czej mówiąc, czym dłuższe dane, tym bardziej różnica między obiema złożonościami jest procen-
towo coraz mniejsza, co pozwala dla dużych danych uznać obie złożoności za równe. 
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2.2.3 Złożoność iloczynu złożoności przez stałą 
Własność  

O = c  O1  O = O1 

możemy wypowiedzieć jako: złożoność wyrażona iloczynem stałej i złożoności jest równa złożo-
ności czynnika zmiennego (funkcji złożoności z iloczynu ale bez stałej). Można zarazem powie-
dzieć, iż czynnik stały traci znaczenie wraz ze wzrostem argumentu (w nieskończoności). Tym 
samym mogłoby to oznaczać, że algorytmy o złożonościach O(3n2) i O(n2/3) uznajemy za tożsa-
me, mimo że pierwszy z nich będzie działał 9 razy dłużej. Dlatego sformułowanie o braku istot-
ności czynnika stałego NIE dotyczy algorytmów o takim samym czynniku zmiennym, zaś nabiera 
znaczenia przy porównywaniu różnych czynników zmiennych.  
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Rysunek 2.11 Wykres kosztów kiepskiej złożoności w ilorazie  

przez dużą stałą i dobrej złożoności – dla małych danych 
 

Dla przykładu rozważmy sytuację, w której mamy do czynienia algorytmem o złożoności O(n3), 
w oczywisty sposób gorszym od algorytmu o złożoności O(n2). Powstaje pytanie, czy możliwe jest 
polepszenie czasu działania przez zastosowanie dziesięć razy szybszego komputera, co w efekcie 
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da złożoność O(n3/10), i jak się to ma do złożoności O(n2). Jak pokazuje powyższy wykres, dla 
małych danych (kiedy czas i tak jest bez znaczenia), przyniesie to spodziewany efekt. 
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Rysunek 2.12 Wykres kosztów kiepskiej złożoności w ilorazie 
przez dużą stała i dobrej złożoności – dla większych danych 
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Jednakże dla poważnego problemu, kiedy dane są duże, złożoność O(n3/10) i tak będzie większa 
niż złożoność O(n2). Podobnie będzie gdybyśmy zamiast stałej 10 użyli dowolnie dużej innej sta-
łej. 
 

Prowadzi to do następujących wniosków: 
 

1. Przy kiepskim algorytmie nie pomoże nawet najszybszy komputer 
 

2. Słabego algorytmu nie uratuje duża liczba komputerów 
 

3. Kiepski sprzęt można nadrobić dobrym algorytmem 
 

Zaś ogólnym wnioskiem jest: 
 

W informatyce ważniejsza jest myśl (algorytm) niż sprzęt (komputer) 
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2.3 Typowe złożoności obliczeniowe 
Uwaga: 
Dla wszystkich tabel z rozdziału przyjmujemy, że czas wykonania pojedynczej operacji wynosi jedną mi-
krosekundę, czyli 10-6 sekundy, co oznacza, że w sekundzie komputer obsługuje 106=milion danych (1 mili-
sekunda = 1000 mikrosekund, 1 sekunda=1000 milisekund=1 milion mikrosekund). 

 stała – Ο(c), bez względu na długość danych, koszt taki sam. Tego rodzaju sensowne algo-
rytmy praktycznie nie występują 

 logarytmiczna - Ο(log2n) (ogólnie Ο(logkn)), koszt algorytmu przy wzroście długości danych 
nie jest tak wielki jak wzrost samych danych, na przykład przy wzroście danych o cztery jed-
nostki koszt rośnie tylko o dwie jednostki, zaś dopiero wzrost danych o osiem jednostek po-
woduje wzrost kosztów o trzy jednostki. Rzadko spotykane algorytmy, wymagające dodatko-
wych warunków (np. wyszukiwanie połówkowe)  

 liniowa - Ο(n), koszt działania algorytmu wzrasta proporcjonalnie do wzrostu danych. Czę-
sto spotykane proste algorytmy, gdzie komputer jest tylko „przyspieszaczem” działań możli-
wych do wykonania i bez komputera 

 10 20 50 100 1 000 10 000 100 000 1 mln. 10 mln. 
log2n 3 s 4 s 6 s 7 s 9 s 13 s 17 s 19 s 0.023 ms 

n 10 s 20 s 50 s 100 s 1 ms 10 ms 100 ms 1000 ms 10 s 
Tabela 2.1 Czasy działania złożoności logarytmicznej i liniowej dla różnych długości danych 

 liniowo-logarytmiczna - Ο(nlog2n), koszt działania algorytmu wzrasta bardziej niż rosną 
dane, choć nie tak bardzo jak wyższe złożoności. Na przykład podwojenie danych oznacza po-
trojenie kosztów, a na przykład cztery razy większe dane oznaczają sześć razy większe koszty. 
Taką złożoność posiada wiele „dobrych” algorytmów (np. dobre algorytmy sortowania tablic), 
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w których komputer jest nie tylko „przyspieszaczem”, ale pozwala istotnie rozwiązać problem. 
Czynnik log2n można traktować jak konieczny koszt zysku wynikającego z użycia komputera. 

 kwadratowa - Ο(n2), koszt działania algorytmu jest proporcjonalny do iloczynu długości 
danych, czyli wzrost kosztów działania jest znacznie większy niż wzrost długości danych. Po-
dwojenie danych oznacza cztery razy większe koszty, zaś np. potrojenie danych oznacza koszt 
dziewięć razy większy. Złożoność wielu kiepskich, ale stosowalnych algorytmów (np. proste 
algorytmy sortowania). 

 10 100 1 000 10 000 100 000 1 mln. 10 mln. 
n log2n 0.033 ms 0.66 ms 9.9 ms 0.13 s 1.66 s 19.93 s 3m 52s 

n2 0.100 ms 10.00 ms 1000 ms 1m 40s 2h 47m 11 dni 13h 3 lata 2 mies. 
Tabela 2.2 Czasy działania złożoności liniowo-logarytmicznej i kwadratowej dla różnych długości danych 

 sześcienna - Ο(n3), wzrost kosztów działania algorytmu w stosunku do wzrostu danych pod-
dający w wątpliwość stosowanie algorytmu dla dużych danych. Na przykład podwojenie da-
nych oznacza ośmiokrotny wzrost kosztów, ale już potrojenie danych pociąga dwudziesto-
siedmiokrotny wzrost kosztów.  

 wielomianowa – Ο(nk), wzrost kosztów tak duży, iż praktycznie stosowalne algorytmy naj-
wyżej do n4 

 10 20 40 60 80 100 1 000 10 000 20 000 
n2 0.1 ms 0.4 ms 1.6 ms 3.6 ms 6.4 ms 0.01 s 1 s 1 m 40 s 6 m 40 s 

n3 1 ms 8 ms 64 ms 216 ms 512 ms 1 s 16m 40 s 11 dni 14 h 92 dni 

n4 10 ms 0.16 s 2.56 s 12.96 s 40.1 s 1h 40 m 11 dni 316 lat 5060 lat 
Tabela 2.3 Czasy działania złożoności wielomianowych dla różnych długości danych 
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 wykładnicza – Ο(cn), stosowanie bezcelowe, nawet dla niezbyt dużych danych i złożoności 
nawet 2n. Wzrost danych nawet o pojedynczą jednostkę może powodować podwojenie kosz-
tów. Typowym algorytmem jest na przykład uzyskanie wszystkich podzbiorów danego zbioru. 

 

 5 10 15 20 25 30 35 
n4 625 s 10 ms 51 ms 160 ms 0.39 s 0.81 s 1.5 s 

2n 32 s 1 ms 33 ms 1 s 33 s 17m 54 s 9 h 33m 

3n 243 s 59 ms 14 s 58 m 9 dni 7 lat 1582 lata 
Tabela 2.4 Czasy działania złożoności wykładniczych w porównaniu 

 ze złożonością n4 dla różnych długości danych 

 silnia – Ο(n!), koszty ogromne. Wzrost danych nawet o jedną jednostkę implikuje wielokrot-
ny wzrost kosztów. Zarazem czym dłuższe dane, tym wzrost o pojedynczą jednostkę danych 
oznacza coraz większy wzrost kosztów. Na przykład wzrost danych o jeden z 3 na 4 oznacza 
koszty większe 4 razy, gdy wzrost danych również o jeden, ale z 9 na 10 oznacza koszty aż 10 
razy większe. Jest to złożoność wielu „naturalnych” algorytmów, na przykład testujących 
wszystkie możliwe kolejności zestawu danych. 

 

 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18 
n! 720 s 363 ms 40 s 8 m 1 h 44 m 124 h 15 dni 242 dni 11 lat 202 lata 

Tabela 2.5 Czasy działania złożoności silnia dla różnych długości danych
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2.4 Klasy złożoności problemów  
 klasa problemów P (polynomial problems) – problemy łatwe, dla których istnieje roz-

wiązanie o złożoności wielomianowej lub niższej 

 klasa problemów NP (nondeterministic polynomial) , charakteryzująca się: 
- obejmowaniem problemów klasy P 
- brakiem rozwiązań o złożoności wielomianowej 
- brakiem dowodu na nieistnienie rozwiązania wielomianowego 
- możliwością weryfikacji ewentualnego rozwiązania w czasie wielomianowym 

 problemy NP-zupełne (NPC – nondeterministic polynomial complete), problemy klasy 
NP równoważne sobie w sensie rozwiązania – to znaczy takie, że gdyby udało się wielomia-
nowo rozwiązać jeden – udałoby się rozwiązać wszystkie. Problemów tej klasy jest wiele 
i jest to większość konkretnych, życiowych problemów przed którymi stoi informatyka.  

 

Przykłady:  
 problem komiwojażera (TSP problem - Traveling Salesman Problem)  – znalezienie 

najkrótszej ścieżki w grafie przechodzącej przez wszystkie wierzchołki, podstawowe zna-
czenie w transporcie i komunikacji 

 problem ścieżki Hamiltona (HPP problem – Hamilton Path Problem)  – znalezienie 
w grafie ścieżki przechodzącej przez wszystkie wierzchołki dokładnie raz, fundamentalny 
w zagadnieniach sieciowych 

 izomorfizm grafów (GIP – Graph Isomorfism Problem)  – czy dwa grafy są izomorficz-
ne,  jedna z fundamentalnych przeszkód na drodze powstania sztucznego mózgu (sztucz-
nej inteligencji) 

 problem sumy podzbioru (SSP – Subset Sum Problem) – czy dla danego zbioru liczb 
istnieje podzbiór dający w sumie zadaną wartość 
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 problemy NP-trudne (NPD – nondeterministic polynomial difficulty, NP-hardness), 
znaleziono rozwiązania wyższe niż wielomianowe i zarazem dowiedziono braku rozwiązań 
wielomianowych.  
Na przykład problem upakowania (BPP – Bin Packing Problem) – spośród zbioru przed-
miotów o zadanych objętościach i zadanych wartościach wybrać podzbiór o maksymalnej 
sumie wartości, nie przekraczający ograniczenia sumy objętości. 

 problemy nierozwiązywalne 

2.4.1 Zależności klas złożoności problemów 

 
Rysunek 2.13 Zależności klas złożoności obliczeniowej problemów 

 

Otwarty problem: 
Czy klasy P i NP, są sobie równe? Nagroda – milion dolarów! 
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3 Sortowanie 
Sortowanie - ustawianie elementów z zadaną kolejnością, według wartości zwanych kluczami. 
 

Znaczenie sortowania 
Struktura posortowana pozwala szybko wyszukiwać, na przykład poprzez algorytm wyszukiwa-
nia połówkowego. 
 

Algorytmy sortowania są rozróżniane z punktu widzenia struktur danych jakich dotyczą, i stąd 
podział  metod sortowania na: 

 wewnętrzne – dotyczące pamięci wewnętrznej, co oznacza sortowanie tablic  

 zewnętrzne – dotyczące sortowania pamięci zewnętrznych,  co oznacza sortowanie plików 

3.1 Sortowania wewnętrzne 

3.1.1 Sortowania przez zamianę 
Grupa algorytmów prostych w idei i implementacji, w których istotną rolę odgrywa zamiana 
elementów i w zasadzie żadne inne pomysły nie są wykorzystywane. 

3.1.1.1 Sortowanie przez prostą zamianę 
Idea 
Przeglądaj tablicę, zamieniając pary elementów zaburzające sortowanie, aż do uzyskania posor-
towania. 
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Implementacja 
 

#define N ?         // stała określająca długość tablicy 
 

extern dataTable [ N ];  // tablica danych 
 

main () 
{ 
 int i; 
 

 do { 
     i = 0; 
     while ( ( i < N – 1 ) &&  
             ( dataTable [ i ] <= dataTable [ i + 1 ] ) ) 
         i = i + 1;  
 

     if ( i < N – 1 ) 
         Swap ( dataTable [ i ], dataTable [ i + 1 ] ) 
     } 
 while 
     ( i < N – 1 ) 
} 

Algorytm 3.1 Sortowanie przez prostą zamianę 
 

Warunek końca sortowania jest sprawdzany poprzez testowanie napotkania końca danych. Wyj-
ście z wewnętrznej pętli nastąpi albo po przeglądnięciu całej tablicy (wtedy numer sprawdzanego 
elementu jest większy od numeru ostatniego elementu tablicy), albo po napotkaniu zaburzenia 
sortowania (wtedy sprawdzany element mniejszy od ostatniego). 
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3.1.1.2 Sortowanie bąbelkowe (bubble sort)  
Intuicja 
W szeregu ustawionych pionowo bąbelków powietrza o różnej objętości, sytuacja znalezienie się 
bąbelka o mniejszej objętości nad bąbelkiem o większej objętości powoduje wyparcie mniejszego 
bąbelka za większego - czyli zamianę kolejności bąbelków. 
 

Implementacja 
Aż do uzyskania posortowania, rozpoczynając od końca, przeglądaj tablicę według malejących 
numerów, zamieniając pary elementów zaburzające posortowanie. 
 

i = 1; 
while ( i <= N – 1 ) { 
 

    j = N – 1; 
    while ( j >= i ) { 
        if ( dataTable [ j - 1 ] > dataTable [ j ] ) 
            Swap ( dataTable [ j – 1 ], dataTable [ j ] );
        j = j – 1; 
        } 
 

    i = i + 1; 
    } 

Algorytm 3.2 Sortowanie bąbelkowe 
 

Przeglądanie w kierunku malejących numerów w połączeniu z porównywaniem elementu aktu-
alnego z elementem o mniejszym numerze powoduje w pierwszym przebiegu przepchanie naj-
mniejszego elementu na początek. Kolejny przebieg przepcha drugi (w kolejności najmniejszych) 
element i tak dalej, dlatego zakres przepychania (wewnętrzna pętla) można ograniczyć do nume-
ru aktualnie rozpatrywanego, jako że elementy o numerach niższych są już posortowane i zawie-
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rają elementy mniejsze od przepychanego. Z powyższego wynika również implementacja warun-
ku końca sortowania. Skoro za każdym przebiegiem ustawiamy jeden element na swoim miejscu 
– wystarczającą liczbą przepychań jest liczba elementów w tablicy. 
 

Możliwość optymalizacji, flaga zamiany 
W przypadku któregokolwiek przebiegu przepychającego i braku jakichkolwiek zamian, powyż-
szy algorytm mimo posortowania wciąż będzie dokonywał porównań, mimo że kolejne przebiegi 
przepychające są zbędne. Czyni to algorytm mocno nieefektywnym, czemu można prosto zara-
dzić, poprze zaznaczenie faktu wystąpienia lub faktu braku zmian specjalną flagą. 
 

bool changeFlag; 
 

i = 1;  
changeFlag = true; 
while ( ( i <= N – 1 ) && ( changeFlag == true ) ) { 
    j = n – 1;  
    changeFlag = false; 
    while ( j >= i ) { 
        if ( dataTable [ j - 1 ] > dataTable [ j ] ) { 
            Swap ( dataTable [ j – 1 ], dataTable [ j ] );
            changeFlag = true; 
            } 
        j = j – 1; 
        } 
    i = i + 1; 
    } 

Algorytm 3.3 Sortowanie bąbelkowe z flagą zmiany 
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3.1.1.3 Sortowanie mieszane 
Najoptymalniejsze spośród sortowań wykorzystujących jedynie zamiany i ideę bąbelkowości 
 

Idea 
Ogólną ideą jest pamiętanie pozycji ostatniej zamiany i zmiana kierunku przeszukiwania. Przy  
przeszukiwaniu w kierunku malejących indeksów miejsce ostatniej zamiany wyznacza koniec 
elementów na pewno posortowanych. Zatem kolejne przeszukiwanie możemy ograniczyć do tego 
właśnie miejsca. Gdyby w podanej sytuacji zmienić kierunek przeszukiwania (zacząć przeszuki-
wać w kierunku wzrastających indeksów od miejsca ostatniej zamiany), to po przeprowadzeniu 
zmian na końcu tablicy znajdą się elementy największe (i już posortowane). Można wtedy po-
wtórnie zapamiętać numer zamiany i przywrócić kolejność przeglądania w kierunku malejących 
numerów, ograniczając zakres przeszukiwania z obu stron do zapamiętanych numerów ostatnich 
zamian.  
 

Implementacja 
 

int left;     // początek zakresu wyszukiwania 
int right;    // koniec zakresu wyszukiwania 
int lastSwap; // przechowanie pozycji ostatniej zamiany 
 

left = 0; 
right = N – 1; 
lastSwap = N – 1; 
 

do { 
    // przeglądanie w lewo 
    i = right; 
    while ( i > left ) { 
        if ( dataTable [ i – 1 ] > dataTable [ i ] ) { 
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            Swap ( dataTable [ i – 1 ], dataTable [ i ] );
            lastSwap = i; 
            } 
        i = i – 1; 
        } 
 

    left = lastSwap; 
 

    // przeglądanie w prawo 
    i = left; 
    while ( i < right ) { 
        if ( dataTable [ i ] > dataTable [ i + 1 ] ) { 
            Swap ( dataTable [ i ], dataTable [ i + 1 ] );
            lastSwap = i; 
            } 
 

        i = i + 1; 
        } 
 

    right = lastSwap; 
    } 
while 
    ( left < right ); 

Algorytm 3.4 Sortowanie mieszane 
 

Warto zarazem zwrócić uwagę na inicjalizację zmiennej lastSwap. Gdyby nie była zainicjowa-
na, to po pierwszej wewnętrznej pętli ewentualny brak jakichkolwiek zamian spowodowałby 
nieokreśloność zmiennej left. Jednakże przy podanej inicjalizacji zmienna left przyjmie war-
tość końca tablicy, druga pętla się nie wykona, zaś zewnętrzna pętla zakończy działanie. 
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3.1.1.4 Złożoność 
Optymistycznie ułożone dane to dane posortowane, zatem liczba zamian wynosi 0. Dane pesy-
mistycznie to dane posortowane odwrotnie i w tym przypadku w pierwszym przebiegu ze-
wnętrznej pętli ilość porównań i zamian wynosi n-1, następnie n-2 przy drugim przebiegu i tak 
dalej, aż do pojedynczej kończącej zamiany. Daje to: 

( n – 1 ) + ( n – 2 ) +  + 2 + 1 = 
222

1 2 nnnn


 )(
 

czyli złożoność wynoszącą O(n2). 

3.1.2 Sortowanie przez wstawianie (insertion sort)  
Intuicja 
Działanie jak przy układaniu kart do gry, to jest: zajmuj się kolejnymi elementami i wstawiaj je 
na właściwe miejsce w dotychczas posortowanym kawałku. 
 

i = 1; 
while ( i <= N – 1 ) { 
    wstaw dataTable [ i ] na właściwe miejsce (w zakresie od 0 do i-1);
    i = i + 1; 
    } 

Algorytm 3.5 Idea sortowania przez wstawianie 
 

Idea 
Ale co znaczy “wstaw dataTable [ i ] na właściwe miejsce”? W ślad za kartami do gry, roz-
patruj każdy element i przeszukuj tablicę od początku, tak długo jak znajdują się tam elementy 
mniejsze lub równe od rozpatrywanego. Wystąpienie elementu większego oznacza znalezienie 
właściwej pozycji i w kartach oznaczałoby to wstawienie z rozepchnięciem kart. Ponieważ na 
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komputerze nie jest to możliwe, wstawienie oznacza przepchania elementów od miejsca znale-
zionego aż do miejsca rozpatrywanego o jedną pozycję w kierunku rosnących numerów, tworząc 
wolne miejsce na wstawienie elementu rozpatrywanego 
 

i = 1; 
while ( i <= N – 1 ) { 
 

    // wyszukanie miejsca na wstawiany element 
    j = 0; 
    while ( dataTable [ j ] < dataTable [ i ] ) 
        j = j + 1; 
 

    // zapamiętanie wstawianego 
    saveElem = dataTable [ i ]; 
 

    // przepchanie większych 
    k = i - 1; 
    while ( k >= j ) { 
        dataTable [ k + 1 ] = dataTable [ k ]; 
        k = k – 1; 
        } 
 

    // wstawienie zapamiętanego 
    dataTable [ j ] = saveElem; 
 

    i = i + 1; 
    } 

Algorytm 3.6 Sortowanie przez wstawianie z przepychaniem 
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Optymalizacja 
W powyższym algorytmie możemy wykorzystać własność posortowania początkowego fragmen-
tu i skorzystać z wyszukiwania binarnego – otrzymując algorytm zwany sortowaniem przez 
wstawianie połówkowe. Jednakże jeszcze lepszym pomysłem jest przekładanie rozpatrywanego 
elementu o jeden w lewo, tak długo jak element poprzedzający jest większy. Ponieważ wcześniej-
sze elementy są posortowane, napotkanie elementu mniejszego lub równego oznacza koniec ob-
sługi rozpatrywanego elementu i zarazem jego ustawienie na właściwym miejscu. Czyni to algo-
rytm prostszym w implementacji, jednakże nie zmniejszającym czasu działania. 
 

i = 1; 
while ( i <= N – 1 ) { 
    // zapamiętanie elementu do wstawienia 
    testElem = dataTable [ i ]; 
 

    j = i - 1; 
    while ( ( dataTable [ j ] > testElem ) && ( j >= 0 ) ) { 
        dataTable [ j + 1 ] = dataTable [ j ]; // przepychanie
        j = j – 1; 
        } 
 

    // wstawienie 
    dataTable [ j + 1 ] = testElem; // dlaczego j + 1 ? 
    i = i + 1; 
    } 

Algorytm 3.7 Sortowanie przez wstawianie z jednoczesnym przepychaniem 
 

Złożoność 
Analogiczna jak dla algorytmów sortowania przez zamianę.  



Sortowanie Sortowania wewnętrzne
 

Algorytmy i struktury danych 68 
 

3.1.3 Sortowanie przez wybieranie (selection sort)  
Intuicja 
Dla coraz mniejszych fragmentów tablicy znajdź element najmniejszy i zamień go z pierwszym 
elementem rozpatrywanego fragmentu. 
 

Implementacja 
 

i = 0; 
while ( i < N – 1 ) { 
    minPos = i; 
 

    // wyszukanie najmniejszego 
    j = i + 1; 
    while ( j <= N – 1 ) { 
        if ( dataTable [ j ] < dataTable [ minPos ] ) 
            minPos = j; 
        j = j + 1; 
        } 
 

    // ewentualna zamiana minimalnego z pierwszym 
    if ( minPos != i ) 
        Swap ( dataTable [ i ], dataTable [ minPos ] ); 
 

    i = i + 1; 
    } 

Algorytm 3.8 Sortowanie przez wybieranie 
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Złożoność 
Teoretyczna taka sama jak algorytmów sortowania przez zamianę i wstawianie, wynikająca 
z jednakowej liczby porównań. Jednakże nawet dla najgorszych danych, liczba zamian (operacji 
dużo kosztowniejszej niż porównanie) wynosi n, podczas gdy w poprzednich algorytmach wyno-
siła w tym przypadku n2. 
 

Dla nieskomplikowanych zastosowań sortowanie 
przez wybieranie jest najlepszym wyborem. 

3.1.4 Sortowanie metodą Shella (malejące przyrosty)  
Idea 
Najpierw sortuj prostym algorytmem całą tablicę ale z pewnym „skokiem” (przyrostem), następ-
nie posortuj ze „skokiem” (przyrostem) mniejszym, i tak dalej, zmniejszając wartość „skoku” aż 
do jednego, co oznacza zwykłe sortowanie. 
 

#define STEP_SIZE 4    // wielkość tablicy skoków 
 

// tablica wielkości skoków 
int stepTable [ STEP_SIZE ] = { 1, 3, 7, 15 }; 
 

i = STEP_SIZE – 1; 
while ( i >= 0 ) { 
    posortuj ze skokiem ( dataTable, stepTable [ i ] ) 
    i = i - 1; 
    } 

Algorytm 3.9 Ogólna idea sortowania metodą Shella 
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Sortowanie ze skokiem jest rozumiane jako zwykłe sortowanie, ale do wszelkich operacji porów-
nania i zamiany brane są elementy nie sąsiednie, ale odległe od siebie o wielkość skoku. Czyli na 
przykład przy wartości skoku k, nie rozpatrujemy elementów i oraz i + 1, ale i oraz i + k.  

Tym samym jak gdyby sortujemy podtablicę elementów „co skok”. W ogólnym przypadku, 
by posortować całą tablicę należałoby dokonać tylu sortowań z wielkością „co skok” ile wynosi 
wartość skoku (od elementu pierwszego co skok, od elementu drugiego co skok itd.). Jednakże 
tego rodzaju algorytm byłby bez uzasadnienia zbyt skomplikowany, gdyż można sortować zupeł-
nie zwyczajnie zajmując się kolejnymi elementami. Mówiąc inaczej, zamiast zajmować się naj-
pierw wszystkimi elementami odległymi co skok począwszy od elementu pierwszego, następnie 
wszystkimi elementami odległymi o skok począwszy od drugiego itd. będziemy postępować nie-
co inaczej. Zajmiemy się najpierw pierwszym elementem uwzględniając jego zależność z elemen-
tem odległym od niego o skok, ale tuż po nim zajmiemy się nie elementem odległym od pierw-
szego elementu o skok, ale elementem drugim, trzecim i kolejnymi. Do elementu odległego 
o skok od elementu pierwszego i tak dojdziemy w swojej kolejności, a z racji zajmowania się za-
wsze elementami odległymi o skok żadne działania zaburzające zależność elementu pierwszego 
i odległego od niego o wartość skoku nie będą miały miejsca.  
 

Implementacja 
 

#define STEP_SIZE 4    // zakres tablicy skoków 
 

// tablica wielkości skoków 
int stepTable [ STEP_SIZE ] = { 1, 3, 7, 15 };  
 

i = STEP_SIZE – 1; 
while ( i >= 0 ) { 
    stepSize = stepTable [ i ]; 
 

    // sortowanie przez wstawianie – ze skokiem stepSize 
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    j = stepSize; // normalnie j = 1 
    while ( j <= N – 1 ) { 
        // przechowanie elementu wstawianego 
        testElem = dataTable [ j ]; 
 

        k = j - stepSize; // normalnie k = j - 1 
        while ( ( dataTable [ k ] > testElem ) && ( k >= 0 ) ) {
            dataTable [ k + stepSize ] = dataTable [ k ]; 
            // normalnie dataTable [ k + 1 ] = dataTable [ k ] 
 

            k = k – stepSize; // normalnie k = k - 1 
            } 
 

        dataTable [ k + stepSize ] = testElem; // wstawienie 
 

        j = j + 1; 
        } 
    i = i - 1; 
    } 

Algorytm 3.10 Sortowanie metodą Shella 
Paradoks 
Dlaczego wielokrotne sortowanie, zakończone zwykłym sortowaniem miałoby być lepsze? Prze-
cież wykonujemy całkiem zwykłe sortowanie na końcu, a do tego dochodzą sortowania wcze-
śniejsze? 

Odpowiedzią jest, iż po każdym sortowaniu ze skokiem otrzymujemy sporo elementów ma-
łych na początku i sporo elementów dużych na końcu, zatem kolejne sortowanie z mniejszym 
skokiem nie ma już tak wiele do roboty, zarazem wzmacniając ten efekt. Dlatego ostatnie sorto-
wanie mimo że teoretycznie kosztowne nie ma prawie nic do wykonania.  
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Dobór przyrostów 
Brak wiedzy dotyczącej optymalnego doboru przyrostów. Wiadomo jednak że: 

 kolejne sąsiednie przyrosty nie powinny być swoimi dzielnikami (czyli nie są dobre przyrosty 
postaci 16, 8, 4, 2, 1), ponieważ oznacza to sortowanie fragmentów wcześniej posortowanych. 

 kolejne przyrosty nie powinny pozostawiać „pustych” miejsc, czyli oddziaływać na siebie. 
Np. przyrosty 13, 8, 3 - przy przejściu od 13 do 8 pozostawiają wielość 5, sortowaną bez 
związku z sortowaniem co 8. Podobnie przejście od 8 do 3 pozostawia część rozmiaru 2 rów-
nież sortowaną od nowa bez wykorzystania poprzednich sortowań. 

 przydatne są przyrosty postaci 1, 4, 13, 40 itd., czyli spełniające wzór  
następny = 3 x poprzedni + 1 

 inne przydatne przyrosty to przyrosty postaci 1, 3, 7, 15 itd., czyli spełniające wzór 
następny = 2 x poprzedni + 1 

Złożoność 
Nie do wyliczenia w ogólnym przypadku, ale znane są złożoności dla ustalonych przyrostów, na 
przykład dla przyrostów spełniających zależność podwojenia plus jeden złożoność wynosi około 
O(n1.2). 
 

 10 100 1 000 10 000 100 000 1 mln 10 mln 100 mln 

n log2n 0.033 ms   0.66 ms 9.96 ms 0.13 s 1.66 s 19.93s  3m 52s 44m 18s 

n1.2 0.016 ms   0.25 ms 3.98 ms 0.06 s 1.00 s 15.85s 4m 11s 1h 6m 

n2 0.100 ms 10.00 ms 1000 ms 1 m 40 s 2 h 47 m 11 dni 13h 34 mies. 316 lat 
Tabela 3.1 Porównanie czasów działania złożoności n log2n, n1.2, n2 
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3.1.5 Sortowanie stogowe (drzewiaste, kopcowe, Floyda, heapsort)  
3.1.5.1 Definicja stogu 
Stogiem(kopcem) nazywamy drzewo binarne, maksymalnie zapełnione poziomami od lewej 
strony, o wierzchołkach etykietowanych kluczami, przy czym etykieta każdego wierzchołka jest 
mniejsza lub równa od etykiet jego dzieci. 
 

Uwaga:  
Na potrzeby algorytmu sortowania przyjmujemy relację przeciwną, to znaczy etykieta wierzchoł-
ka jest większa lub równa od etykiet dzieci. 
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Rysunek 3.1 Drzewo spełniające własność stogu 
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Z warunku bycia stogiem wynikają dwa istotne wnioski: 
1. każdy wierzchołek jest elementem nie mniejszym od wszystkich wierzchołków swojego pod-

drzewa („największym” w poddrzewie którego korzeń stanowi). Co zarazem pociąga iż: 
2. element „największy” całego zbioru wierzchołków (nie mniejszy od każdego 

innego wierzchołka) znajduje się zawsze w korzeniu drzewa 

3.1.5.2 Ogólna idea algorytmu 
Skoro z bycia stogiem wynika umieszczenie elementu „największego” w korzeniu, spróbujmy 
wykorzystać ten fakt do sortowania elementów drzewa. Element „maksymalny” z korzenia wyj-
mijmy z drzewa, odkładając go do elementów posortowanych, zaś w jego miejsce wstawmy 
ostatni z liści.  
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Rysunek 3.2 Przykładowy stóg po odrzuceniu korzenia i zamianie z ostatnim liściem 

 

Gdyby w prosty sposób udało się dla tak ograniczonego drzewa odzyskać własność stogu, to ko-
lejny „największy” element znalazłby się w korzeniu. Można znowu wyjąć korzeń z drzewa do-
kładając kolejny element do posortowanych, zaś w miejsce wyjętego wierzchołka znowu wstawić 
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ostatni z liści i tak dalej. W ten sposób kolejność odkładanych elementów będzie zgodna z od-
wrotną kolejnością sortowania. 

3.1.5.3 Przesiewanie 
Pozostaje odpowiedzieć na pytanie jak w ogóle i zarazem w dobrym czasie przywrócić stogowość. 
Czynność ta nazywana jest przesiewaniem i w ogólnym zarysie polega na przejściu rozpatrywa-
nego węzła w dół własnego poddrzewa, z zamianą z większym z dzieci (gdy jest dziecko większe 
od rodzica).  
 

Zarazem wykorzystywany jest znaczący fakt: 
Jeżeli drzewo jest stogiem, to oderwanie ostatniego  
(najbardziej prawego) liścia nie zaburza stogowości. 

Rozpatrzmy sytuacje z rysunku 3.2, w którym poddrzewa są stogami, ale całość stogiem nie jest. 
Dla uzyskania stogu konieczna jest zamiana aktualnego korzenia z większym z dzieci.  
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Rysunek 3.3 Przykładowy stóg po zamianie korzenia z mniejszym z dzieci 

 



Sortowanie Sortowania wewnętrzne
 

Algorytmy i struktury danych 76 
 

Taka zamiana powoduje, że poddrzewo w którym nie dokonano zamiany będzie wciąż stogiem 
z dołożonym dodatkowo korzeniem, a cały problem uzyskania stogowości możemy przenieść do 
poddrzewa w którym dokonano zamiany. Znowu mamy do czynienia z poddrzewami będącymi 
stogami (choć w tym wypadku o wysokości zmniejszonej o jeden), i znowu dokonamy zamiany 
aktualnego korzenia z większym z dzieci. 
 

37

27

9 17

23

15 4

32

2

42

13

33

21

24 31  
Rysunek 3.4 Przykładowy stóg po drugim kroku pierwszego przesiewania 

 

Dochodzimy do przedstawionej na powyższym rysunku konieczności porównania aktualnego 
korzenia z liśćmi, co prowadzi do zamiany z jedynym z nich. 
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3.1.5.4 Zamiany i przesiania 
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Rysunek 3.5 Stóg po pierwszym przesianiu 

 

Dla zrozumienia działania przesiewania wróćmy do samego sortowania, które po ostatniej za-
mianie, przedstawione jest na powyższym rysunku. Znowu stóg zawiera element maksymalny 
w korzeniu … 
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Rysunek 3.6 Stóg po drugiej zamianie 

 

… zatem znowu korzeń zostanie wyjęty z drzewa, a na jego miejsce powędruje ostatni z liści, da-
jąc sytuację z powyższego rysunku. 
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Rysunek 3.7 Przesiewanie stogu, druga zamiana drugiego przesiewania 
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Znowu porównujemy korzeń z dziećmi i zamieniamy go z większym z nich, otrzymując sytuację 
z kolejnego rysunku. 
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Rysunek 3.8 Przesiewanie stogu, druga zamiana drugiego przesiewania 

 

Po kolejnej zamianie otrzymujemy sytuację (jak na rysunku powyżej), mogącą zdarzyć się wcze-
śniej, ale i w różnych innych okolicznościach, w której przesiewany węzeł jest większy od swoich 
dzieci. Oznacza to, że nie ma konieczności dalszego przesiewania rozpatrywanego węzła, jako że 
oba poddrzewa są stogami, korzeń jest większy lub równy od swoich dzieci, zatem całość już jest 
stogiem. 
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Rysunek 3.9 Przesiewanie stogu, po drugim przesianiu 

 

Po kolejnej zamianie otrzymujemy powyższą sytuację … 
 

27

9

23

15 4

32

2 42

31

44

13

3324

21

17

 
Rysunek 3.10 Przesiewanie stogu, trzecie przesiewanie 

 

… z zaznaczoną ścieżką przesiania … 
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Rysunek 3.11 Przesiewanie stogu, po trzecim przesianiu 

 

… i końcową sytuacją. 

3.1.5.5 Koszt sortowania stogu 
Koszt sortowania drzewa będącego stogiem, to koszt przesiań wszystkich elementów których jest 
n, zaś każde przesianie w najgorszym przypadku oznacza wędrówkę od korzenia aż do liścia ca-
łego drzewa. Dlatego koszt całego sortowania to iloczyn n i maksymalnej wysokości drzewa 

Wobec tego ile wynosi wysokość drzewa? Dla n=1 wysokość drzewa wynosi 0, dla n od 2 do 3 
wysokość drzewa wynosi 1, dla 4bnb7 wysokość drzewa wynosi 2, dla 8bnb15 wynosi 3, itd. za-
tem dla 2kbnb2 1k -1 wysokość drzewa wynosi k. 

0 b n b 1 = 20+1 - 1= 2 1k -1 przy k = 0 
2 b n b 3 = 21+1 - 1= 2 1k -1 przy k = 1 
4 b n b 7 = 22+1 - 1= 2 1k -1 przy k = 2 
8 b n b 15 = 23+1 - 1= 2 1k -1 przy k = 3 itd. 
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co oznacza (z wyliczenia podobnego jak przy wyszukiwaniu połówkowym), że wysokość drzewa 
jest wyrażona poprzez log2n, co z kolei oznacza iż samo sortowanie stogu można przeprowadzić 
po koszcie wynoszącym O(nlog2n). 
 

Wniosek 
Z powyższego oszacowania kosztów wynika, iż jeżeli uda się uzyskać strukturę stogu po koszcie 
nie większym niż O(nlog2n), oraz rozwiązać problem pamiętania kolejno zdejmowanych z wierz-
chołka drzewa maksymalnych elementów, to samo sortowanie będzie wymagało złożoność lep-
szą od wszystkich wcześniejszych algorytmów sortowania.  

3.1.5.6 Odkładanie posortowanych elementów 
Pozostaje do wyjaśnienia obsługa „odkładania” posortowanych elementów. Wykorzystanie do-
datkowej pamięci podnosi koszt, tym bardziej zbędny, że istnieje rozwiązania prostsze. Wystar-
czy odkładanie elementy pamiętać w miejscu zwalnianych elementów służących do zamiany 
z korzeniem – tak jak pokazują to przykładowe rysunki.  

3.1.5.7 Budowa stogu 
Dla uzyskania struktury stogu wykorzystany zostanie ten sam mechanizm przesiewania jak przy 
sortowaniu. Wystarczy począwszy od przedostatniego poziomu drzewa (poziomu tuż nad liśćmi), 
idąc do coraz wyższych poziomów i zawsze rozpoczynając od prawych stron, przesiewać kolejne 
węzły. Przesianie elementów przedostatniego poziomu utworzy stogi o wysokości jeden, zaś roz-
ważając dowolny element z poziomu o jeden wyższego - ponieważ mamy już strukturę stogu 
w niższych poddrzewach, pojedyncze przesianie spowoduje powstanie stogu o wysokości dwa. 
Kontynuując otrzymamy wszystkie stogi o wysokości dwa, zaś zajmując się kolejnymi wierzchoł-
kami (idąc ku korzeniowi drzewa), zawsze będziemy mieli do czynienia z dwoma podstogami, 
dla których pojedyncze przesianie powoduje powstanie stogu o wysokości większej o jeden. 
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Rysunek 3.12 Tworzenie stogu, budowa pierwszego stogu o wysokości 1 

 

W powyższym przykładzie przesiany zostanie pojedynczy wierzchołek … 
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Rysunek 3.13 Tworzenie stogu, budowa drugiego stogu o wysokości 1 

 

… tworząc stóg o wysokości jeden, zaś przechodząc do kolejnego wierzchołka … 
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Rysunek 3.14 Stóg, budowa trzeciego stogu o wysokości 1 

 

… otrzymujemy kolejny stóg o wysokości jeden, by przechodząc do kolejnego wierzchołka … 
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Rysunek 3.15 Budowa stogu, stóg o wysokości jeden nie wymagający przesiewania 

 

… otrzymać gotowy stóg z racji przypadkowego ułożenia wierzchołków. 
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Rysunek 3.16 Budowa stogu, przesianie wierzchołków drugiego poziomu 

 

Mamy zatem stogi o wysokości jeden i przesiewając wierzchołki z poziomu drugiego od dołu 
(o dwa poziomy dla prawego poddrzewa korzenia i o jeden poziom dla lewego) otrzymamy … 
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Rysunek 3.17 Sortowanie stogowe, ścieżka przesiania korzenia 
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… stogi o wysokości dwa. Kolejny poziom oznacza przesianie korzenia według zobrazowanej po-
wyżej ścieżki … 
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Rysunek 3.18 Sortowanie stogowe, gotowy stóg 

 

… co w konsekwencji oznacza ukończony proces budowy całego stogu. 

3.1.5.8 Koszt budowy stogu, złożoność 
Na koszt budowy stogu składa się przesiewanie wszystkich wierzchołków od poziomu powyżej li-
ści, których jest (n-1)/2. Koszt pojedynczego przesiewania nie przekracza wysokości drzewa wy-

noszącej log2n, zatem całkowity koszt budowy stogu to n
n

22
log . 

Dlatego całkowity koszt sortowania stogowego wynosi: 
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3.1.5.9 Sortowanie stogu, sortowanie tablicy, stóg w tablicy 
Dotychczasowe rozważania dotyczyły sortowania stogu, czyli szczególnego drzewa, zaś ogólnie 
zajmujemy się sortowaniem tablic! Powstaje pytanie jak algorytm dobrze działający dla drzewa 
zastosować dla tablicy? Oczywiście istnieją algorytmy konwertujące tablicę na drzewo i drzewo 
na tablicę, ale są one dość kosztowne. Tym bardziej, że z racji stosowania drzewa binarnego nie 
musimy nic robić, jako że drzewo jest zaszyte wprost w tablicy.  

Wystarczy przyjąć, że elementy tablicy są umieszczone po kolei poziomami w drzewie, roz-
poczynając od wstawienia pierwszego elementu do korzenia, elementów drugiego i trzeciego ja-
ko potomków korzenia i tak dalej. Elementy tablicy nie będą umieszczane w jakimś dodatkowym 
drzewie, a jedynie tablica będzie traktowana jak drzewo. Wszystkie konieczne relacje drzewa, ta-
kiej jak uzyskanie obu potomków dla danego węzła, czy nawet rodzica dla danego węzła są wy-
znaczone poprzez indeksy tablicy. 

 0.

 1.
2x +10.

 2.
2x +20.

 3.
2x +11.

 4.
2x +21.

 5.
2x +12.

 6.
2x +22.

 7.
2x +13.

 8.
2x +23.

 9.
2x +14.

 10.
2x +24.

 11.
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 12.
2x +25.

 13.
2x +16.

 14.
2x +26.  

Rysunek 3.19 Implementacja drzewa binarnego w tablicy 
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I tak potomkami korzenia (indeks 0) będą elementy o indeksach 1 i 2, potomkami węzła 
o indeksie 1 będą elementy tablicy o indeksach 3 i 4 itd. W ogólnym przypadku, potomkami ele-
mentu o indeksie i będą elementy o wierzchołkach 2i+1 oraz 2i+2. 

 

Możemy też nieco inaczej sformułować definicję stogu, tj. 
Ciąg wartości v0, v1, …, vn-1, w którym dla każdego i zachodzi vi rv2i+1 oraz vi rv2i+2 (czyli v0 r v1, 
v0 r v2, dalej v1 r v3 oraz v1 r v4 itd.) nazywamy stogiem.  
 

Uwaga: 
Nie jest to formalna definicja stogu, a jedynie przetworzenie definicji na zapis zdatny do implementacji. 

3.1.5.10 Implementacja 
void Heapify ( int first, int last ) 
{ 
 int parent = first;      // element do przesiania 
 int leftChild;           // lewe dziecko 
 int rightChild;          // prawe dziecko 
 int checkChild;          // potomek do porównań 
 bool correct = false;    // flaga własności stogu 
 

 while ( ( 2 * parent + 1 <= last ) && ( correct == false ) ) { 
     leftChild = 2 * parent + 1; 
 

     // sprawdzanie prawego potomka 
     // z wyznaczeniem potomka do porównań 
     rightChild = leftChild + 1; 
     if ( rightChild <= last ) { 
         if ( dataTable [ leftChild ] > dataTable [ rightChild ] )
             checkChild = leftChild; 
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         else 
             checkChild = rightChild; 
         } 
     else 
         checkChild = leftChild; 
 

     if ( dataTable [ parent ] < dataTable [ checkChild ] ) { 
         Swap ( dataTable [ parent ], dataTable [ checkChild ] ); 
         parent = checkChild; 
         } 
     else 
         correct = true; 
     } 
} 

Algorytm 3.11 Przesiewanie 
 

Zasadniczy algorytm sortowania stogowego składa się z dwu części. Pierwsza buduje stóg, zaś 
druga dokonuje właściwego sortowania. 
 

// budowa stogu 
i = ( N – 1 ) / 2; 
while ( i >= 0 ) { 
    Heapify ( i, N – 1 ); 
    i = i – 1; 
    } 
 

// właściwe sortowanie 
i = N - 1; 
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while ( i >= 1 ) { 
    Swap ( dataTable [ 0 ], dataTable [ i ] ); 
    Heapify ( 0, i – 1 ); 
    i = i – 1; 
    } 

Algorytm 3.12 Sortowanie stogowe 

3.1.6 Sortowanie szybkie (quicksort, przez podział)  
3.1.6.1 Idea 
Wykorzystywana jest stosowana często w informatyce strategia divide and conquer czyli dziel 
i zwyciężaj (analogia z łacińskim divide et impera – dziel i rządź), polegająca na rozwiązaniu 
problemu poprzez sprowadzenie go do zbioru pewnej liczy problemów mniej skomplikowanych. 
Należy jednakże pamiętać o często pomijanej konieczności uzyskania pewności, iż połączone 
rozwiązanie problemów mniejszych jest rozwiązaniem problemu większego.  

W przypadku sortowania tablic, dzielimy całą tablicę na dwie w miarę równe części, w ten 
sposób, by pierwsza połowa zawierała elementy mniejsze od elementów z drugiej połowy. Tym 
samym, zadanie sortowania całej tablicy o długości n możemy by sprowadzić do sortowania dwu 
tablic o wielkości połowy całej tablicy z którymi postępujemy analogicznie. Obie części są ukła-
dane w ten sposób by ich własne pierwsze połówki zawierały elementy mniejsze lub równe od 
elementów z ich drugich połówek, i przechodzimy do sortowania każdej z otrzymanych części. 
Dostajemy problem sortowania czterech tablic o rozmiarze n/4, dalej (w trzecim kroku podzia-
łów) 8 sortowań tablic o rozmiarze n/8 itd. W ostatnim z kroków podziału otrzymamy tablice 
dwuelementowe, niewymagające sortowania jako że wystarczy pojedyncze porównanie. Sorto-
wanie zostaje sprowadzone do problemu właściwych rozłożeń elementów i podziałów oraz poje-
dynczych porównań 
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3.1.6.2 Ogólny algorytm 
 

void QuickSort ( int first, int last ) 
{ 
 int half;  
 

 Divide ( first, last ); 
 half = ( first + last ) / 2; 
 

 QuickSort ( first, half ); 
 QuickSort ( half + 1, last ); 
} 
main () 
{ 
 // wywołanie sortowania dla całej tablicy 
 QuickSort ( 0, N – 1 ); 
} 

Algorytm 3.13 Ogólny schemat sortowania szybkiego 

3.1.6.3 Złożoność 
Przyjmijmy, że złożoność uzyskania właściwego rozłożenia elementów tablicy (mniejsze na po-
czątek, większe na koniec) nie przekracza jej długości (i taka faktycznie będzie jak zostanie to 
wykazane dalej). W pierwszym kroku oznacza to maksymalnie n zamian. Z kolei w drugim kroku 
mamy dwa rozłożenia tablic o długościach n/2, co oznacza sumaryczny koszt rozłożenia obu po-
lówek wynoszący 2n/2 czyli również n. W trzecim kroku mamy do czynienia z czterema rozłoże-
niami tablic o długościach n/4, co z racji 4n/4 = n również oznacza koszt wynoszący n, w czwar-
tym kroku sumaryczny koszt wyniesie 8n/8 = n itd., co ogólnie oznacza iż w k-tym mamy do 



Sortowanie Sortowania wewnętrzne
 

Algorytmy i struktury danych 92 
 

czynienia z 2 1k  rozłożeniami kawałków o długości n/2 1k , co w oczywisty sposób oznacza iż 
w każdym kroku sumaryczny koszt uzyskania właściwych rozłożeń elementów wynosi n. Tym 
samym złożoność całego algorytmu sprowadza się do iloczynu n przez liczbę wykonywanych kro-
ków. Ponieważ czas działania algorytmu kończy się gdy długość sortowanego fragmentu wynie-
sie 2, wielkość kawałka w k-tym kroku wynosząca n/2 1k  powinna być równa 2, skąd podobnie 
jak przy przeszukiwaniu połówkowym k=log2n. Tym samym złożoność całego sortowania to 
nlog2n. 

3.1.6.4 Rozkładanie 
Wszystkie powyższe rozważania zakładały uzyskanie równomiernego podziału na dwie części, 
pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie jak go uzyskać? Stosowanym rozwiązaniem jest wy-
branie elementu stanowiącego środek wartości – to znaczy takiego, dla którego liczba elementów 
nie mniejszych oraz liczba elementów nie większych są sobie równe. Taki obiekt nazywany jest 
medianą i w potocznym rozumieniu jest to element o mniej więcej równej liczbie elementów 
mniejszych i większych. Ustalając taki element przesuwamy się od początku tablicy w kierunku 
rosnących indeksów aż do napotkania elementu większego od ustalonego, następnie przesuwa-
my się od końca tablicy w kierunku malejących indeksów aż do napotkania elementu mniejszego 
od ustalonego. Znajdujemy w ten sposób parę elementów nie będących w „swoich” częściach, 
którą zamieniamy, a cały proces jest kontynuowany aż do przeglądnięcia całej tablicy. Ponieważ 
ustalony element był tak dobrany by znaleźć się w środku, właśnie tam zetkną się oba procesy 
przeglądania. 
 

void QuickSort ( int first, int last ) 
{ 
 int left = first; 
 int right = last; 
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 int medianValue; // wartość środka zbioru 
 

 wyznacz medianę; 
 

do { 
     while ( dataTable [ left ] < medianValue ) 
         left = left + 1; 
     while ( medianValue < dataTable [ right ] ) 
         right = right - 1; 
 

     if ( left < right ) { 
         Swap ( dataTable [ left ], dataTable [ right ] ) );
         left = left + 1; 
         right = right – 1; 
         } 
     } 
 while 
     ( left <= right ); 
 

 if ( first < right ) 
     QuickSort ( first, right ); 
 if ( left < last ) 
     QuickSort ( left, last ); 
} 

Algorytm 3.14 Sortowanie szybkie z rozkładaniem elementów 
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Pozostaje wyjaśnić jak zaimplementować „wyznacz medianę”. Znalezienie mediany jest dość 
skomplikowane (o czym następny podpunkt), jednakże okazuje się, iż za medianValue możemy 
przyjąć równie dobrze element pierwszy, ostatni, wybrany losowo, lub (co jest często stosowaną 
praktyką) element środkowy w tablicy, co miałoby postać podstawienia: 
 

// wyznacz medianę; 
medianValue = dataTable [ (first + last ) / 2 ]; 

 

i każda z w ten sposób dobranych wartości jest równie dobra (i zarazem równie zła). Nawet przy-
jęcie za medianValue wartości ze środka tablicy, czy np. średniej z sumy minimum i maksi-
mum, średniej arytmetycznej prowadzi do tego samego, to znaczy do niebezpieczeństwa dziele-
nia na dwie części złożone z pojedynczego elementu i reszty tablicy. Gdyby sytuacja „złośliwego” 
wybierania wartości do porównań powtarzała się w kolejnych krokach (w każdym ubywałby z ta-
blicy tylko jeden element) to w konsekwencji oznaczałoby to nie log2n kroków ale n. Tym samym 
algorytm sortowania szybkiego miałby złożoność pesymistyczną wynoszącą O(n2), czyli taką sa-
mą jak prymitywne algorytmy sortowania i gorszą od np. sortowania stogowego.  

Dlatego kolejny podpunkt przedstawia algorytm znalezienia mediany, a następny rozstrzy-
gnie kwestię faktycznej jakości algorytmu sortowania szybkiego. 

3.1.6.5 Znajdywanie mediany 
… stanowi zagadnienie odrębne, ale może być istotnie wykorzystywane w sortowaniu szybkim. 
W ogólnym przypadku chodzi o znalezienie kolejnego k-tego elementu tablicy, a w naszym przy-
padku k stanowić będzie połowę tablicy. Idea polega na ustaleniu uwagi na elemencie o numerze 
k (raczej mało prawdopodobne by był to zarazem element k-ty w kolejności), i przeszukiwaniu 
elementów od dolnych numerów w górę tak długo jak są elementy mniejsze od ustalonego, i po-
dobnie przeglądaniu od strony wyższych numerów do niższych tak długo jak elementy są więk-
sze. W ten sposób znalezione elementy są zamieniane, a sama czynność jest powtarzana, aż do 
minięcia się obu indeksów przeszukiwań. Stanowi to analogiczne postępowanie jak przy uzyski-
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waniu właściwego rozkładu elementów w algorytmie sortowania szybkiego. Różnicę stanowi re-
akcja na spotkanie elementów wędrujących od dołu i od góry. Przy sortowaniu dokonywany był 
podział, zaś przy wyszukiwaniu mediany rozpatrywane jest miejsce spotkania.  

Jeżeli indeksy spotkają się w środku, szczęśliwie oznaczać to będzie, że mediana została wy-
znaczona poprawnie. Jeżeli jednak indeksy spotkają się w części tablicy o wyższych numerach 
(powyżej k), to będzie to oznaczać, że elementów mniejszych od propozycji na medianę było wię-
cej niż większych, a więc za propozycję mediany przyjęto wartość zbyt dużą. Tym niemniej (sko-
ro indeksy rozminęły się w górnej części tablicy), to element na pozycji k (dotychczas zbyt duży) 
został zamieniony przez jakiś element od niego mniejszy i możemy powtórzyć całą procedurę 
z nową propozycją mediany z pozycji k. Ponadto, ponieważ w górnej części tablicy (powyżej 
miejsca rozminięcia się indeksów) znajdują się elementy większe od dotychczasowej propozycji 
na medianę, (większej od nowej propozycji), to zakres sprawdzania poprawności wyboru może-
my ograniczyć do zakresu tablicy od początku do miejsca rozminięcia się obu przeszukiwań. 

Analogicznie, jeżeli indeksy spotkają się przed k-tą pozycją, to oznaczać to będzie, że ele-
mentów większych od elementu proponowanego na medianę jest więcej niż elementów mniej-
szych. Zatem liczba proponowana na medianę okazała się zbyt mała. Dodatkowo, wiedząc że 
ewentualna mediana znajduje się w przedziale tablicy pomiędzy miejscem spotkania a końcem 
tablicy możemy zakres wyszukiwania ograniczyć to tak wyznaczonego początkowego fragmentu.  

Tego rodzaju wielokrotne wyszukiwania i zamiany, z coraz bardziej ograniczonym zakresem 
poszukiwań doprowadzą do wyznaczenia mediany. Jako efekt uboczny uzyskamy zarazem pra-
widłowy rozkład elementów na dwie równe części, optymalny dla sortowania szybkiego. 
 

void MedianHalfFind ( int first, int last ) 
{ 
 int left; 
 int right; 
 int half = ( first + last ) / 2; 
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 while ( first < last ) { 
     medianValue = dataTable [ half ]; 
     left = first; 
     right = last; 
 

     do { 
         while ( dataTable [ left ] < medianValue ) 
             left = left + 1; 
         while ( medianValue < dataTable [ right ] ) 
             right = right – 1; 
         if ( left < right ) { 
             Swap ( dataTable [ left ], dataTable [ right ] );
             left = left + 1; 
             right = right – 1; 
             } 
         else 
             left = left + 1; 
         } 
     while 
         ( left < right ); 
 

     if ( right < N / 2 ) // za blisko, obcięcie od przodu 
         first = left; 
     if ( half < N / 2 ) // za daleko, obcięcie od tyłu 
         last = right;  
     } 
} 

Algorytm 3.15 Znajdywanie mediany 
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3.1.6.6 Jakość 
Wspomnieliśmy wcześniej, iż tylko wybranie mediany gwarantuje poprawne rozłożenia sorto-
wanej tablicy na dwie równe części uzasadniające niską złożoność czasową sortowania szybkie-
go. Zarazem nie gwarantuje szybkości wybranie jako elementu do porównań na przykład ele-
mentu znajdującego się w środku tablicy, skąd powyższy algorytm znajdowania mediany. Jed-
nakże czy algorytm ten gwarantuje znalezienie mediany w liniowym czasie?  

Przypuśćmy, że w środku tablicy znajduje się element minimalny. Wtedy z poszukiwanie ko-
lejnego kandydata na medianę wypadnie tylko jeden element. Przypuśćmy dalej, że kolejny kan-
dydat na medianę to element maksymalny, co skutkuje przeglądaniem całej pozostałej tablicy 
i znowu odrzuceniem tylko jednego elementu. Tym samym, przy tak złośliwie ustawionych ele-
mentach każde testowanie kandydata na medianę wymaga czasu proporcjonalnego do n, co 
w sumie oznacza złożoność O(n2). Rzecz jasna jest to przypadek pesymistyczny, ale przecież zło-
żoność to właśnie złożoność pesymistyczna!  

Ponadto, nic nie wspominaliśmy o złożoności pamięciowej. Tymczasem złożoność pamię-
ciowa heapsorta jest stała, natomiast sortowanie szybkie działa rekurencyjnie. W tym wypadku 
oznacza to, iż uruchomienie podprogramu QuickSort z cała tablicą danych wywoła urucho-
mienie drugiego QuickSort  dla danych z pierwszej połówki (bez zakończenia tego pierwszego 
wywołania), to z kolei wywoła QuickSort dla pierwszej ćwiartki (mając ciągle uruchomione 
dwa wcześniejsze wywołania) itd. Zarazem wszystkie wywołania muszą być pamiętane dla wy-
konania QuickSort dla drugich połówek, zaś tego rodzaju ponakładanych wywołań będzie, czy-
li log2n. Oznacza to ze dla wykonania sortowania szybkiego potrzebujemy dodatkowej pamięci 
w proporcji log2n. 
 

Rodzą się zatem następujące pytania: 
1. dlaczego quicksort uchodzi w powszechnym odczuciu za tak dobry algorytm? 
2. czy heapsort, mający zawsze złożoność O(nlog2n) nie jest czasem lepszym algorytmem? 
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Czysto intuicyjna odpowiedź na pierwszy pytanie jest następująca. O ile dla prostych algo-
rytmów sortowania złożoność O(n2) zdarza się dość często, o tyle tak złe dane by quicksort osią-
gnął czas kwadratowy są niezwykle rzadkie.  

Zaś w odpowiedzi na pytanie o porównanie sortowania stogowego i szybkiego można powie-
dzieć, iż co prawda średnio złożoność obu algorytmów jest liniowo-logarytmiczna, jednakże 
w praktyce etap budowy stogu wymaga tak wiele zamian (dużo kosztowniejszych od porównań), 
iż czyni go algorytmem gorszym.  

3.1.7 Stabilność algorytmów sortowania 
Rozważmy sytuację polegającą na umieszczenie w sortowanej tablicy kilku takich samych ele-
mentów wynoszących. W sytuacji początkowej elementy umieszczone są w jakiejś kolejności, 
jednakże w wyniku sortowania (na przykład przy przerzucaniu elementów w sortowaniu szyb-
kim) kolejność równych elementów może ulec zmianie. Dlatego algorytmy sortowania nie zmie-
niające kolejności równych elementów nazywane są algorytmami stabilnymi.  
 

Z omawianych algorytmów sortowania stabilnymi są:  
 bąbelkowe,  
 proste wstawianie. 

 

Algorytmami niestabilnymi są:  
 proste wybieranie (elementy zamieniane z aktualnie minimalnym są zamieniane bez związ-

ku z innymi równymi elementami) 
 Shella (sortowania względem przyrostów są niezależne, i w sytuacji gdy równe elementy na-

leżą do rozłącznych fragmentów może nastąpić zmiana kolejności),  
 stogowe (np. z lewej gałęzi element nie jest przepychany, zaś równy mu element z prawej ga-
łęzi jest przepychany),  

 szybkie (elementy z obu stron mediany mogą być przerzucane niezależnie od siebie). 
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3.2 Sortowania zewnętrzne 

3.2.1 Problemy sortowania plików 
 Plik może mieć większą liczbę elementów niż maksymalny możliwy rozmiar tablicy. Dlatego 

wszelkie algorytmy sortowania tablic nie mają zastosowania. 

 Stosowanie algorytmów sortowania tablic jest niemożliwe również z powodu sekwencyjności 
dostępu. Żadne operacje zamiany elementów nie są możliwe. 

 Nie jest możliwe stosowanie prostych metod nie zapewniających warunku in situ. Przykłado-
wo, nie jest możliwe na przykład wybieranie kolejnych najmniejszych elementów i zapisy-
wanie ich w nowym pliku – jako że brak możliwości zaznaczania elementów już przeniesio-
nych. 

 Próba zastosowania powyższego algorytmu (lub podobnych) polegająca na kasowaniu ele-
mentu przeniesionego, oznaczałaby bardzo czasochłonne operacje każdorazowego przepisy-
wania całego pliku pomniejszanego wyłącznie o jeden element. Tak czasochłonne rozwiąza-
nie nie jest możliwe do zaakceptowania. 

 

Wniosek 
Sens mają wyłącznie algorytmy odczytujące plik danych i nie modyfikujące go, to znaczy po jed-
nokrotnym odczytaniu zapominające o dotychczasowej zawartości. Konieczny jest zapis zawar-
tości do plików pomocniczych, których musi być co najmniej dwa. Jeden plik pomocniczy umoż-
liwiałby wyłącznie kopiowanie dotychczasowej zawartości. Zatem jedyne możliwe operacje to 
rozdzielanie zawartości plików i ich łączenie. 



Sortowanie Sortowania zewnętrzne
 

Algorytmy i struktury danych 100 
 

3.2.2 Sortowanie przez łączenie proste 
Naprzemienne rozdzielanie pliku wejściowego i łączenie rozdzielonych plików w jeden, ze wzro-
stem długości posortowanych fragmentów, aż do uzyskania posortowanej długości równej dłu-
gości pliku. 

3.2.2.1 Algorytm i implementacja 
Na początek, czytamy plik wejściowy aż do jego wyczerpania, zapisując czytane elementy na-
przemiennie na dwa pliki pomocnicze.  
 

FILE* inputFile; // zmienna plikowa danych wejściowych 
FILE* auxFileOne; // pierwszy plik pomocniczy 
FILE* auxFileTwo; // drugi plik pomocniczy  
 

// rozdzielanie pliku po jednym elemencie 
void Split () 
{ 
 DATA_TYPE buffer; // pomocnicza zmienna dla odczytu i zapisu 
 

 while ( ! feof ( inputFile ) ) { 
     read ( inputFile, &buffer ); 
     write ( auxFileOne, buffer ); 
     if ( ! feof ( inputFile ) ) { 
         read ( inputFile, &buffer ); 
         write ( auxFileTwo, buffer ); 
         } 
     } 
} // Split () 

Algorytm 3.16 Rozdzielanie pliku na dwa pliki pomocnicze po jednym elemencie 
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Następnie pomocnicze pliki łączymy w jeden plik (wykorzystując zmienną plikową dla pliku wej-
ściowego, aktualnie nieużywaną), tworząc pary z kolejnych pojedynczych elementów obu plików. 
Jednakże, jako pierwszy zapisywany jest zawsze element mniejszy (bez względu na którym pliku 
pomocniczym się znajduje), zaś jako drugi element z pozostałego pliku pomocniczego (większy 
od ostatnio zapisanego). Efektem jest plik wejściowy złożony z posortowanych par.  
 

// łączenie plików w posortowane pary 
void Combine ( void ) 
{ 
 DATA_TYPE bufferOne; // zapis i odczytu z pierwszego pliku 
 DATA_TYPE bufferTwo; // zapis i odczytu z drugiego pliku 
 

 while ( ( ! feof ( auxFileOne ) ) && ( ! feof ( auxFileTwo ) ) ) {
     read ( auxFileOne, &bufferOne ); 
     read ( auxFileTwo, &bufferTwo );  
     if ( bufferOne < bufferTwo ) { 
         write ( inputFile, bufferOne ); 
         write ( inputFile, bufferTwo ); 
         } 
     else { // bufferOne >= bufferTwo 
         write ( inputFile, bufferTwo ); 
         write ( inputFile, bufferOne ); 
         } 
     }  
 // ewentualne dołącznie końcowego nieparzystego elementu 
 if ( ! feof ( auxFileOne ) ) { 
     read ( auxFileOne, &bufferOne ); 
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     write ( inputFile, bufferOne ); 
     } 
} // Combine () 

Algorytm 3.17 Łączenie plików pomocniczych po jednym elemencie w posortowane pary 

3.2.2.2 Rozdzielanie i łączenie 
Powstały plik jest powtórnie rozdzielany, poprzez kolejne odczytywanie całych par i ich naprze-
mienny zapis do obu plików pomocniczych. Następnie pliki pomocnicze są powtórnie łączone 
w jeden, ale tym razem pojedyncze posortowane pary z plików pomocniczych składają się na po-
sortowaną czwórkę, według opisanego dalej algorytmu. Kontynuując, rozdzielamy posortowane 
czwórki i łączymy je w posortowane ósemki, ósemki w szesnastki itd. otrzymując w ostateczności 
posortowany plik.  

Wcześniejszy podprogram Split rozdzielał po jednym elemencie na dwa pliki, zaś podpro-
gram Combine łączy pojedyncze elementy w posortowane pary, i taka implementacja nie umoż-
liwia operowania większymi fragmentami,  co wymusza uzależnienie obu podprogramów od pa-
rametru określającego długość rozdzielanych i łączonych fragmentów. 

Stąd sparametryzowana wersja podprogramu Split, po prostu odliczająca ilość czytanych 
i zapisywanych danych do wartości parametru. 
 

// rozdzielenie fragmentów o długości danej  
// parametrem, naprzemiennie na dwa pomocnicze pliki 
void Split ( int partLength ) 
{ 
 DATA_TYPE buffer; // pomocnicza zmienna dla odczytu i zapisu 
 int counter; // licznik obsłużonych elementów 
 

 do { 
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     // skopiowanie do pierwszego pliku pomocniczego 
     counter = 1; 
     while ( ( counter <= partLength ) && ( ! feof ( inFile ) ) {
         read ( inFile, &buffer ); 
         write ( auxFileOne, buffer ); 
         counter = counter + 1; 
         } 
 

     // skopiowanie do drugiego pliku pomocniczego 
     counter = 1; 
     while ( (counter <= partLength ) && ( ! feof ( inFile ) ) { 
         read ( inFile, &buffer ); 
         write ( auxFileTwo, buffer ); 
         counter = counter + 1; 
         } 
     } 
 while  
     ( ! feof ( inFile ) ); // rozdzielanie aż do końca pliku 
} // Split () 

Algorytm 3.18 Sparametryzowana wersja rozdzielania pliku 
 

Łączenie dwu n-elementowych posortowanych fragmentów w jeden posortowany fragment 
o długości 2n jest odrobinę bardziej skomplikowane. Intuicyjnie można je przedstawić  jako za-
pis zawsze mniejszego z aktualnie początkowych elementów na obu plikach pomocniczych. Ina-
czej mówiąc, jest to zapisywanie elementów z jednego pliku pomocniczego tak długo jak odczy-
tywane (i zapisywane na pliku wynikowym) elementy są mniejsze od pierwszego elementu 
z drugiego pliku pomocniczego. Kiedy na pierwszym pliku pomocniczym wystąpi element więk-
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szy od aktualnie pierwszego elementu na drugim pliku, oznacza to istnienie na drugim pliku 
pomocniczym pewnej liczby elementów mniejszych od aktualnie pierwszego elementu z pierw-
szego pliku pomocniczego. Wtedy niejako przełączamy się właśnie na pozostały plik pomocniczy, 
czytając i zapisując tak długo jak się da. Po pewnej liczbie odczytanych elementów z powrotem 
przerzucimy się na pierwszy plik pomocniczy, później znów na drugi itd., cały czas pamiętając by 
kolejność zapisanych elementów była zgodna z sortowaniem.  
 

    12 13 21 31 40 42 79 88     
                

    28 34 46 51 64 68 85 86     
                

12 13 21 28 31 34 40 42 46 51 64 68 79 85 86 88 
Rysunek 3.20 Przykład łączenia fragmentów w łączeniu prostym 

 

Ilustracją efektu opisanego działania jest powyższy rysunek. 
 

// łączenie fragmentów o długościach danych parametrem 
// i pochodzących z dwu plików w posortowany  
// fragment zapisany w pliku wynikowym  
void Combine ( int partLength ) 
{ 
 DATA_TYPE bufferOne; // zapis i odczyt z pierwszego pliku 
 DATA_TYPE bufferTwo; // zapis i odczyt z drugiego pliku 
 int counterOne; // licznik obsłużonych elementów pierwszego pliku 
 int counterTwo; // licznik obsłużonych elementów drugiego pliku 
 

 // naczytanie początkowego elementu z pierwszego pliku pomocniczego
 if ( feof ( auxFileOne ) == false ) 
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     read ( auxFileOne, &bufferOne );  
 

 // naczytanie początkowego elementu z drugiego pliku pomocniczego 
 if ( feof ( auxFileTwo ) == false ) 
     read ( auxFileTwo, &bufferTwo );  
 

 // zasadnicza pętla działająca aż do wyczerpania 
 // jednego z plików pomocniczych 
 while ( ( feof ( auxFileOne ) == false ) &&  
         ( feof ( auxFileTwo ) == false ) ) { 
     // inicjalizacja liczników 
     counterOne = 1; 
     counterTwo = 1; 
 

     // złączenie pojedynczego fragmentu 
     do { 
         if ( bufferOne < bufferTwo ) { 
             Write ( inputFile, bufferOne ); 
             if ( feof ( auxFileOne ) == false ) 
                  read ( auxFileOne, &bufferOne ); 
             counterOne = counterOne + 1; 
             } 
         else { // bufferOne >= bufferTwo 
             write ( inputFile, bufferTwo ); 
             if ( feof ( auxFileTwo ) == false ) 
                 read ( auxFileTwo, &bufferTwo ); 
             counterTwo = counterTwo + 1; 
             } 
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         } 
     while  
         ( 
           ( counterOne <= partLength ) && 
           ( counterTwo <= partLength ) && 
           ( feof ( auxFileOne ) == false ) && 
           ( feof ( auxFileTwo ) == false )  
         ); 
     // działanie aż do ukończenia jednego z fragmentów 
     // lub końca jednego z plików pomocniczych 
 

     // ewentualne dokopiowanie fragmentu  
     // pozostałego na pierwszym pliku pomocniczym 
     // gdy drugi fragment skończył się wcześniej 
     while ( ( counterOne <= partLength ) &&  

 ( feof ( auxFileOne ) == false ) ) {
         read ( auxFileOne, &bufferOne ); 
         write ( inputFile, bufferOne ); 
         counterOne = counterOne + 1; 
         }  
     // ewentualne dokopiowanie fragmentu 
     // pozostałego na drugim pliku pomocniczym 
     // gdy pierwszy fragment skończył się wcześniej 
     while ( ( counterTwo <= partLength ) &&  

( feof ( auxFileTwo ) == false ) ) {
         read ( auxFileTwo, &bufferTwo ); 
         write ( inputFile, bufferTwo ); 



Sortowanie Sortowania zewnętrzne
 

Algorytmy i struktury danych 107 
 

         counterTwo = counterTwo + 1;  
         } 
     }  
 

 // ewentualne dokopiowanie reszty pierwszego pliku pomocniczego 
 while ( feof ( auxFileOne ) == false ) { 
     read ( auxFileOne, &bufferOne ); 
     write ( inputFile, bufferOne ); 
     } 
 

 // ewentualne dokopiowanie reszty drugiego pliku pomocniczego 
 while ( feof ( auxFileTwo ) == false ) { 
     read ( auxFileTwo, &bufferTwo ); 
     write ( inputFile, bufferTwo ); 
     } 
} 

Algorytm 3.19 Sparametryzowana wersja łączenia plików 
 

Pewnym problemem pozostaje implementacja warunku końca działania. Możliwe jest policzenie 
liczby elementów pliku (lub pobranie tej informacji specjalną funkcją lub z właściwego pola 
zmiennej plikowej), i kontynuowanie aż do osiągnięcia długości rozdzielanego fragmentu więk-
szej od połowy długości pliku. W prezentowanej implementacji warunkiem końca jest brak da-
nych na drugim pliku pomocniczym, gdyż oznacza to, że całość skopiowana na pierwszy plik 
pomocniczy.  
 

void main ( void ) 
{ 
 int partLength = 1;   // długość obsługiwanego fragmentu 
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 bool exitCond = false; // wskaźnik warunku końca  
 

 do { 
     // rozdzielanie -------------------- 
     inputFile = fopen ( inputFileName, ”r” );  
     auxFileOne = fopen ( auxFileNameOne, ”w” ); 
     auxFileTwo = fopen ( auxFileNameTwo, ”w” ); 
 

     Split ( partLength ); 
 

     fclose ( auxFileOne ); 
     fclose ( auxFileTwo ); 
     fclose ( inputFile );  
 

     // łączenie ------------------------ 
     inputFile = fopen ( inputFileName, ”w” ); 
     auxFileOne = fopen ( auxFileNameOne, ”r” ); 
     auxFileTwo = fopen ( auxFileNameTwo, ”r” ); 
 

     // testowanie warunku końca 
     if ( ! feof ( auxFileTwo ) ) { 
         // kontynuacja dla istnienia rozdzielenia 
         Combine ( partLenght ); 
         partLength = 2 * partLength; 
         } 
     else  
         exitCond = true;  
 

     fclose ( auxFileTwo ); 
     fclose ( auxFileOne ); 
     fclose ( inputFile ); 
     } 
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 while  
     ( exitCond == false ); 
} 

Algorytm 3.20 Sortowania plików przez łączenie proste 

3.2.2.3 Złożoność 
W każdej sekwencji rozdzielania odczytywane jest n danych i zapisywane również n danych. Tym 
samym złożoność rozdzielania bez względu na wielkość fragmentów wynosi 2n. Podobnie faza 
łączenia ma złożoność 2n, co oznacza, że wykonanie pojedynczego zwiększenia długości posor-
towanych fragmentów wynosi 4n. Po pierwszym zwiększeniu otrzymujemy pary, po drugim 
czwórki, po trzecim ósemki, i ogólnie po k-tym zwiększeniu otrzymujemy fragment o długości 2k. 
Algorytm kończy działanie gdy 2k=n, co podobnie jak wielokrotnie wcześniej oznacza liczbę kro-
ków mniejszą lub równą od log2n. Zatem mamy log2n zwiększeń, każde kosztuje 4n, tym samym 
złożoność wynosi O(4n·log2n), czyli O(nlog2n). 

3.2.2.4 Możliwości optymalizacji 
1. Faza rozdzielania, następująca po fazie łączenia jest z punktu widzenia sortowania działalno-
ścią bezproduktywną. Jedynie kopiuje fragmenty posortowane we wcześniejszej fazie, nie 
zwiększając długości posortowanych fragmentów. Jednakże dopuszczając jeszcze jeden plik 
pomocniczy, można połączyć fazę łączenia z fazą rozdzielania. Dotychczas, połączone 2n-tki 
zapisywane były na jeden plik, zaś w wersji zoptymalizowanej będą naprzemiennie zapisy-
wane na dwa inne pliki pomocnicze. Po fazie łączenia n-tek otrzymujemy nie jeden plik połą-
czonych 2n-tek, ale dwa pliku już rozdzielonych 2n-tek. Wystarczy w podprogramie Combi-
ne po zakończeniu każdej fazy łączenia zamieniać na przemian zmienne plikowe, zapisując 
powstałe posortowane fragmenty raz na jednym, raz na drugim pliku. 
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2. W prezentowanym algorytmie stosowane są dwa pliki pomocnicze. Gdyby zastosować trzy 
pliki pomocnicze, to po pierwszej sekwencji łączenia i rozdzielania otrzymamy posortowane 
trójki, po drugiej sekwencji dziewiątki, i ogólnie po k-tym zwiększeniu długości posortowa-
nych fragmentów ich długość będzie wynosiła 3k. Tym samym złożoność algorytmu wykorzy-
stującego trzy pliki pomocnicze wynosi O(nlog3n), a w ogólnym przypadku przy n danych i m 
plikach pomocniczych złożoność wyniesie O(nlogmn). 

3.2.3 Sortowanie przez łączenie naturalne (merge sort) 
3.2.3.1 Idea 
Algorytm sortowania pliku przez łączenie proste nie wykorzystuje przydatnej własności pliku 
wejściowego, jaką mogą być dłuższe spójne fragmenty już posortowane. Bez względu czy frag-
menty są posortowane czy nie, są dzielone na części o stałej długości. Lepszym rozwiązaniem 
wydaje się algorytm, który rozdziela na pomocnicze pliki całe posortowane jak najdłuższe frag-
menty, by następnie każde dwa scalić w jeden. Tak działający algorytm nosi nazwę łączenia na-
turalnego, zaś jego najistotniejszym pojęciem jest seria, czyli właśnie spójny posortowany 
fragment pliku.  

3.2.3.2 Implementacja 
Pierwszym problemem będzie implementacja końca działania algorytmu. Jednym z najprost-
szych sposobów jest zliczanie powstałych serii i zakończenie działania algorytmu, gdy powstała 
liczba serii wynosi 1. Prowadzi to do głównego programu: 
 

// główny program sortowania poprzez łączenie naturalne 
 do {  
     SplitFiles (); 
     seriesCount = 0; 
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     MergeFiles ( &seriesCount ); 
     } 
 While 
    ( seriesCount > 1 ); 

Algorytm 3.21 Ogólny przebieg sortowania plików przez łączenie naturalne 
 

Podprogram SplitFile w ogólnym zarysie polega na rozdzielaniu poszczególnych serii pomię-
dzy dwa pliki. Inaczej mówiąc, na czytaniu pliku wejściowego aż do końca, z naprzemiennym pi-
saniem na pliki pomocnicze całych serii. W efekcie oznacza to podprogram:  
 

void SplitFiles ( void ) // rozdzialanie serii na dwa pliki
{ 
 do { 
     CopyOneSeries ( inputFile, outFileOne ); 
     CopyOneSeries ( inputFile, outFileTwo ); 
     } 
 while  
     ( feof ( inputFile ) == false ); 
} 

Algorytm 3.22 Rozdzielanie pliku serii na pliki pomocnicze 
 

Z kolei podprogram MergeFiles powinien scalać serie z dwu plików w jedną serię na jednym 
pliku, nie zapominając o dołączenie ewentualnych pozostałości na jednym z dwu plików pomoc-
niczych oraz zliczaniu liczby serii. Prowadzi to do implementacji:  
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// scalanie serii z dwu plików w jedną serie 
void MergeFiles ( int* seriesCount ) 
{ 
 Do { 
     MergeSeries (); 
     *seriesCount = *seriesCount + 1; 
    } 
 While 
     ( ( feof ( outFileOne ) == false ) && 
       ( feof ( outFileTwo ) == false ) ); 
 

 // dokopiowanie pozostałych serii z pierwszego pliku pomocniczego
 while ( feof ( outFileOne ) == false ) { 
     CopyOneSeries ( outFileOne, inputFile ); 
     *seriesCount = *seriesCount + 1; 
     } 
 

 // dokopiowanie pozostałych serii z drugiego pliku pomocniczego 
 while ( feof ( outFileTwo ) == false ) { 
     CopyOneSeries ( outFileTwo, inputFile ); 
     *seriesCount = *seriesCount + 1; 
     } 
} // koniec MergeFiles () 

Algorytm 3.23 Łączenie plików serii w jeden plik 
 

W obu powyższych implementacja istotną rolę odgrywa podprogram kopiujący pojedynczą serię 
(CopyOneSeries), przy czym opisany dalej podprogram MergeSeries również istotnie korzy-
sta z tego podprogramu.  
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3.2.3.3 Kopiowanie serii 
Ogólnie algorytm kopiowania serii polega na wczytywaniu pojedynczych elementów z pliku wej-
ściowego i ich zapisie w pliku wynikowym. Postępowanie jest kontynuowane aż do napotkania 
na początku pliku elementu mniejszego od ostatnio wczytanego lub aż do napotkania końca pli-
ku wyjściowego. Tym samym podprogram przepisujący pojedynczą serię ma postać:  

// podprogram rozdzielania serii na dwa pliki 
void CopyOneSeries ( FILE* inputFile, FILE* outputFile ) 
{ 
 bool eos; // end of series – wskaźnik końca serii 
 

 do  
     CopyOneElement ( &eos, inputFile, outputFile ); 
 while  
     ( eos == false ); 
} // koniec CopySerie () 

Algorytm 3.24 Kopiowanie serii 
 

Istotą jest podprogram CopyOneElement (wydzielony dla potrzeb zamieszczonego dalej pod-
programu MergeSeries), przekazujący poprzez parametr eos (koniec serii) informację o koń-
cu działania, mający implementację: 
 

// przepisanie pojedynczego elementu z uwzględnieniem końca serii 
void CopyOneElement ( bool* eos, FILE* inputFile, FILE* outputFile )
{ 
 DATA_TYPE buffer;  
 

 read ( inputFile, &buffer ); 
 write ( outputFile, buffer );  
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 if ( feof ( inputFile ) == false )  
     *eos = buffer > *(DATA_TYPE*)(inputFile->curp); 
 else 
     *eos = true;  
} 

Algorytm 3.25 Kopiowanie pojedynczego elementu z detekcją końca serii 

3.2.3.4 Detekcja końca serii 
Wyjaśnienia wymaga podstawienie, testujące ciągłość serii z podstawieniem wyniku do ze-
wnętrznej zmiennej eos. Jest to zarazem jedyna rzecz silnie zależna od języka programowania. 
Problemem jest bowiem przetestowanie wartości niejako wyprzedzającej, to znaczy jeszcze nie 
sczytanej z pliku, ale niezbędnej do porównania z ostatnio zapisanym elementem. Stąd też ko-
nieczność posłużenia się polem zmiennej plikowej.  

Dlatego w powyższej implementacji  zmienna inputFile jest adresem zmiennej plikowej 
typu FILE*, czyli adresem pewnej struktury. Tym samym *inputFile jest wprost wartością 
zmiennej, czyli całą strukturą typu FILE. Z kolei (*inputFile).curp stanowi wartość jedne-
go z pól struktury FILE,  w tym wypadku przechowującego adres aktualnego elementu (current 
position). Zarazem (*inputFile).curp ma równoważny prostszy  zapis inputFile->curp, 
co oznacza bardziej obrazowe „wskazanie” na pole curp zmiennej wskaźnikowej inputFile. 
W ten sposób uzyskujemy wskazanie na aktualnie pierwszy element pliku, „czekający” na wczy-
tanie.  

Z kolei (DATA_TYPE*) jest przykładem konwersji typu, co w tym przypadku oznacza kon-
wersję na typ danych pamiętanych w pliku. Po dołożeniu operatora wartości wskazania (zna-
ku *) użyta sekwencja postaci *(DATA_TYPE*)(inputFile->curp)oznacza właśnie wartość 
aktualnie pierwszego elementu na pliku.  
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Podsumowując: 
inputFile - zmienna plikowa typu FILE*,  

wskazanie  na zmienną typu FILE 

*inputFile - wartość wskazywana przez zmienną  
inputFile, zmienna (struktura) 
 typu FILE 

(*inputFile).curp - pole curp zmiennej (*inputFile)  
typu FILE 

inputFile->curp - równoważny zapis pola curp, struktury wskazy-
wanej przez zmienną inputFile, wskazanie do 
aktualnej pozycji pliku 

(DATA_TYPE*)(inputFile->curp) - konwersja wskazania do aktualnej  
pozycji pliku na wskazanie do danej 
typu DATA_TYPE 

*(DATA_TYPE*)(inputFile->curp) - pobranie wartości wskazania, 
zmienna typu DATA_TYPE 

3.2.3.5 Scalanie serii 
Pozostały do zaimplementowania podprogram MergeSeries powinien pobierać mniejszy z ak-
tualnie dostępnych pierwszych elementów plików pomocniczych, zarazem uwzględniając możli-
wość wystąpienia końca serii. Koniec serii na jednym pliku pomocniczym oznacza konieczność 
doczytania pozostałego fragmentu serii z drugiego pliku pomocniczego. 
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// scalanie dwu serii w jedną 
void MergeSeries ( void ) 
{ 
 bool eos; 
 

 do { 
     if ( *(DATA_TYPE*)(outFileOne->curp) <= 

*(DATA_TYPE*)(outFileTwo->curp) ) { 
         CopyOneElement ( &eos, outFileOne, inputFile ); 
         if ( eos == true )  
             CopyOneSeries ( outFileTwo, inputFile );  
         } 
     else { //*(DATA_TYPE*)(outFileOne->curp) > 

//    *(DATA_TYPE*)(outFileTwo->curp) 
         CopyOneElement ( &eos, outFileTwo, inFile ); 
         if ( eos == true ) 
             CopyOneSeries ( outFileOne, inFile ); 
         } 
     } 
 while 
     ( eos == false ); 
} // koniec MergeSeries 

Algorytm 3.26 Łączenie dwu serii w jedną 

3.2.3.6 Złożoność 
Sortowanie przez łączenie naturalne ma złożoność analogiczną do złożoności sortowania przez 
łączenie proste. Jednakże z racji na przykład możliwości łączenia się dwu kolejnych serii w jed-
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ną, algorytm może w praktyce wykazywać krótsze czasy działania. Możliwości optymalizacji są 
również analogiczne i są możliwe do zastosowania przy użyciu większej liczby plików pomocni-
czych. 

3.2.4 Praktyka sortowania plików 
W praktyce sortowanie plików stosuje się stosunkowo rzadko. Zasadniczą przyczyną nie jest fakt 
długotrwałości operacji przepisywania plików w pamięci zewnętrznej (dyski, taśmy). Podobnie 
próba utrzymywania posortowania od samego początku tworzenia pliku nie prowadzi do efek-
tywnych rozwiązań. Przy dodawaniu nowego elementu utrzymanie warunku stałego posortowa-
nia oznacza konieczność przepisania do nowego pliku części dotychczasowego pliku o elemen-
tach mniejszych od dodawanego, następnie dopisanie nowo dodawanego elementu, by na koniec 
przepisać resztę początkowej zawartości pliku. Podobnie operacja kasowanie elementu, z racji 
sekwencyjności zapisu oznacza konieczność przepisania pliku od nowa. W praktycznych zasto-
sowaniach bazodanowych, przy dużej liczbie danych (ogromnych plikach) i częstej modyfikacji 
bazy (modyfikacja to skasowanie poprzedniej zawartości i dopisane zmienionej), przepisywanie 
całego pliku przy każdej zmianie danych bazy nie jest możliwe do zastosowania.  

Zasadniczym powodem niestosowania sortowania jest wielość kategorii w rekordzie bazy. 
Tym samym nawet uzyskanie posortowania względem jednej kategorii, nie przydaje się przy ko-
nieczności uzyskania danych posortowanych według innej kategorii, zaś ciągłe sortowanie jest 
niemożliwe do zastosowania. Istnieje jednakże rozwiązanie pozwalające uzyskać posortowanie 
względem różnych kategorii, zarazem w istotnym stopniu pozbawione wymienionych wad 
i oparte jest o tak zwane pliki indeksowe.  

Pliki indeksowe to dodatkowe pliki związane z głównym plikiem bazodanowym, pozwalające 
uzyskać posortowanie wg zadanych kryteriów. Tym samym plików indeksowych jest tyle, ile 
różnych kryteriów sortowania. Plik indeksowy zawiera taką samą liczbę rekordów jak główna 
baza, a każdy rekord składa się z dwu części. Pierwsza część to tak zwany klucz, czyli kopia tej 
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części rekordu bazy, według której przebiega sortowanie. Druga część to tak zwany indeks, czyli 
numer (pozycja) rekordu w głównej bazie, z którego skopiowany został klucz.  
 

  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  
imię  gj  ou  ez  gj  ez  ou  gj 

nazwisko  RS  RB  DN  KH  DF  VE  DN 
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  plik bazowy 
                      

klucz  ez  ez  gj  gj  gj  ou  ou 
indeks  3.  5.  1.  4.  7.  2.  6. 

  plik indeksowy imienia 
                      

klucz  DF  DN  DN  KH  RB  RS  VE 

indeks  5.  3.  7.  4.  2.  1.  6. 

  plik indeksowy nazwiska 

Rysunek 3.21 Przykładowe struktury plików indeksowych 
 

Z przedstawionej organizacji pliku indeksowego wynika sposób uzyskania sortowania, zebrany 
w poniższych punktach:  

 Pliki indeksowe są zawsze posortowane według klucza. Posortowanie jest utrzymywane od 
początku istnienia bazy, a z racji korzystania wyłącznie z jednego kryterium wyszukiwania, 
nie istnieje problem i konieczność sortowania pliku indeksowego. Zarazem pliki indeksowe 
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są mniejsze od głównego pliku (zawierają tylko wybrane kategorie rekordu bazy), co pozwala 
w dopuszczalnym czasie dokładać i usuwać rekordy. 

 Rekordy w głównym pliku bazowym są po prostu dodawane do bazy, a po każdym dodaniu 
nowego elementu istotnie modyfikowane są wyłącznie pliki indeksowe. Modyfikowanie 
oznacza przepisanie, z włączeniem w miejsce wynikające z sortowania nowego rekordu.  

 Uzyskiwanie posortowanych danych odbywa się poprzez kolejne odczytanie pliku indekso-
wego (dane posortowane według klucza), z każdorazowym odczytaniem rekordu z głównej 
bazy, i jest to rekord o numerze wskazywanym indeksem. Szybszy dostęp jest możliwy dzięki 
wspomaganiu przez podsystem obsługi plików systemu operacyjnego.  

 Kasowanie rekordu z głównej bazy nie oznacza jego faktycznego kasowania. I nie chodzi wy-
łącznie o konieczność przepisania niemal całej (czasami ogromnych rozmiarów) bazy. Za-
sadniczą przyczyną stosowania (na ogół opcjonalnie) takiego sposobu postępowania jest 
powstała w jego wyniku zmiana numerów rekordów. Innymi słowy – bez zmiany posorto-
wania musiałaby nastąpić modyfikacja indeksów wszystkich rekordów pliku indeksowego. 
Dlatego rekordy z głównej bazy nie są usuwane, a pliki indeksowe w polu klucza przyjmują 
szczególną wartość sygnalizującą zamarkowanie rekordu jako skasowany. Rzecz jasna po 
przekroczeniu opcjonalnej liczby rekordów zamarkowanych jako skasowane stosuje się ak-
tualizację (konserwację, regenerację, odświeżanie) bazy, co między innymi oznacza faktycz-
ne usuwanie rekordów i odpowiednie modyfikacje indeksów.  

 

Jak widać z powyższego opisu, działanie w bazach danych oznacza wielość jednocześnie uży-
wanych plików i pewną komplikację używania plików indeksowych. Stąd często zalecane przez 
twórców wadliwego oprogramowania kasowanie lub przeindeksowanie plików indeksowych. 
Wszystkie tego rodzaju zalecenia prowadzą do (czasami długotrwałego) odtworzenia od zera 
plików indeksowych, co zarazem oznacza wielokrotne przeczytanie całej bazy od początku do 
końca.  
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4 Listy 
Lista 
Dynamiczna (mogąca zmieniać swoją wielkość), abstrakcyjna (różnie implementowana) struktu-
ra danych, obejmująca dane tego samego typu, z zadaną sekwencyjnością i możliwością dostępu 
bezpośredniego.  

4.1 Rodzaje list 
 lista pojedynczo wiązana – „tradycyjna” lista w której każdy element posiada odniesie-

nie do elementu występującego po nim. Z wymogu kolejności elementów w definicji listy, li-
sta pojedynczo wiązana jest listą jednokierunkową. 

v6j

c1k

r0f

c5p

o8v
 

Rysunek 4.1 Przykład listy jednokierunkowej (w implementacji wskaźnikowej) 



Listy Rodzaje list
 

Algorytmy i struktury danych 121 
 

 lista podwójnie wiązana – każdy element listy posiada dwa odwołania do innych ele-
mentów listy. Jedno z odwołań musi być wykorzystane jako odniesienie do sąsiedniego ele-
mentu listy, zaś pozostałe może być wykorzystane na inny sposób. Najczęściej jako odniesie-
nie do elementu sąsiedniego, ale o przeciwnym kierunku niż pierwsze tworząc listę dwu-
kierunkową. 

r0f

c1k

v6j

o8v

c5p

 
Rysunek 4.2 Przykład listy podwójnie wiązanej dwukierunkowej (w implementacji wskaźnikowej) 

 lista z głową (lista z nagłówkiem)  – lista z wyróżnionym, zawsze istniejącym i nie-
usuwalnym pierwszym elementem (zwanym głową lub nagłówkiem), nie należącym „mery-
torycznie” do właściwej listy. Pierwszy element właściwej listy jest pierwszym w kolejności 
elementem po głowie. 
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v6j

c1k

r0f

c5p

o8v
 

Rysunek 4.3 Przykład listy jednokierunkowej z głową (w implementacji wskaźnikowej) 

 lista cykliczna – lista z ostatnim elementem zawierającym odniesienie do pierwszego ele-
mentu listy. 

c1k

r0f

c5p

o8v

v6j

 
Rysunek 4.4 Przykład cyklicznej listy jednokierunkowej (w implementacji wskaźnikowej) 
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4.2 Operacje na liście 
 First – przy parametrze będącym listą, zwraca odniesienie do pierwszego elementu listy 

 Next – dla parametrów stanowionych przez odniesienie do elementu listy, zwraca odnie-
sienie do elementu następnego na liście 

 Previous - dla parametru stanowiącego odniesienie do elementu listy, zwraca odniesie-
nie do elementu poprzedzającego na liście 

 Insert, InsertBefore – wstaw do listy nowy element (zadany parametrem) PRZED 
element zadany innym parametrem 

 Append, InsertAfter – wstaw do listy nowy element listy (zadany parametrem) PO 
elemencie zadanym innym parametrem 

 Delete – usuwa z listy element zadany parametrem 

 MakeNull – tworzy nową, pustą listę 

 Locate – zwraca odniesienie do pierwszego elementu listy przechowującego wartość za-
daną parametrem 

 Retrieve – zwraca zawartość elementu listy zadanego parametrem 



Listy  

 

Algorytmy i struktury danych 124 
 

4.3 Implementacja wskaźnikowa 

4.3.1 Struktura danych 
Podstawą implementacji wskaźnikowej listy jest typ operujący na adresach danych, czyli typ 
wskaźnikowy.  
 

// lista jednokierunkowa  // lista dwukierunkowa 
typedef struct LIST_STRUCT {  typedef struct LIST_STRUCT { 
    DATA_TYPE info;      struct LIST_STRUCT* prev;
    struct LIST_STRUCT* next;      DATA_TYPE info; 
    } LIST_TYPE;      struct LIST_STRUCT* next;
      } LIST_TYPE; 

Struktura danych 4.1 Typy elementów list w reprezentacji wskaźnikowej 
 

Co może oznaczać na przykład powyższe typy strukturalne. 

4.3.2 Implementacje wybranych operacji 

4.3.2.1 InsertBefore dla listy jednokierunkowej 
 

void InsertBefore ( // wersja dla listy jednokierunkowej 
         LIST_TYPE** firstElem,  // adres wskaźnika początku listy 
         LIST_TYPE* currentElem, // element przed którym wstawiamy 
         DATA_TYPE* dataValue )  // wstawiana wartość 
{ 
 LIST_TYPE* newElem; // pomocniczy wskaźnik do nowo 
                     // wstawianego elementu 
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 if ( *firstElem == currentElem ) { 
     // element przed który wstawiamy jest pierwszy, 
     // zatem wstawianie na początek listy 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // currentElem

firstElem

…

…

*dataValue ?
newElem

*firstElem

!!!

 
     // alokacja nowego elementu na początku listy 
     *firstElem = (LIST_TYPE*)malloc ( sizeof ( LIST_TYPE ) ); 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

???

currentElem

firstElem ?

?
newElem

…

…

*firstElem

!!!*dataValue
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     newElem = *firstElem; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

*firstElem

currentElem

firstElem

newElem

…

…

!!!

??? ?

*dataValue

 
     } 
 else { // wstawiane w środek listy 
     LIST_TYPE* walkElem = *firstElem; 
     // wskaźnik do przechodzenie po liście dla znalezienia 
     // elementu przed wstawianym, zainicjowany na początek listy 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // currentElem

firstElem

…

…

…

…

?
newElem

*firstElem

…walkElem

*walkElem
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     // przechodzenie przed element zadany 
     while ( walkElem->next != currentElem ) 
         walkElem = walkElem->next; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // currentElem

firstElem

…

…

…

…

?
newElem

*firstElem

…

…

walkElem

*walkElem

 

     // alokacja wstawianego elementu 
     walkElem->next = (LIST_TYPE*)malloc ( sizeof ( LIST_TYPE ) ); 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

?

currentElem

…

…

…

?
newElem

…

walkElem

*walkElem
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     newElem = walkElem->next; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

newElem

?

currentElem

…

…

…

…

walkElem

*walkElem

 
     } 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // currentElem

…

…

??? ?

!!!

dataValue

*dataValue

newElem
…

 

 newElem->next = currentElem; // dołączenie reszty listy 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // currentElem

newElem

…

!!!

dataValue

*dataValue

…

…

???
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 newElem->info = *dataValue; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // currentElem

newElem

…

!!!

dataValue

*dataValue …

!!!

…

 
} 

Algorytm 4.1 Operacja InsertBefore dla listy jednokierunkowej 

4.3.2.2 InsertBefore dla listy dwukierunkowej 
void InsertBefore ( // wersja dla listy dwukierunkowej 
         LIST_TYPE** firstElem, // adres wskaźnika początku listy 
         LIST_TYPE* currentElem, // element przed którym wstawiamy 
         DATA_TYPE* dataValue ) // wstawiana wartość 
{ 
 LIST_TYPE* newElem; // wskaźnik do wstawianego elementu 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // currentElem

…

…

…

…

!!!

dataValue

*dataValue

newElem

?
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 newElem = (LIST_TYPE*)malloc ( sizeof ( LIST_TYPE ) ); 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // currentElem

…

…

???

…

…

?

?!!!

dataValue

*dataValue

newElem

 
 newElem->info = *dataValue; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // currentElem

…

…

…

…

?

?!!!

dataValue

*dataValue

newElem

!!!
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 // powiązania we wstawianym elemencie 
 newElem->next = currentElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

newElem

currentElem

…

…

…

…

?!!!

dataValue

*dataValue

!!!

 
 newElem->prev = currentElem->prev; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

newElem

currentElem

…

…

…

…

!!!

dataValue

*dataValue

!!!
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 // powiązania do wstawianego elementu 
 if ( curentElem->prev != NULL ) 
     currentElem->prev->next = newElem; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

newElem

currentElem

…

…

…

…

!!!

dataValue

*dataValue

!!!

 
 currentElem->prev = newElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

newElem

currentElem

…

…

…

…

!!!

dataValue

*dataValue

!!!
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 // ewentualna korekta początku listy 
 if ( currentElem == *firstElem ) 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

newElem

currentElem

…

…

!!!

firstElem

*firstElem

 
     *firstElem = newElem; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

newElem

currentElem

…

…

!!!

firstElem

*firstElem

 
} 

Algorytm 4.2 Operacja InsertBefore dla listy dwukierunkowej 
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4.3.2.3 Delete dla listy dwukierunkowej 
void Delete ( // wersja dla listy dwukierunkowej 
         LIST_TYPE** firstElem, // adres wskaźnika początku listy
         LIST_TYPE* currentElem ) // element kasowany 
{ 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

currentElem

…

…

…

…

…

currentElem->prev

currentElem->next

*currentElem

 
 // korekta powiązań elementów ... 
 if ( currentElem->prev != NULL ) // ... przed kasowanym ... 
     currentElem->prev->next = curentElem->next; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

currentElem

…

…

…

…

…

currentElem->prev

currentElem->next

*currentElem
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 else{ 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

currentElem …

…

…

currentElem->next

*currentElem

firstElem

*firstElem

 

     } 
 if ( currentElem->next != NULL ) // ... i po kasowanym 
     currentElem->next->prev = curentElem->prev; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

currentElem

…

…

…

…

…

currentElem->prev

currentElem->next

*currentElem

 

 else{ // currentElem->next == NULL 

     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // currentElem

…

…

…

currentElem->prev

*currentElem
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     } 
 // ewentualna aktualizacja początku listy 
 if ( currentElem == *firstElem ) 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

currentElem …

…

…

currentElem->next
*currentElem

firstElem
*firstElem

 
     *firstElem = currentElem->next; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

currentElem …

…

…

currentElem->next
*currentElem

firstElem
*firstElem
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 free ( currentElem ); // zwolnienie pamięci kasowanego elementu 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

currentElem

…

…

…

…

?

 

} 
Algorytm 4.3 Operacja Delete dla listy dwukierunkowej 
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4.4 Implementacja kursorowa 
Podstawą implementacji kursorowej listy jest tablica dwupolowych rekordów (lub trójpolowych, 
w przypadku listy podwójnie wiązanej) pełniąca rolę pamięci. Jedno z pól rekordu stanowiącego 
elementy tablicy służy do zapamiętywania wartości listy, zaś drugie (lub drugie i trzecie) służy do 
zapamiętywania odniesień do sąsiednich elementów listy. Zarazem pola odniesień do sąsiednich 
elementów nie są adresami, ale wprost numerami elementów rozpatrywanej tablicy (tak zwa-
nymi kursorami)  . 
 

#define MEM_SIZE ??? // zakres tablicy pamięci 
 

typedef struct LIST_STRUCT { typedef struct LIST_STRUCT {
    DATA_TYPE info;     int prev; 
    int next;     DATA_TYPE info; 
    } LIST_TYPE;     int next; 
     } LIST_TYPE; 
 

LIST_TYPE space [ MEM_SIZE ]; // tablica z pamięcią  
Struktura danych 4.2 Typy danych i zmienne dla implementacji kursorowych list 

 

Przykładowa implementacja może obejmować powyższe typy danych wraz z tablicą. 

4.4.1 Obsługa pamięci poprzez stałe 
Przy implementacji wskaźnikowej przydział nowych elementów i zwalnianie niepotrzebnych za-
łatwia system operacyjny poprzez podprogramy malloc i free (w zwykłym C), lub new i dele-
te (w C++). Ponadto, standardowa obsługa typu wskaźnikowego operuje specjalną stałą NULL 
oznaczająca adres pusty. W przypadku implementacji kursorowej konieczna jest własna obsługa 
obu wymienionych zagadnień. 
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Najprostszym sposobem zaimplementowania odpowiednika stałej NULL (nazywanej najczę-
ściej NIL dla odróżnienia od pozostającej w zdefiniowaniu stałej NULL) jest przyjęcie wartości 
spoza rozmiaru tablicy. Jest to jedyne możliwe rozwiązanie, gdyż gdyby w polu next znajdowała 
się wartość z zakresu tablicy, lista nie mogłaby się kończyć na tym elemencie.  

Z kolei implementacja przydziału pamięci może opierać się na zdefiniowaniu innej stałej (na 
przykład FREE), również spoza rozmiaru tablicy, pełniącej rolę flagi oznaczającej elementu wol-
ny (możliwy do przydzielenia). Rozwiązanie takie czyni niezwykle prostym algorytm przydziału 
pamięci. Wystarczy przeszukiwać tablicę pamięci aż do znalezienia pierwszego elementu z flagą 
FREE w polu next. Po alokacji pole next dołączonego elementu przyjmuje kursor elementu na-
stępującego po nim (wartość z zakresu tablicy), lub flagę NIL gdy alokowany element jest ostat-
nim w liście. Z kolei zwracanie zaalokowanego elementu jest jeszcze prostsze, wystarczy w polu 
next (i ewentualnie prev) zwalnianego elementu wstawić wartość FREE.  
 

 

#define NIL -1         // „adres” pusty, koniec listy 
#define FREE MEM_SIZE  // flaga elementu do wzięcia 
 

Struktura danych 4.3 Stałe dla obsługi pamięci w reprezentacji kursorowej listy 
 

Tak więc implementacja kursorowa przy powyższej obsłudze pamięci musi być rozszerzona  
o stałe NIL i FREE zdefiniowane na przykład jak wyżej.  

 

c1k
3. FREE

r0f
8. FREE FREE

o8v
NIL 0. 6. FREE

v6j c5pinfo
next

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

space7.firstElem

FREE

 

Rysunek 4.5 Przykładowa lista w reprezentacji kursorowej  
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Powyższy przykład obrazuje pięcioelementową listę pojedynczo wiązaną, której pierwszy ele-
ment wskazywany jest przez zmienną firstElem, i na listę składają się elementy tablicy 
o numerach kolejno 7, 0, 3, 8, 6.  Ostatnim elementem listy jest element o numerze 6, stąd jego 
pole next wynosi NIL, zaś elementy o numerach 1, 2, 4, 5, 9 są nieużywane, zatem mogą być 
użyte na przykład do dołączenia do listy, skąd w ich polach next wartość FREE. 
 

Implementacja przydziału pamięci może mieć poniższą postać: 
 

int New ( void ) 
{ 
 int i = 0; 
 bool find = false; 
  

 while ( ( i < MEM_SIZE ) && ( find == false ) ) 
     if ( space [ i ].next == FREE ) 
         find = true; 
     else 
         i = i + 1; 
  

 if ( find == true ) 
     return ( i ); 
 else 
     return ( NIL ); 
} 

Algorytm 4.4 Alokacja pamięci dla implementacji kursorowej list z obsługą poprzez stałe 
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4.4.1.1 Implementacja wybranych operacji 
Przy powyższej implementacji alokacji pamięci operacja wstawiania nowego elementu do listy 
może mieć postać: 
 

void InsertAfter ( int cursor, DATA_TYPE* dataValue ) 
{ 
 int newElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // ?  
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 newElem = New (); 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 //  
 space [ newElem ].next = space [ cursor ].next; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

8.
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 space [ newElem ].prev = cursor; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

8.

 
 space [ space [ newElem ].next ].prev = newElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 //  
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 space [ cursor ].next = newElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 //  
 space [ newElem ].info = *dataValue; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 //  
} 

Algorytm 4.5 Operacja InsertAfter w implementacji kursorowej list z obsługą poprzez stałe 
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Opisane rozwiązanie jest stosowane np. w komputerach klasy IBM PC z systemami operacyjny-
mi od DOS-a, aż do Microsoft Windows Me dla obsługi plików z użyciem FAT-u. Ma jednakże 
zasadniczą wadę. Dla znalezienia pojedynczego wolnego elementu w pesymistycznych przypad-
kach konieczne jest sprawdzenie pól next całej tablicy. 

4.4.2 Obsługa pamięci poprzez listę pamięci wolnej 
Istnieje proste rozwiązanie problemu zasygnalizowanego w poprzednim podpunkcie, pozwalają-
ce uniknąć opisanej wady. Wystarczy wszystkie wolne elementy powiązać w listę. Jest to lista 
niezależna od istniejących w pamięci użytkowych przez istniejące listy, na początku zawiera 
w polach next kursory kolejnych elementów i nazywana jest listą pamięci wolnej, i jej 
pierwszy element przechowuje globalna zmienna o nazwie np. firstFree. 
 

 

#define NIL -1   // „adres” pusty, koniec listy 
 

int firstFree;   // kursor pierwszego elementu  

  // listy pamięci wolnej        
 

Struktura danych 4.4 Obsługa pamięci poprzez listę pamięci wolnej 
 

Dodatkowe koszty takiej implementacji to dodatkowa pojedyncza zmienna i konieczność zadba-
nia o początkowe (gdy cała pamięć jest wolna) właściwie uzupełnienie pól next (jednostkowe 
przejście przez cała tablicę). 
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info
next

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

space

7.firstElem

firstFree

5. NIL

 

Rysunek 4.6 Przykładowa lista w reprezentacji kursorowej z obsługą pamięci wolnej 
 

Dla powyższego przykładu, na listę pamięci wolnej składają się elementy 2, 1, 9, 4, 5. 
 

Implementacja alokacji pamięci jest równie prosta jak w implementacji poprzez stałe (a na-
wet prostsza). Po przydzieleniu elementu jego pole next przyjmuje wartość następnego elemen-
tu lub wartość NIL, zaś dotychczasowy wskaźnik pierwszego elementu pamięci wolnej wystarczy 
przesunąć na wartość pola next aktualnie pierwszego wolnego elementu.  

 
 

int New ( void ) 
{ 
 if ( firstFree != NIL ) { 
     int newElem = firstFree; 
     firstFree = space [ firstFree ].next; 
     return ( newElem ); 
     } 
 else 
     return ( NIL ); 
} 

Algorytm 4.6 Alokacja pamięci dla implementacji kursorowej z listą pamięci wolnej 
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Z kolei zwolnienie elementu pamięci polega na dowiązaniu do niego całej listy pamięci wol-
nej. Wystarczy do pola next zwalnianego elementu wstawić wartość firstFree, a następnie za 
firstFree przyjąć kursor zwalnianego elementu.  
 

void Delete ( int cursor ) 
{ 
 space [ cursor ].next = firstFree; 
 firstFree = cursor; 
} 

Algorytm 4.7 Zwalnianie pamięci dla implementacji kursorowej z listą pamięci wolnej 
 

4.4.2.1 Implementacja wybranych operacji 
Przy powyższych założeniach implementacja operacji wstawiania elementu listy przed zadany 
element może mieć postać: 
 

void InsertAfter ( int currentElem, DATA_TYPE* dataValue ) 
{ 
 int newElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // ?

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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 newElem = New (); 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

 
 space [ newElem ].info = *dataValue; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.
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 space [ newElem ].next = space [ currentElem ].next; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

 
 space [ currentElem ].next = newElem; 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

 
} 

Algorytm 4.8 Operacja InserAfter w implementacji kursorowej z listą pamięci wolnej 
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void Delete ( int* firstElem, int currentElem ) 
{ 
 if ( *firstElem == currentElem ) 
     *firstElem = space [ currentElem ].next; 
 else { 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

 
     int prevElem = *firstElem; 
     while ( space [ prevElem ].next != currentElem ) 
         prevElem = space [ prevElem ].next; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.
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     space [ prevElem ].next = space [ currentElem ].next; 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 
     // 

4.0. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

 
     } 
 Delete ( currentElem ); 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 
 // 

3. 4.0. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9.

 
} 

Algorytm 4.9 Operacja Delete w  implementacji kursorowej z listą pamięci wolnej 
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4.5 Zalety i wady 
Z racji dynamiczności, pociągającej możliwość zajmowania dokładnie niezbędnej i nie większej 
ilości pamięci komputera - listy wykazują zasadniczą przewagę nad tablicami, gdzie ilość pamię-
ci musiała być określona z góry i z pewnym naddatkiem. Dodatkowo, tablice (w przeciwieństwie 
do list) nie mogą zmieniać wielkości w trakcie działania programu. Z kolei przewagą nad plikami 
jest brak wymogu sekwencyjnego dostępu. Do elementów listy musimy dostawać się „po kolei”, 
jednakże raz ustalony dostęp do elementu nie wymaga powtórnego dostępu do elementów po-
przedzających.  

Listy nie są zarazem wolne od wad. W tablicy istnieje natychmiastowy dostęp do każdego 
elementu poprzez indeks, zaś w listach dostęp do każdego elementu musi być wcześniej „osią-
gnięty”. Z kolei pliki z racji pamiętania w pamięci zewnętrznej mogą mieć naprawdę dużą liczbę 
elementów, podczas gdy ograniczeniem elementów listy jest pamięć komputera. Znaczącą wadą 
list jest czasami niebagatelny koszt obsługi list, gdyż wszystkie możliwości listy muszą być jakoś 
zaimplementowane, a nic nie dzieje się za darmo. Jednakże największą wadą (a raczej trudno-
ścią) list jest niebanalność wielu działań na listach. 
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5 Kolejkowe struktury danych 
Struktury zwane kolejkowymi są jednymi z najczęściej wykorzystywanych, zapewniając imple-
mentację wielu realnych procesów. 

5.1 Kolejka LIFO (stos)  
Stos, to ciąg danych tego samego typu z wyróżnionym końcem. Zarazem jedynym miejscem da-
nych na którym można dokonać dodania i usunięcia elementu jest właśnie koniec danych. Tym 
samym, element ostatnio dodany musi być pierwszym odjętym, skąd nazwa last in first out. 
 

Na stosie możliwe są operacje: 

 Top – odczytaj element końcowy (wierzchołek) stosu 

 Push – dodaj nowy element (połóż na stos) 

 Pop – odejmij element (zdejmij ze stosu) 

 IsEmpty – sprawdź czy stos jest pusty 

 IsFull – sprawdź czy stos jest pełny 
 

Najprostszą i powszechnie stosowaną implementacją stosu jest tablica, zaś najpowszechniejsze 
użycie to obecna we wszystkich komputerach obsługa podprogramów z odkładaniem na stosie 
kolejnych wywołań wraz z ich parametrami. 
 

class STACK_CLASS { 
    private: 
        int size; 
        DATA_TYPE* mem; 
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        int top; 
 

    public: 
        DATA_TYPE* Top ( void ); 
        bool Push ( DATA_TYPE dataElem ); 
        DATA_TYPE Pop ( void ); 
        bool IsEmpty ( void ); 
        bool IsFull ( void ); 
 

    private: 

        STACK_CLASS ( int stackSize ); 
        ~STACK_CLASS ( void ); 
    }; 

Struktura danych 5.1 Stos w implementacji tablicowej 
 

STACK_CLASS::STACK_CLASS ( int stackSize ) 
{ 
 size = stackSize; 
 mem = new DATA_TYPE [ size ]; 
 top = -1; 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------------- 
DATA_TYPE* STACK_CLASS::Top ( void ) 
{ 
 if ( IsEmpty () == false ) 
     return ( &mem [ top ] ); 
 else 
     return ( NULL ); 
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} 
//---------------------------------------------------------------------------------------- 
bool STACK_CLASS::Push ( DATA_TYPE dataElem ) 
{ 
 if ( IsFull () == false ) { 
     top = top + 1; 
     mem [ top ] = dataElem; 
     return ( true ); 
     } 
 else 
    return ( false ); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------------- 
DATA_TYPE STACK_CLASS::Pop ( void ) 
{ 
 DATA_TYPE dataElem; 
 

 dataElem = mem [ top ]; 
 top = top - 1; 
 return ( dataElem ); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------------- 
bool STACK_CLASS::IsEmpty ( void ) 
{ 
 if ( top < 0 ) 
     return ( true ); 
 else 
     return ( false ); 
} 
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//---------------------------------------------------------------------------------------- 
bool STACK_CLASS::IsFull ( void ) 
{ 
 if ( top == size - 1 ) 
     return ( true ); 
 else 
     return ( false ); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------------- 

STACK_CLASS::~STACK_CLASS ( void ) 
{ 
 delete mem; 
} 

Algorytm 5.1 Implementacja operacji na stosie w tablicy 
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5.2 Kolejka FIFO (bufor)  
Kolejka FIFO jest częściej utożsamiana ze słowem kolejka bez przymiotnika i jest zarazem im-
plementacją kolejki z życia codziennego, kolejką niejako „sprawiedliwą”, gdzie elementy obsłu-
giwane (i wychodzące) zachowują kolejność przyjścia. Tym samym pierwszy przychodzący ele-
ment pierwszy wyjdzie, skąd nazwa first in first out.  

Formalnie kolejka FIFO, to ciąg danych tego samego typu z możliwością dodawania elemen-
tów tylko na jednym końcu, i odejmowania elementów tylko z pozostałego końca.  
 

Operacje możliwe na kolejce to: 

 Front – odczytaj pierwszy element kolejki 

 EnQueue – wstaw nowy element do kolejki (na koniec) 

 DeQueue – weź element z kolejki (pierwszy element) 

 IsEmpty – sprawdź czy kolejka jest pusta 

 IsFull – sprawdź czy kolejka jest pełna 
 

W powszechnym użyciu są dwa sposoby implementacji kolejki FIFO. Pierwsza, implementacja 
tablicowa przechowująca całą kolejkę w jednym spójnym fragmencie tablicy, jednakże po odję-
ciu elementu z początku całość nie jest przepychana na początek a jedynie zmieniany jest kursor 
początku. Tym samym może się zdarzyć, że kolejka zapełnia tablicę od elementu środkowego aż 
do końca i występuje konieczność dodania nowego elementu. W opisanej sytuacji zawartość ko-
lejki również nie jest przepychana do początku tablicy, zaś nowy element (ostatni w kolejce) 
umieszczany jest na pierwszym miejscu tablicy. Zatem pierwsza cześć kolejki znajduje się na 
końcu tablicy, zaś druga na jej początku. Inaczej mówiąc, kolejnym elementem tablicy po ostat-
nim jest pierwszy element tablicy. Oznacza to zamknięty cykl kolejności elementów tablicy skąd 
stosowana często zamienna nazwa bufor cykliczny.  
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Stosowana jest również implementacja wskaźnikowa kolejki (kolejki FIFO), i ponieważ inte-
resujący jest dostęp wyłącznie do elementu początkowego i końcowego, lista cykliczna jest naj-
bardziej naturalnym rozwiązaniem. 

Kolejka FIFO jest jednym z najpowszechniej występujących struktur danych, i są to na przy-
kład implementacja spoolera drukarki, kolejkowanie dostępów do zasobów w systemach siecio-
wych, czy podobne w działaniu umieszczenie w kolejce cyklicznej aktualnie wykonywanych pro-
gramów w Microsoft Windows. Obsługa polega w tym przypadku na ciągłym przemieszczaniu 
się po kolejce z przydzielaniem wybranej wielkości czasu pracy procesora każdemu programowi. 
 

class BUFFER_CLASS { 
    private: 
        int size; 
        DATA_TYPE* mem; 
        int first; 
        int taken; 
    public: 
        DATA_TYPE* Front ( void ); 
        void EnQueue ( DATA_TYPE* item ); 
        void DeQueue ( void ); 
        bool IsEmpty ( void ); 
        bool IsFull ( void ); 
    Private: 
        BUFFER_CLASS ( int bufferSize ); 
        ~BUFFER_CLASS ( void ); 
    }; 

Struktura danych 5.2 Bufor w implementacji tablicowej 
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BUFFER_CLASS::BUFFER_CLASS ( int bufferSize ) 
{ 
 size = bufferSize; 
 mem = new DATA_TYPE [ size ]; 
 first = -1; 
 taken = 0; 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
DATA_TYPE* BUFFER_CLASS::Front ( void ) 
{ 
 if ( first == -1 ) 
     return ( NULL ); 
 else 
     return ( &mem [ first ] ); 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 

void BUFFER_CLASS::EnQueue ( DATA_TYPE* item ) 
{ 
 int last = ( first + taken ) % size; 
  

 mem [ last ] = *item; 
 taken = taken + 1; 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
void BUFFER_CLASS::DeQueue ( void ) 
{ 
 first = ( first + 1 ) % size; 
 taken = taken - 1; 
} 
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//------------------------------------------------------------------------------------------ 
bool BUFFER_CLASS::IsEmpty ( void ) 
{ 
 return ( taken == 0 ); 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
bool BUFFER_CLASS::IsFull ( void ) 
{ 
 return ( taken == size ); 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
BUFFER_CLASS::~BUFFER_CLASS ( void ) 
{ 
 delete mem; 
} 

Algorytm 5.2 Implementacja operacji bufora w tablicy 



  

 

Algorytmy i struktury danych 161 
 

6 Drzewa 

6.1 Informacje ogólne 
Drzewa są podstawową strukturą danych służącą odzwierciedlaniu hierarchii. Występujące za-
równo poza informatyką zstępujące hierarchie (kierownictwa, podległości, prezentacje wiedzy, 
genealogia), jak i czysto informatyczne (struktura katalogów, drzewa wywodów, drzewa wyra-
żeń) są tym sposobem możliwe do komputerowego obsłużenia. 

Zarazem z punktu widzenia teorii, nie występuje problem analogiczny do problemu izomor-
fizmu grafów, co oznacza (między innymi), iż możliwe problemy wyrażone drzewami dają się 
rozwiązać z użyciem komputerów w akceptowalnym czasie. 

C

S H

A O V D N L

Q

F G K

J T M  
Rysunek 6.1 Przykładowe drzewo (niebinarne) 
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6.1.1.1 Równoważne definicje 
Oprócz definicji z podrozdziału 1.1 znanych jest wiele innych równoważnych definicji drzewa, 
zarazem zwracających uwagę na istotne ich własności.  

Na przykład warunkiem koniecznym istnienia drzewa jest posiadanie przez graf nieskiero-
wany liczby gałęzi (krawędzi) dokładnie o jeden mniejszej od liczby wierzchołków. Dołożenie do 
powyższego warunku acykliczności lub spójności grafu daje dwie dodatkowe równoważne defi-
nicje drzewa. 

6.1.1.2 Znaczenie drzew binarnych 
Zdefiniowane w podrozdziale 1.1 ogólne drzewo oraz drzewo binarne nie są jedynymi znanymi 
drzewami. Rozróżnia się drzewa trynarne, pełne, zrównoważone i wiele innych. Pośród nich wy-
różnia się grupę drzew niezwykle ważnych w informatyce, jak na przykład drzewa wyszukiwań, 
drzewa AVL czy też B-drzewa.  

Jednakże z punktu widzenia teoretycznego wystarczy zajmować się jedynie drzewami binar-
nymi. Okazuje się bowiem, iż każde drzewo niebinarne daje się w jednoznaczny sposób sprowa-
dzić do binarnego. Zarazem drzewo binarne pozostając najprostszym drzewem z punktu widze-
nia struktury, zachowuje podstawową cechę drzew, to jest zstępująca hierarchię podległości. 

6.1.1.3 Operacje na drzewach 
Brak jednoznacznego i powszechnie uznawanego zestawu operacji dla drzew.  
 

Z całą pewnością konieczne są operacje budowy drzewa, takie jak: 

 AddNode (ewentualnie AddBranch) – do zadanego parametrem węzła dokłada węzeł 
potomny (również zadany parametrem). Tym samym tworzona jest nowa gałąź, której dane 
w analogiczny sposób musza być przekazane w parametrach. 
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 DeleteNode – usuwa zadany parametrem węzeł drzewa. Ponieważ operacja usunięcia 
węzła modyfikuje własności węzła rodzicielskiego, sama operacja przybiera formę Dele-
teChild, z zadanymi parametrami zarówno węzłem rodzicielskim jak i kasowanym. Stąd 
prosta droga do wersji DeleteBranch, o analogicznych parametrach i działaniu. Kaso-
wanie zakłada milcząco kasowanie pojedynczego węzła, powstaje zatem pytanie co zrobić z 
węzłami potomnymi. Jako operacja podstawowa DeleteNode zakłada kasowanie wyłącznie 
liścia (z wcześniejszym sprawdzeniem warunku nie posiadania dzieci). W praktyce, przy ca-
łej różnorodności drzew kasowane mogą być dowolne węzły, ale w połączeniu ze skompliko-
wanymi algorytmami dowiązania poddrzew potomnych do pozostałego drzewa. Jednakże 
wtedy DeleteNode przestaje być operacją podstawową. 

 

Jednymi z najczęściej wykonywanych operacji, wykorzystujących istotę drzewa są: 

 LeftChild – zwracająca dla zadanego wierzchołka drzewa binarnego jego lewego po-
tomka. Jest to zarazem pierwszy potomek, skąd w przypadku drzew niebinarnych analo-
giczna operacja FirstChild. 

 RightChild – dla zadanego wierzchołka drzewa binarnego zwraca jego prawego potom-
ka. W stosunku do lewego potomka jest to następny w kolejności potomek, stąd dla drzew 
niebinarnych operacja przybiera postać NextChild, z dodatkowym parametrem wierz-
chołka którego kolejny współpotomek jest wyznaczany. 

 GetParent – dla zadanego wierzchołka drzewa zwraca odniesienie do wierzchołka rodzi-
cielskiego. Ponieważ z racji struktury drzewa dochodzimy do wierzchołków poprzez rodzi-
ców, zatem by dojść do bezpośrednich potomków musimy posiadać odniesienie do rodziców. 
Stąd jest to stosunkowo najrzadziej wymieniana z operacji uznawanych za podstawową. 
W większości przypadków występuje jedynie wtedy, gdy implementacja przewiduje specjal-
ną daną dla odniesienia do rodzica. 
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6.2 Porządki w drzewie 
Zdecydowana większość algorytmów drzewowych wymaga odwiedzania węzłów drzewa, w wiek-
szości przypadków wszystkich. Cel „wizyty” zależy od celu konkretnego algorytmu i może to być 
jedynie wydrukowanie zawartości pola informacyjnego danego węzła. Ale może to również być 
na przykład stwierdzenie poprzez wartość w węźle czy jest to węzeł poszukiwany (jedna z naj-
częstszych operacji) czy też na przykład modyfikacja wartości węzła. Możliwe są też wyliczenia 
wartości różnorodnych funkcji przydatnych dla ogólnego algorytmu zależnych od samego węzła, 
od rodzica i potomka, umiejscowienia węzła w stosunku do innych węzłów i temu podobne.  

Prowadzi to do pojęcia porządków przeglądania drzewa (porządków w drzewie), czyli 
jednoznacznych reguł odwiedzania wszystkich węzłów drzewa (poddrzewa) począwszy od zada-
nego. Najpowszechniej wykorzystywanymi porządkami są: 

 zstępujący (prefiksowy, preorder)  
Obsługa odwiedzin dla poddrzewa o zadanym korzeniu polega na odwiedzeniu samego ko-
rzenia, a następnie uruchomiana jest obsługa odwiedzania dla wszystkich węzłów potom-
nych (dla wszystkich poddrzew o korzeniach stanowionych przez dzieci danego początkowe-
go korzenia). 

 symetryczny (infiksowy, inorder)  
Dla drzewa binarnego odwiedzenie danego węzła obywa się pomiędzy wywołaniem obsługi 
wizyt lewego i prawego potomka (lewego i prawego poddrzewa). W przypadku drzew o moż-
liwej większej liczbie potomków najpierw odwiedzane jest lewe dziecko, następnie rodzic, 
zaś po nim pozostali potomkowie.  
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 wstępujący (postfiksowy, postorder)  
Obsługa „wizyty” dla danego węzła polega na uruchomieniu obsługi odwiedzania najpierw 
dla wszystkich dzieci i dopiero na końcu na odwiedzeniu danego węzła (wstąpieniu „w górę” 
do węzła rodzicielskiego). 

 
preorder C,     S, A, F, O, G,     H, V, D, K, J, T, M,     Q, N, L 
  
inorder F, A, S, G, O,     C,     V, H, J, K, T, M, D,     N, Q, L 
  
postorder F, A, G, O, S,     V, J, T, M, K, D, H,     N, L, Q,     C 

Rysunek 6.2 Porządki przeglądania dla drzewa z rysunku 6.1 
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6.3 Sposoby implementacji drzew binarnych 
W ogólnym przypadku do implementacji drzew binarnych jak i niebinarnych (jako szczególnego 
przypadku grafów) można stosować (opisane w następnym rozdziale) właśnie implementacje 
grafowe. Jednakże rezygnacja z ogólności grafów pozwala stworzyć czysto drzewowe implemen-
tacje, znacznie optymalniejsze.  
 

Uwaga: 
W dalszej części, dla prezentacji przykładowych implementacji, używane będzie poniższe drzewo binarne. 
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Rysunek 6.3 Przykładowe drzewo binarne 
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6.3.1 Implementacja wskaźnikowa 
6.3.1.1 Idea 
Implementacja oparta o typ wskaźnikowy, poprzez adresy w sposób naturalny odwzorowująca 
strukturę potomstwa w drzewie. 

6.3.1.2 Struktura danych 
…może obejmować specjalny typ dla gałęzi, specjalny typ danych dla węzła, a ponadto konieczna 
jest osobna zmienna wskazująca na węzeł będący korzeniem. 
 

typedef struct BRANCH_STRUCT { 
    BRANCH_LABEL label; // ewentualność 
    struct NODE_STRUCT* node; 
    } BRANCH_TYPE; 
 

typedef struct NODE_STRUCT { 
    BRANCH_TYPE leftChild; 
    NODE_LABEL label; // ewentualność 
    BRANCH_TYPE rightChild; 
    } NODE_TYPE; 
 

NODE_TYPE* root; 
Struktura danych 6.1 Wskaźnikowa implementacja drzewa binarnego (wersja obszerna) 

 

Powyższa struktura danych jest dość ogólna i możliwe są daleko idące uproszczenia. Na przykład  
rezygnacja z etykiety gałęzi czyni zbędnym osobny typ dla gałęzi, zaś dodatkowa rezygnacja 
z etykiety węzła prowadzi do struktury danych: 
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typedef struct NODE_STRUCT { 
    struct NODE_STRUCT* leftChild; 
    struct NODE_STRUCT* rightChild; 
    } NODE_TYPE; 
 

NODE_TYPE* root; 
Struktura danych 6.2 Wskaźnikowa implementacja drzewa binarnego (wersja minimalistyczna) 

6.3.1.3 Przykładowa implementacja 
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Rysunek 6.4 Wskaźnikowa implementacja drzewa binarnego z rysunku 6.3 
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6.3.1.4 Implementacja operacji dodania wierzchołka 
bool AddNode ( NODE_TYPE* parentNode, 
               BRANCH_LABEL* branchLabel, 
               NODE_LABEL* nodeLabel ) 
{ 
 BRANCH_TYPE* selectBranch; 
 

 if ( parentNode->leftChild.node == NULL ) 
     selectBranch = &(parentNode->leftChild); 
 else  
     if ( parentNode->rightChild.node == NULL ) 
         selectBranch = &(parentNode->rightChild); 
     else  
         return false; 
 

 selectBranch->label = *branchLabel; 
 selectBranch->node = new NODE_TYPE; 
 

 selectBranch->node->label = *nodeLabel; 
 selectBranch->node->leftChild.node = NULL; 
 selectBranch->node->rightChild.node = NULL; 
 

 return true; 
} 

Algorytm 6.1 Operacja AddNode dla wskaźnikowej implementacji drzewa binarnego 
 

Powyżej przedstawiona implementacja, do wierzchołka wskazywanego parametrem parentNo-
de dokłada nowy wierzchołek o etykiecie wskazywanej parametrem nodeLabel, tworząc gałąź 
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etykietowaną wartością wskazywaną parametrem branchLabel, zwracając poprawność wyko-
nania operacji.  

Pomocnicza zmienna selectBranch służy optymalizacji zapisu. W zależności od tego czy 
wolna jest lewa czy prawa gałąź, przyjmuje jej adres. W odróżnieniu od wcześniejszych przykła-
dów gdzie adresy nadawane były całym zmiennym, tu mamy do czynienia z adresem (wskaza-
niem) na jedno z pól zmiennej – w tym konkretnym przypadku na pole typu gałęzi (BRA-
NCH_TYPE). 

6.3.2 Implementacja kursorowa 
6.3.2.1 Idea 
Znana z implementacji list reprezentacja kursorowa może być również wykorzystana do pamię-
tania drzew. Korzystając z ograniczoności liczby węzłów potomnych do dwu, całe drzewo pamię-
tane jest w pojedynczej tablicy rekordów obejmujących dwa pola z kursorami do węzłów potom-
nych. Ponadto osobno pamiętany jest kursor węzła stanowiącego korzeń. Z kolei dla optymaliza-
cji dodawania nowego węzła, wszystkie nieużywane węzły mogą być powiązane w listę wolnych 
węzłów z wykorzystaniem odniesienia do jednego z węzłów wierzchołków potomnych (lewego 
lub prawego). 

6.3.2.2 Struktura danych 
…może obejmować specjalny typ dla gałęzi, specjalny typ danych dla węzła, a ponadto konieczna 
jest osobna zmienna wskazująca na węzeł będący korzeniem. 
 

typedef struct BRANCH_STRUCT { 
    int node; 
    BRANCH_LABEL label; // ewentualność 
    } BRANCH_TYPE; 
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typedef struct NODE_STRUCT { 
    BRANCH_TYPE leftChild; 
    NODE_LABEL label; // ewentualność 
    BRANCH_TYPE rightChild; 
    } NODE_TYPE; 
 

#define MAX_SIZE ? 

#define NIL -1 
 

NODE_TYPE tree [ MAX_SIZE ]; 
int root; 
 

int firstFree; 
#define EMPTY_NODE ? // nadmiarowość 

Struktura danych 6.3 Kursorowa implementacja drzewa binarnego 
 

Jak zwykle w przypadku struktur tablicowych konieczna jest stała określająca zakres tablicy, 
zaś stała NIL jest niezbędna dla odróżniania braku dzieci.  

Dwa ostatnie składniki struktur nie są elementami implementacji drzewa, a jedynie sposo-
bem organizacji odróżniania węzłów używanych i nieużywanych, a co za tym idzie mogą istotnie 
wspomagać operacje dodawania nowych węzłów. Nie jest niczym skomplikowanym ani kosz-
townym powiązanie wszystkich nieużywanych węzłów w listę pamięci wolnej, skąd zmienna 
firstFree.  

Z kolei specjalna etykieta dla nieużywanych węzłów nie jest konieczna (wszystkie dostępne 
węzły są na liście), i służyła będzie dość szczególnej (nieoptymalnej) wersji operacji usuwania 
wierzchołka przedstawionej dalej. 
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6.3.2.3 Przykładowa implementacja 
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Rysunek 6.5 Kursorowa implementacja drzewa binarnego z rysunku 6.3 

6.3.2.4 Implementacja operacji usunięcia węzła 
Samo usunięcie węzła jest sprawą dość oczywistą, a jedyną wartą uwagi kwestią jest odnalezienie 
węzła rodzicielskiego, gdyż właśnie jego lewa lub prawa gałąź musi stracić wskazanie. Zastoso-
wane poniżej rozwiązanie polega na przeszukiwaniu całej tablicy aż do znalezienia węzła 
z kursorem w lewej lub prawej gałęzi zgodnej z numerem węzła kasowanego.  
 

void DeleteNode ( int nodeToDel )  
{ 
 int i; 
 

 // odszukanie węzła rodzicielskiego – WERSJA NIEOPTYMALNA !!!
 for ( i = 0; i < MAX_SIZE; i++ ) { 
      if ( tree [ i ].leftChild.node == nodeToDel ) { 
          tree [ i ].leftChild.node = NIL; 
          break; 
          } 
 

      if ( tree [ i ].rightChild.node == nodeToDel ) { 
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          tree [ i ].rightChild.node = NIL; 
          break; 
          } 
      } 
 

 if ( i < MAX_SIZE ) { 
     tree [ nodeToDel ].label = EMPTY_NODE;    
     tree [ nodeToDel ].rightChild.node = firstFree;  
     firstFree = nodeToDel; 
     } 
 

 if ( nodeToDel == root ) 
     root = NIL; 
} 

Algorytm 6.2 Operacja DeleteNode dla kursorowej implementacji drzewa binarnego 
 

Zastosowane rozwiązanie wyszukiwania węzła rodzica jest silnie nieoptymalne, wymaga cza-
su proporcjonalnego do wielkości pamięci. Tymczasem, przeglądanie drzewa (bez względu na 
użyty porządek – preorder, inorder lub postorder), daje koszt proporcjonalny do liczby użytych 
węzłów. Zostało jednak wybrane ze względu na prostotę, intuicyjność i jeszcze nie przedstawione  
implementacje porządków (są zamieszczone dalej). 
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6.4 Implementacje dowolnych drzew 
Opisane sposoby implementacji drzew odnosiły się do wyłącznie do drzew binarnych i istotnie 
z binarności korzystały. Istnieją bardziej ogólne sposoby implementacji dowolnych drzew w sy-
tuacji, gdy drzewa binarne mimo swojej ogólności są istotnym ograniczeniem. 

6.4.1 Numer rodzica 

6.4.1.1 Idea 
W implementacji poprzez numer rodzica drzewo pamiętane jest w tablicy węzłów zawierających 
dla każdego elementu jedynie kursor rodzica. Dla potrzeb optymalizacji, węzły niewystępujące 
w drzewie mogą być powiązane w kursorową listę wolnych węzłów. 

6.4.1.2 Struktura danych 
W strukturze danych wystarczy pojedynczy typ dla węzła. Konieczna jest stała odróżniająca wę-
zły wykorzystane w drzewie od nie wykorzystanych, oraz stała oznaczająca koniec listy wolnych 
wierzchołków (mogąca zarazem służyć do zaznaczenia rodzica korzenia). Ponadto niezbędna jest 
zmienna pamiętająca kursor korzenia oraz zmienna dla kursora listy niewykorzystanych wierz-
chołków. 
 

typedef struct NODE_STRUCT { 
    int parentNumber; 
    BRANCH_LABEL branchLabel; // ewentualność 
    NODE_LABEL nodeLabel; // ewentualność 
    } NODE_TYPE; 
 

#define MAX_NODES ? 

NODE_TYPE tree [ MAX_NODES ]; 



Drzewa Implementacje dowolnych drzew
 

Algorytmy i struktury danych 175 
 

int root; 
 

int firstFree;       // wariant pierwszy,  
#define NIL ?        // lista pamięci wolnej 
 

#define EMPTY_NODE ? // wariant drugi, stałe 
Struktura danych 6.4 Implementacja dowolnego drzewa poprzez numer rodzica 

Podobnie jak w poprzednich implementacjach, ostatnie trzy linie dotyczą nie bezpośrednio 
implementacji drzewa, ale edycji węzłów. W tym konkretnym przypadku przedstawione są jako 
wariantowe dla listy pamięci wolnej i obsługi poprzez stałe. 

Skrajnie oszczędnym przypadkiem implementacji drzewa poprzez numer rodzica jest brak 
etykiet węzła i gałęzi, brak wtedy uzasadnienia dla osobnego typu wierzchołka, zaś całe drzewo 
opisane jest zwykłą tablicą kursorów. 

6.4.1.3 Przykład implementacji 
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Rysunek 6.6 Przykładowe drzewo z rysunku 6.1 w implementacji poprzez numer rodzica 

6.4.1.4 Implementacja porządku preorder 
Podobnie jak dla wielu innych operacji na drzewie zapamiętanym poprzez numer rodzica, ko-
nieczne jest przeglądanie całej tablicy dla wyznaczenia wszystkich dzieci danego węzła. 
 

void PreOrder ( int currentNode ) 
{ 
 Visit ( currentNode ); 
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 int i; 
 for ( i = 0; i < MAX_NODE; i++ ) 
    if ( tree [ i ].parent == currentNode ) 
        PreOrder ( i ); 
} 

Algorytm 6.3 Porządek PreOrder w implementacji drzewa poprzez numer rodzica 
 

W tym przypadku poszukujemy wszystkich dzieci węzła danego parametrem dla wywołania dla 
nich obsługi porządku. W praktyce oznacza to przeszukanie całej tablicy z uwzględnieniem wę-
złów o polu rodzica równym zadanemu, co oznacza relacje potomstwa pomiędzy węzłem danym 
w parametrze a aktualnie rozpatrywanym. 

6.4.1.5 Wady i zalety 
Zasadniczą zaletą implementacji poprzez numer rodzica jest jej ograniczoność pamięcio-
wa - w skrajnym przypadku może to być zwykła tablica liczb całkowitych. Inną ważną zaletą jest 
prostota obsługi rozbudowy i likwidacji drzewa (szczególnie z wykorzystaniem listy wolnych wę-
złów), co jest następstwem użycia tablicy. Nieco mniej znaczącą (z racji rzadkości wykorzysty-
wania), choć niewątpliwą zaletą jest możliwość natychmiastowego sięgnięcia do rodzica. Wi-
doczna na pierwszy rzut oka prostota idei i implementacji może aż wzbudzać wątpliwość odno-
śnie możliwości obsługi niezbędnych operacji.  

Okazuje się, iż podstawowe operacje są dość łatwo implementowane, jednakże kosztowne 
czasowo, co stanowi o zasadniczej wadzie reprezentacji. Na przykład operacja LeftChild ma 
koszt proporcjonalny do wielkości całej tablicy (czasami dużo większej od rozmiaru całego drze-
wa), podczas gdy w innych reprezentacjach wymaga kosztu stałego. Z kolei na przykład dostęp 
do wszystkich potomków danego węzła (w innych implementacjach proporcjonalny do maksy-
malnej możliwej liczby potomków) znów jest proporcjonalny do wielkości całej dostępnej repre-
zentacji.  
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6.4.2 Lista potomków 
6.4.2.1 Idea 
Drzewo pamiętane jest w tablicy wierzchołków, zaś każdy element tablicy zawiera listę kursorów 
węzłów potomnych (listę wychodzących gałęzi z kursorami węzłów potomnych). 

6.4.2.2 Struktura danych 
…musi obejmować osobny typ danych dla węzła, a ponadto osobny typ danych dla listy potom-
ków (listy gałęzi). Niemal konieczna jest zarazem implementacja wskaźnikowa listy, co wynika 
z braku informacji o możliwej liczbie długości listy oraz potencjalnie sporej liczbie liści (dla któ-
rych brak listy potomków).  
 

typedef struct BRANCH_STRUCT { 
    int nodeNumber; 
    BRANCH_LABEL label; // ewentualność 
    struct BRANCH_STRUCT* nextBranch; 
    } BRANCH_TYPE; 
 

typedef struct NODE_STRUCT { 
    NODE_LABEL label; // konieczność 
    BRANCH_TYPE* childList; 
    } NODE_TYPE; 
 

#define MAX_NODES ??? 
NODE_TYPE tree [ MAX_NODES ]; 
int root; 
 

#define EMPTY_NODE ??? 
Struktura danych 6.5 Implementacja dowolnego drzewa poprzez listę potomków 
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Konieczność specjalnego pola etykiety węzła nie jest determinowana pamiętaniem specjalnej 
informacji w węźle, ale koniecznością rozróżniania węzłów użytych lub nie użytych w drzewie. 
Tym samym brak specjalnego pola dla powiązania węzłów nieużywanych w listę pamięci wolnej.  

6.4.2.3 Przykład implementacji 
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Rysunek 6.7 Przykładowe drzewo z rysunku 6.1 w implementacji poprzez listę potomków 
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6.4.2.4 Implementacja porządku inorder 
 

void InOrder ( int currentNode ) 
{ 
 BRANCH_TYPE* walkBranch = tree [ currentNode ].childList;
 if ( walkBranch != NULL ) 
     InOrder ( walkBranch->nodeNumber ); 
 

 Visit ( currentNode ); 
 

 if ( walkBranch != NULL ) { 
     walkBranch = walkBranch->nextBranch;  
     while ( walkBranch != NULL ) { 
         InOrder ( walkBranch->nodeNumber ); 
         walkBranch = walkBranch->nextBranch; 
         } 
     } 
} 

Algorytm 6.4 Porządek InOrder w implementacji drzewa poprzez listę potomków 

6.4.2.5 Wady i zalety 
Mimo skomplikowanie skrótowej wypowiedzi i nie tak wielkiej prostoty jak reprezentacja po-
przez numer rodzica, implementacja poprzez listę potomków nie wydaje się (w odniesieniu do 
samej idei) szczególnie skomplikowana.  

Koszty podstawowych operacji takich jak dostęp do potomków danego węzła jest jednostko-
wy (LeftChild) lub proporcjonalny do liczby potomków danego węzła – a więc najmniejszy 
z możliwych (NextChild). Nieco gorzej jest z dodawaniem nowego węzła – gdyż konieczne jest 
przeglądanie całej tablicy węzłów oraz być może całej listy jego potomków (chyba, że dołożymy 
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dodatkowe pole w węźle tylko dla pamiętania listy wolnych węzłów). Z kolei brak bezpośrednie-
go odniesienia do rodzica może być obsłużony dodatkowym polem rodzica włączając reprezenta-
cję poprzez numer rodzica do reprezentacji poprzez listę potomków.  

Pamięciowo koszt pamiętania węzłów może okazać się nieco nadmiarowy, ale koszt powią-
zań (gałęzi) jest wprost równy ich liczbie. Pewną wadą z punktu widzenia pamięci jest jednak 
konieczność wskaźnikowej implementacji list dzieci – z natury rzeczy dość zachłannych.  

Największą wadą listy potomków wydaje się stosunkowa duża komplikacja obsługi list gałęzi  
poprzez implementację wskaźnikową, dodatkowo połączona z implementacją kursorową wę-
złów.  

Jak łatwo zauważyć, reprezentacja drzewa poprzez listę potomków jest na tyle ogólna, iż na-
daje się do również do reprezentacji grafów. 

6.4.3 Lewe dziecko-prawy sąsiad (leftmost child-right sibling)  

6.4.3.1 Idea 
Ogólnie idea polega na pamiętaniu wraz z każdym węzłem odniesienia do pierwszego potomka 
oraz do kolejnego sąsiedniego węzła o wspólnym rodzicu. Tym samym, operując jedynie dwiema 
danymi dla każdego węzła (jak w drzewie binarnym) jesteśmy w stanie opisać dowolne drzewo. 
W tym rozumieniu jest to raczej ogólny sposób reprezentacji drzewa, mogący być implemento-
wany zarówno z użyciem wskaźników jak i kursorów, zaś poniżej przedstawiona zostanie imple-
mentacja oparta o kursory. 

6.4.3.2 Struktura danych 
Konieczny jest osobny typ strukturalny dla węzła, zawierający pola (w tym przypadku kursory) 
odniesień do najbardziej lewego dziecka oraz prawego sąsiada. W przypadku opcjonalnego ety-
kietowania gałęzi, przydatnym może się okazać osobny typ dla nich samych. Jak często wcze-
śniej, dla uniknięcia niebanalnego przechodzenia po drzewie przydatna jest wartość rozróżniają-
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ca węzły użyte w drzewie. Ponadto, dla optymalizacji operacji dodawania i usuwania węzła warto 
zorganizować węzły nieużywane w listę (wykorzystując na przykład pole lewego dziecka) co wy-
maga osobnej zmiennej dla pamiętania początku listy oraz osobnej stałej na koniec listy.  

typedef struct BRANCH_STRUCT {
    int node; 
    BRANCH_LABEL label;  
    } BRANCH_TYPE; 
 

typedef struct NODE_STRUCT { 
    NODE_LABEL label;  
    BRANCH_TYPE leftChild; 
    BRANCH_TYPE rightSibling; 
    } NODE_TYPE; 
 

#define MAX_NODES ??? 
NODE_TYPE tree [ MAX_NODES ]; 
int root; 
#define NIL ??? 
 

#define EMPTY_NODE ??? 
int firstFree; 

Struktura danych 6.6 Implementacja dowolnego drzewa poprzez lewe dziecko-prawego sąsiada 
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6.4.3.3 Przykład implementacji 
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Rysunek 6.8 Przykładowe drzewo z rysunku 6.1 w implementacji poprzez lewe dziecko-prawy sąsiad 

 

6.4.3.4 Implementacja porządku postorder 
Ogólny algorytm wymaga początkowego wywołania obsługi porządku dla wszystkich węzłów po-
tomnych. Pamiętanie dla zadanego węzła jedynie pierwszego dziecka jest tylko pozorną trudno-
ścią, gdyż pierwsze dziecko (podobnie jak wszystkie inne) posiada kursor swojego rodzeństwa 
będącego zarazem kolejnym dzieckiem rodzica. W ten sposób uzyskany węzeł pamięta odniesie-
nie do swojego najbliższego następnego rodzeństwa, co stanowi kolejne dziecko tego samego ro-
dzica. W ten sposób po optymalnym koszcie uzyskujemy wszystkich potomków węzła danego 
parametrem. 
 
 

void PostOrder ( int currentElement ) 
{ 
 int leftChild = tree [ currentNode ].leftChild.node; 
 if ( leftChild != NIL ) { 
    PostOrder ( leftChild ); 
 

    int walkNode = tree [ leftChild ].rightSibling.node; 
    while ( walkNode != NIL ) { 
        PostOrder ( walkNode ); 
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        walkNode = tree [ walkNode ].rightSibling.node; 
        } 
    } 
 

 Visit ( currentNode ); 
} 

Algorytm 6.5 Porządek PostOrder w implementacji drzewa poprzez lewe dziecko – prawego sąsiada 

6.4.3.5 Zalety i wady 
W porównaniu do reprezentacji drzew poprzez numer rodzica czy też listę potomków, reprezen-
tacja leftmost child - right sibling może być uznana za najefektywniejszą. Nie zajmuje więcej 
miejsca (stała wielkość pamięci), a podstawowe operacje nie kosztują więcej. Kłopotliwa opera-
cja GetParent (gdyby okazała się konieczna) może być obsłużona analogicznie jak przy repre-
zentacji poprzez numer rodzica, LeftChild wymaga czasu jednostkowego, a na przykład Nex-
tChild jest natychmiastowe z racji umieszczenia tej informacji wprost w strukturze danych. Co 
więcej, przy zajętości pamięci analogicznej jak dla drzew binarnych, opisywana reprezentacja 
pozwala zapamiętać dowolne drzewa. 

W zasadzie jedyną wadą reprezentacji drzew poprzez lewe dziecko – prawego sąsiada jest jej 
nieintuicyjność, a co za tym idzie pewna trudność pojęciowa. 
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6.5 Przeszukiwania drzew 
W podrozdziale 6.2 opisane zostały trzy najczęściej stosowane porządki węzłów drzewa. Jednak-
że dla prezentacji wybranego porządku, konieczne jest przeglądnięcie całego drzewa, właśnie 
zgodnie z wymaganym porządkiem. Dochodzimy w ten sposób do ważnego pojęcia przeszukiwa-
nia drzewa, mającego szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku grafów.  

Istnieją dwa zasadnicze sposoby przeszukiwania drzewa i grafów, jeden jest zwany przeszu-
kiwaniem w głąb, polegający z grubsza rzecz biorąc na sięganiu do pierwszych możliwych wę-
złów potomnych tak głęboko jak to jest możliwe. Drugi sposób (zwany przeszukiwaniem wszerz) 
odwiedza węzły w kolejności odległości od węzła początkowego. Najpierw przeszukiwane są 
wszystkie węzły w bezpośrednim sąsiedztwie początkowego węzła (korzenia), następnie wszyst-
kie nieodwiedzone węzły w bezpośrednim sąsiedztwie sąsiadów (w odległości dwu gałęzi od ko-
rzenia) i tak dalej.  

Zarazem algorytmy realizujące oba sposoby przeszukiwania są ściśle związane z wykorzy-
stywanymi strukturami danych. I tak z przeszukiwaniem w głąb ściśle związana jest struktura 
stosu (kolejki LIFO opisanej w podrozdziale 5.1), zaś z przeszukiwaniem wszerz związana jest 
struktura bufora (kolejki FIFO opisanej w podrozdziale 5.2).  

Opisywane zagadnienie z racji swojego znaczenia dla grafów zostanie szerzej omówione 
w dziale właśnie grafów dotyczącym, natomiast w tym miejscu przedstawiona zostanie wersja 
ograniczona do drzew. 

6.5.1 Przeszukiwanie w głąb 
Przeszukiwanie drzewa w głąb jest realizowane we wszystkich algorytmach realizujących po-
rządki preorder, inorder i postorder. W kolejności przeszukiwania preorder jest to najbardziej 
widoczne (schodzenie wzdłuż najbardziej lewej gałęzi drzewa), ale również w przypadku inorder 
i postorder zawsze występuje obsługa poddrzew z zagłębianiem się w ich środek, a w żadnym 
wypadku (z wyjątkiem liści) nie występuje kolejna obsługa wszystkich bezpośrednich potomków. 
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Analiza algorytmów realizujących porządki (algorytmy 6.3, 6.4 i 6.5) wskazuje na użycie sto-
su, na którym odkładane są odwiedzane węzły zgodnie z kolejnością zadaną przez porządek. 

6.5.2 Przeszukiwanie wszerz (poziomami) 
Przeszukiwanie drzewa wszerz zgodnie z definicją mówiącą o kolejnym przeglądaniu wszystkich 
węzłów o jednakowej odległości od początkowego węzła, zastosowane do korzenia oznacza prze-
szukiwanie drzewa kolejnymi poziomami.  

Algorytm polega na dodaniu do kolejki FIFO korzenia. Następnie, aż do opróżnienia, odej-
mowany z kolejki element jest odwiedzany, dodając do kolejki wszystkich swoich potomków. 
 

void LevelTreeView ( void ) 
{ 
 class BUFFER_CLASS buffer; 
 NODE_TYPE* currentNode; 
 NODE_TYPE* auxChild; 
 

 buffer.Enqueue ( root ); 
 while ( buffer.IsEmpty () != false ) { 
     currentNode = buffer.Front (); 
     buffer.Dequeue (); 
     auxChild = LeftChild ( currentNode ); 
     while ( auxChild != NULL ) { 
         buffer.Enqueue ( auxChild ); 
         auxChild = NextChild ( auxChild ); 
         } 
     } 
} 

Algorytm 6.6 Przeglądanie drzewa poziomami 
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7 Grafy 
 Grafy są jedną z najpowszechniej występujących struktur opisujących zależności. Odzwier-

cielają sieci połączeń drogowych, telekomunikacyjnych, komputerowych, opisują schematy 
blokowe algorytmów, przepływy informacji i wiele innych zjawisk, obejmując ponadto drze-
wa.  

 Stanowią przedmiot badań osobnego działu matematyki zwanego teorią grafów, zapoczątko-
wanego w XVIII wieku przez Leonarda Eulera badaniem problemu mostów w Królewcu.  

 Istnieje wiele różnorodnych grafów o fundamentalnym znaczeniu dla wielu często czysto 
praktycznych problemów (drzewo, graf Eulera, Hamiltona, spójny, planarny), i wiele pro-
blemów grafowych w części wciąż nierozwiązanych.  

 Wiele problemów znalazło rozwiązania, zaś algorytmy rozwiązań stanowią klasykę i podsta-
wę teorii algorytmów (również algorytmów i struktur danych). Do najbardziej znanych i naj-
częściej wykorzystywanych problemów zaliczyć można: 

 problemy najkrótszych ścieżek - algorytm Dijsktry, algorytm Bellmana-Forda, algorytm 
Floyda-Warchalla. 

 problem odwiedzenia wszystkich wierzchołków grafu z jednokrotnym wykorzystaniem 
krawędzi (grafu Eulera) - algorytm Fleury’ego. 

 problem znalezienia minimalnego drzewa zawierającego wszystkie wierzchołki (drzewa 
rozpinającego) – algorytm Kruskala, algorytm Prima.  

 problem komiwojażera - znalezienia najkrótszego cyklu obejmującego wszystkie wierz-
chołki (cyklu Hamiltona) 
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7.1 Podstawowe operacje 
 Podobnie jak dla drzew (a nawet w większym stopniu), brak powszechnie uznawanego ze-

stawu podstawowych operacji dla grafów.  

 Za elementarne można uznać jedynie operacje „techniczne” związane z edycją grafu, tj.  

 InsertVertex – dokłada wierzchołek. Dodawanie należy rozumieć jako dodanie bez 
żadnych krawędzi dochodzących i wychodzących, gdyż to wymaga odrębnych, często zło-
żonych działań.  

 InsertEdge – dodaj krawędź łącząca dwa istniejące wierzchołki 

 RemoveVertex – usuń wierzchołek. Operacja rozumiana jako usunięcie wierzchołka 
izolowanego. Usunięcie wierzchołka, rozumiane jako usunięcie wraz z nim wszystkich 
krawędzi wychodzących i dochodzących jest operacją złożoną.  

 RemoveEdge – usuń krawędź łącząca dwa dane wierzchołki.  

 Oprócz powyższych technicznych operacji, za podstawową (mimo często występującej nie-
banalnej implementacji) uznawana jest operacja stwierdzająca istnienie lub brak krawędzi 
między zadanymi wierzchołkami, o różnorodnej nazwie, stosunkowo najczęściej AreAd-
jacent. 
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7.2 Sposoby implementacji 
Podobnie jak w przypadku drzew i podobnie jak w przypadku podstawowych operacji w więk-
szym stopniu sposoby implementacji zależą od potrzeb konkretnego algorytmu.  

7.2.1 Macierz sąsiedztwa (macierz incydencji, adjacent matrix)  
7.2.1.1 Idea 
Graf zapamiętany jest poprzez dwuwymiarową macierz (dwuwymiarową tablicę) wartości lo-
gicznych o wymiarach odpowiadających liczbie wierzchołków. Każdy element macierzy odpo-
wiada wartością na pytanie o istnienie krawędzi wychodzącej od wierzchołka jednej współrzęd-
nej i  dochodzącej do wierzchołka pozostałej współrzędnej.  

7.2.1.2 Struktura danych 
 

#define MAX_VERTEX ??? 
 

bool adjacentMatrix [ MAX_VERTEX ][ MAX_VERTEX ]; 
 

#define EMPTY_VERTEX ??? 
VERTEX_LABEL vertexLabels [ MAX_VERTEX ]; 

Struktura danych 7.1 Implementacja grafu poprzez macierz sąsiedztwa 
 

Użyta jest wprost tablica wartości logicznych, a spośród dwu możliwych wariantów skierowania 
krawędzi przyjęte jest iż pierwsza współrzędna macierzy określa wierzchołek początkowy, zaś 
druga wierzchołek końcowy. Opcjonalna tablica etykiet wierzchołków służy pomocniczemu ich 
pamiętaniu, a przy okazji - poprzez stałą określająca wierzchołek niewykorzystywany, optymali-
zuje dodawanie nowego wierzchołka.  
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7.2.1.3 Przykład implementacji 
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Rysunek 7.1 Przykładowy graf z rysunku 1.1 w implementacji poprzez macierz sąsiedztwa 
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7.2.1.4 Implementacja kasowania wierzchołka 
 

void TotalRemoveVertex ( int dataVertex ) 
// kasuje wierzchołek z wszystkimi  
// swoimi incydentnymi krawędziami 
{ 
 int i; 
 

 for ( i = 0; i < MAX_VERTEX; i++ ) { 
     // krawędź wychodząca 
     adjacentMatrix [ dataVertex ][ i ] = false; 
 

     // krawędź dochodząca 
     adjacentMatrix [ i ][ dataVertex ] = false; 
     } 
 

 vertexLabels [ dataVertex ] = EMPTY_VERTEX; 
} 

Algorytm 7.1 Usuwanie wierzchołka grafu w implementacji poprzez macierz sąsiedztwa 
 

7.2.1.5 Zalety i wady 
Podstawową zaletą reprezentacji grafu poprzez macierz sąsiedztwa jest jednostkowy koszt roz-
strzygnięcia incydencji wierzchołków (we wszystkich innych reprezentacjach jest co najmniej 
równy liczbie krawędzi wychodzących). W ślad za tym, operacje dodawania i kasowania krawę-
dzi również mają koszt jednostkowy, co szczególnie w przypadku kasowania jest ewenementem. 

Inną niebagatelną zaletą jest prostota wyznaczenia wszystkich wierzchołków dochodzących 
do danego. Czasowo taka operacja nie jest oszczędna (wymaga przeglądnięcia całej kolumny ma-
cierzy nawet, gdy używanych jest niewielka ilość wierzchołków), ale nie jest też złożonościowo 
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gorsza. Co więcej, dochodzące węzły są dane wprost, zaś inne reprezentacje wymagają specjalnej 
obsługi dla ich odróżnienia. 

Z kolei największą wadą opisywanej reprezentacji jest złożoność pamięciowa, proporcjonal-
na do kwadratu maksymalnie możliwej liczby wierzchołków. Nawet posługiwanie się pojedyn-
czymi bitami nie zmniejsza tejże wady, szczególnie dotkliwej gdy graf nie posiada zbyt wielu kra-
wędzi. Stąd osobne ogólne zagadnienie macierzy rzadkich, wykorzystywanie również dla macie-
rzy incydencji.  

Macierz incydencji ma kilka wad teoretycznych. Nie pozwala etykietować krawędzi, a ewen-
tualne inne niż logiczne elementy macierzy problem zajętości pamięci jeszcze by wzmacniały. 
Ponadto wykluczone są krawędzie wielokrotne, a w przypadku grafów nieskierowanych wymu-
szona symetryczność reprezentacji jeszcze wzmacnia wadę nadmiarowości pamięci. 

Tym niemniej prostota implementacji skłania do wykorzystania właśnie takiej reprezentacji 
w sytuacjach, gdy konieczne jest odpowiedź logiczna w rodzaju na przykład stwierdzenia osią-
galności jednego wierzchołka z innego.  
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7.2.2 Listy sąsiedztwa 
7.2.2.1 Idea 
Wykorzystana w implementacji drzew lista dzieci może być z powodzeniem zastosowana dla im-
plementacji grafów. Drobna różnica polega na braku konieczności osobnej zmiennej dla korze-
nia.  

7.2.2.2 Struktura danych 
Analogiczna jak dla listy dzieci przy drzewach. Tablica rekordów odpowiadających wierzchoł-
kom, ze wskaźnikową implementacją listy wychodzących krawędzi zawierających kursory wierz-
chołków do których wchodzą. Różnica występuje jedynie w nazwach (gałąź-krawędź, węzeł-
wierzchołek). 

typedef struct EDGE_STRUCT { 
    int vertex; 
    EDGE_TYPE label; 
    struct EDGE_STRUCT* next;  
    } EDGE_TYPE; 
 

typedef struct VERTEX_STRUCT { 
    VERTEX_LABEL label; 
    EDGE_TYPE* neighbourList; 
    } VERTEX_TYPE; 
 

#define MAX_VERTEX ??? 
VERTEX_TYPE graph [ MAX_VERTEX ];
 

#define EMPTY_VERTEX ??? 
Struktura danych 7.2 Implementacja grafu poprzez listę sąsiedztwa 
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7.2.2.3 Przykład implementacji 
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Rysunek 7.2 Przykładowy graf z rysunku 1.1 w implementacji poprzez macierz sąsiedztwa 

7.2.2.4 Implementacja wstawiania krawędzi 
void InsertEdge ( int fromVertex, int toVertex, EDGE_LABEL* label ) 
{ 
 EDGE_TYPE* newEdge; 
 

 newEdge = (EDGE_TYPE*)malloc ( sizeof ( EDGE_TYPE ) ); 
 

 newEdge->vertex = toVertex;  
 newEdge->next = graph [ fromVertex ].neighbourList; 
 newEdge->label = label; 
 

 graph [ fromVertex ]. neighbourList = newEdge; 
} 

Algorytm 7.2 Wstawianie krawędzi grafu w implementacji poprzez listę sąsiedztwa 
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Przedstawiony algorytm tworzy nową krawędź, dotychczasową listę sąsiedztwa podpina w swo-
im polu next. Po podstawieniu nowej krawędzi w pole listy sąsiedztwa wierzchołka początko-
wego uzyskujemy zwiększenie listy o nowy element umieszczony na początku listy.  

Przedstawiony podprogram ma stały koszt działania, jest jednak dość ograniczony z racji 
wstępnych założeń. Zakłada bezpośredni dostęp do wierzchołków końcowych i dopuszcza wsta-
wianie nowej krawędź na początek listy. W ogólnym przypadku dodawania krawędzi, koniecz-
nym może być wcześniejsze odszukanie wierzchołków końcowych - na przykład jednym z przed-
stawionych dalej algorytmów o złożoności proporcjonalnej do liczby wierzchołków. Z kolei 
umiejscowienie nowej krawędzi może być obłożone dodatkowymi warunkami (na koniec listy, 
zgodnie z posortowaniem etykiet) powodującymi zwiększenie złożoności.  
 

7.2.2.5 Zalety i wady 
Główną zaletą reprezentacji grafu poprzez listę sąsiedztwa jest połączenie prostoty i względnie 
małej złożoności czasowej operacji z nie największymi kosztami pamięci.  

Konieczność odgórnego określenia rozmiaru tablicy wierzchołków (być może mocno nad-
miarowego) jest równoważona zajętością pamięci dla krawędzi proporcjonalną do ich liczby.  

Dodanie i usunięcie krawędzi, określenie incydencji wierzchołków nawet w najbardziej roz-
budowanych i ogólnych wersjach nie przekracza czasu proporcjonalnego do sumy liczby wierz-
chołków i krawędzi. Usunięcie izolowanego wierzchołka lub dodanie nowego może wymagać 
czasu proporcjonalnego do rozmiaru tablicy, ale istnieją możliwości optymalizacji. 

Podstawową wadą reprezentacji poprzez listę sąsiedztwa jest brak możliwości natychmia-
stowego odniesienia do wierzchołków wychodzących do danego węzła. Tym samym w przypadku 
na przykład grafu nieskierowanego powstaje dylemat do listy którego z końcowych wierzchołków 
dołączyć krawędź.  

W praktycznych zastosowaniach pozytywy przeważają nad negatywami, stanowiąc o repre-
zentacji poprzez listy sąsiedztwa jako jednej z najczęściej używanych.  
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7.2.3 Implementacja wskaźnikowa 
7.2.3.1 Idea 
Istotną wadą reprezentacji grafu poprzez listę sąsiedztwa było pamiętanie wierzchołków w tabli-
cy, a więc czasami ze sporą nadmiarowością lub niedostatkiem. Narzucającym się pomysłem jest 
zastosowanie również dla wierzchołków typu wskaźnikowego, a co za tym idzie zastąpienie w re-
kordach krawędzi kursora do wierzchołka – wskaźnikiem. Tym samym nowe wierzchołki nie by-
łyby pobierane z pozostających do dyspozycji w tablicy ale alokowane z pamięci komputera, zaś 
ograniczeniem byłaby pamięć komputera a nie arbitralnie ustalona wielkość tablicy. Zarazem 
złożoność pamięciowa byłaby proporcjonalna do sumy liczby wierzchołków i liczby krawędzi.  

7.2.3.2 Struktura danych 
typedef struct EDGE_STRUCT { 
    struct VERTEX_STRUCT* vertex;
    EDGE_LABEL label; 
    struct EDGE_STRUCT* next; 
    } EDGE_TYPE; 
 

typedef struct VERTEX_STRUCT { 
     struct VERTEX_STRUCT* next; 
     VERTEX_LABEL label; 
     EDGE_TYPE* edgeList; 
     } VERTEX_TYPE; 
 

VERTEX_TYPE* graph; 
Struktura danych 7.3 Wskaźnikowa implementacja grafu 
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W powyższej strukturze danych należy zwrócić uwagę na pole next rekordu wierzchołka. Skoro 
wierzchołki są powiązane wskaźnikami pola vertex zawartego w strukturze krawędzi, dodat-
kowe powiązanie wierzchołków w listę może budzić wątpliwość. Jednakże pole to jest konieczne 
z dwu powodów. Pierwszy jest czysto merytoryczny i wynika z niemożności pamiętania bez pola 
next w strukturze danych wierzchołka więcej niż jednej spójnej składowej grafu. Co więcej – 
gdyby „uchwyt” grafu (zmienna graph) wskazywał na graf nie posiadający krawędzi wychodzą-
cych nie byłoby możliwości zapoczątkowania jakiekolwiek algorytmu badającego w swoim prze-
biegu wierzchołki dostępne z zadanego. Z kolei sięgniecie do innych wierzchołków wymagałoby 
dodatkowych do nich wskaźników, a to właśnie oznacza powiązanie ich w listę. Drugim powo-
dem (merytorycznym ale i praktycznym) jest często występująca konieczność nadania wartości 
wszystkim wierzchołkom (na przykład szczególnych wartości początkowych flag). Algorytmy 
przeszukiwania grafu cechują się pewną złożonością pamięciową i względną komplikacją i nie 
wydaję się konieczne ich uruchomianie dla czynności pomocniczej algorytmu. Dlatego powiąza-
nie wierzchołków w osobną listę pozwala trudność pokonać, bez wnikania w istotę wzajemnych 
powiązań wierzchołków. 
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7.2.3.3 Przykład implementacji 
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Rysunek 7.3 Przykładowy graf z rysunku 1.1 w implementacji wskaźnikowej 
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7.2.3.4 Implementacja usuwania krawędzi 
Zamieszczony podprogram usuwa krawędź o zadanej etykiecie pomiędzy zadanymi parametrami 
wierzchołkami. O ile takowa krawędź istniała zwracana jest wartość true, zaś w przypadku bra-
ku krawędzi zwracana jest wartość false.  
 
 

bool RemoveEdge ( VERTEX_TYPE* fromVertex,  
                  VERTEX_TYPE* toVertex, 
                  EDGE_LABEL* edgeLabel ) 
{ 
 EDGE_TYPE* walkEdge = fromVertex->edgeList; 
 

 if ( walkEdge == NULL ) 
     return false; 
 

 if ( ( walkEdge->vertex == toVertex ) && 
      ( walkEdge->label == edgeLabel ) ) 
     fromVertex->edgeList = walkEdge->next; 
 else { 
     EDGE_TYPE* prevEdge; 
 

     do { 
         prevEdge = walkEdge; 
         walkEdge = prevEdge->next; 
 

         if ( walkEdge == NULL ) 
             return false; 
 

         if ( ( walkEdge->vertex == toVertex ) && 
              ( walkEdge->label == edgeLabel ) ) { 
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             prevEdge->next = walkEdge->next; 
             break; 
             } 
         } 
     while  
        ( true ); 
 

 free ( walkEdge ); 
 return true; 
} 

Algorytm 7.3 Usuwanie krawędzi w implementacji wskaźnikowej grafu 
 

Powyższy algorytm jest zwykłą implementacją wyszukania elementu na liście jednokierunkowej 
wraz z jego usunięciem. Jest zarazem dobrym przykładem fatalnego stylu programowania, mimo 
poprawnego działania merytorycznego. Chodzi tu o nieskończoną pętlę, sztuczne z niej wyjście 
oraz wyjście z całego podprogramu wprost z wnętrza pętli.  

7.2.3.5 Zalety i wady 
Mniejsza złożoność pamięciowa dla wierzchołków grafu, proporcjonalna do ich liczby jest nie-
wątpliwą zaletą opisywanej reprezentacji. Przy analogicznej do listy sąsiedztwa komplikacji ope-
racji, ta niewątpliwa zaleta nie wydaje się mieć szczególnego znaczenia. Tym bardziej, że pola 
wskaźnikowe w krawędziach (zamiast kursorów) mogą same z siebie być kosztowne, a ponadto 
konieczne jest dodatkowe pole wiążące wierzchołki w listę. Zatem zysk pamięciowy może okazać 
się dyskusyjny, a wzrost komplikacji operacji na wierzchołkach znaczący.  

Dlatego czysto wskaźnikowa implementacja grafów jest jedną z najmniej godnych polecenia. 



Grafy Sposoby implementacji
 

Algorytmy i struktury danych 200 
 

7.2.4 Lista krawędzi 
7.2.4.1 Idea 
Graf pamiętany jest poprzez listę krawędzi, zaś struktura krawędzi obejmuje kursory wierzchoł-
ków. Kursory wierzchołków implikują tablicę wierzchołków, co i tak byłoby konieczne dla zapre-
zentowania wierzchołków izolowanych (nie będących końcem żadnej krawędzi, a więc nie wy-
stępujących na liście). Sama organizacja listy jest zależna od wyboru implementacji listowej, 
może zatem być zarówno wskaźnikowa jak i kursorowa.  

7.2.4.2 Struktura danych 
Przedstawiona poniżej struktura danych zakłada kursorową implementację listy krawędzi z listą 
pamięci wolnej.  

typedef struct EDGE_STRUCT { 
    EDGE_LABEL label; 
    int fromVertex; 
    int toVertex; 
    int next;  
    } EDGE_TYPE; 
 

#define MAX_EDGE ? 
EDGE_TYPE edges [ MAX_EDGE ]; 
int firstEdge; 
 

typedef struct VERTEX_STRUCT { 
    VERTEX_LABEL label; 
    int next; 
    } VERTEX_TYPE; 
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#define MAX_VERTEX ? 
VERTEX_TYPE vertices [ MAX_VERTEX ]; 
int firstVertex; 
 

#define NIL ? 
 

#define EMPTY_EDGE ? 
#define EMPTY_VERTEX ? 
 

int edgeFree; 
int vertexFree; 

Struktura danych 7.4 Implementacja grafu poprzez listę krawędzi 
 

Tablica wierzchołków dla optymalizacji dodawania i usuwania wierzchołków, również jest po-
wiązana w listy wierzchołków wykorzystanych i wolnych.  

7.2.4.3 Przykład implementacji 
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7.2.4.4 Zalety i wady 
Reprezentacja poprzez listę krawędzi jest stosunkowo oszczędna pamięciowo, a gdyby pokusić 
się o wskaźnikową reprezentację tablicy wierzchołków mogłaby być równie dobra jak reprezen-
tacja nazwana wcześniej wskaźnikową. Jednakże wadą determinującą niewielką liczbę zastoso-
wań omawianej reprezentacji jest koszt czasowy operacji stwierdzającej incydencję wierzchoł-
ków, proporcjonalny do liczby krawędzi całego grafu.  

Rzecz jasna, dla algorytmów wymagających operacji na całym zbiorze krawędzi grafu (na 
przykład algorytmy znajdywania najkrótszych ścieżek), tego rodzaju implementacja jest jak naj-
bardziej wskazana. Inny praktyczny sposób wykorzystania reprezentacji grafu poprzez listę kra-
wędzi bazuje na jej sekwencyjności, co sugeruje wykorzystanie takiej a nie innej reprezentacji 
grafu dla komunikacji poprzez plik. 
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7.3 Przeglądania grafu 
Podstawą większości algorytmów grafowych są algorytmy przeszukiwania grafu. Nie chodzi jed-
nak jedynie o to by odwiedzić wszystkie wierzchołki lub wszystkie krawędzie i uczynić to tylko 
raz (posługując się różnymi implementacjami jest to realizowalne bez większego kłopotu), ale 
odwiedzanie powinno być zgodne ze strukturą połączeń wierzchołków poprzez krawędzie. Cho-
dzi zatem o przeglądanie grafu według jego merytorycznej zawartości, a nie przeglądanie struk-
tury danych w zastosowanej implementacji. 

Poznane wcześniej algorytmy przeglądania drzewa nie mają zastosowania wprost, gdyż po-
tomkowie mogą posiadać krawędzie idące bezpośrednio lub pośrednio do rodzica (mogą posia-
dać cykl), co skutkowałoby zapętleniem algorytmu. Jednakże ogólne idee przeszukiwania drzew 
(z pewnymi modyfikacjami) dają się uogólnić do przeglądania grafu.  

7.3.1 Strategia DFS (Depth First Search, wgłąb)  
7.3.1.1 Idea 
Przeglądanie można streścić analogicznie jak dla drzew, to znaczy – poruszamy się po wierz-
chołkach grafu zgodnie z krawędziami tak długo jak jest to możliwe, a jeżeli brak możliwości 
przejścia dla aktualnego wierzchołka, wracamy do wierzchołka poprzedniego i szukamy następ-
nej możliwej do przejścia krawędzi. Tym samym, algorytm realizujący strategię przeszukiwania 
DFS jest przykładem szerszej kategorii algorytmów zwanej algorytmami z powrotami, polegają-
cych właśnie na poszukiwaniu rozwiązania wzdłuż ideowej drogi, na której w razie potrzeby do-
konujemy powrotu do wcześniejszych miejsc. 

Powyższy opis jest zgodny z opisem algorytmu dla drzew, i w tak zapisanej postaci milcząco 
zakłada omijanie krawędzi idących do wierzchołków już odwiedzonych. Analogiczne założenie 
nie było konieczne dla drzew, z racji niemożliwości wystąpienia tylko jednej krawędzi dochodzą-
cej oraz braku cykli, a więc niemożności dojścia do jakiegokolwiek wierzchołka więcej niż jedną 
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ścieżką. W przypadku grafów opisane sytuacje mogą się zdarzyć, stąd konieczność odróżniania 
wierzchołków odwiedzonych i nieodwiedzonych, co prowadzi do sformułowania algorytmu na-
stępującej treści: 

 

Dla każdego nieodwiedzonego wierzchołka grafu zaznacz go jako odwiedzonego 
i  przechodź do wszystkich kolejnych nieodwiedzonych wierzchołków w bezpośred-
nim sąsiedztwie.  

7.3.1.2 Implementacja 
… wykorzystuje w pełni wskaźnikową strukturę danych dla grafu, z typem wierzchołka wzboga-
conym o pole visited typu logicznego (bool). Obejmuje dwa podprogramy, z których pierw-
szy (DFS_Whole) inicjuje pola informujące o odwiedzeniu na wymaganą początkową wartość 
false, a następnie powtórnie przechodzi po wszystkich dotąd nieodwiedzonych wierzchołkach 
dla każdego uruchomiając drugi podprogram (DFS_Single).  

Drugi podprogram jest zasadniczą realizacją strategii przeglądania, co oznacza przechodze-
nie po liście krawędzi, testowanie stanu odwiedzenia wskazywanych przez krawędzie wierzchoł-
ków i rekurencyjne wywołanie DFS_Single. Tym sam nawroty obsługuje standardowa syste-
mowa implementacja rekursji. 
 

void DFS_Whole ( void ) 
{ 
 VERTEX_TYPE* walkVertex = firstVertex; 
 

 while ( walkVertex != NULL ) { 
     walkVertex->visited = false; 
     walkVertex = walkVertex->next; 
     } 
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 walkVertex = firstVertex; 
 while ( walkVertex != NULL ) { 
     if ( walkVertex->visited == false ) 
         DFS_Single ( walkVertex ); 
     walkVertex = walkVertex->next; 
     } 
} 
//-------------------------------------------------------------------------------------------- 

void DFS_Single ( VERTEX_TYPE* currentVertex ) 
{ 
 Visit ( currentVertex ); 
 currentVertex->visited = true; 
 

 EDGE_TYPE* walkEdge = currentVertex->edgeList; 
 while ( walkEdge != NULL ) { 
     if ( walkEdge->vertex->visited == false ) 
         DFS_Single ( walkEdge->vertex ); 
     walkEdge = walkEdge->next; 
     } 
} 

Algorytm 7.4 Przeglądanie grafu zgodnie ze strategią Depth First Search 
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7.3.1.3 Przykład działania 

 
Rysunek 7.5 Przykładowy graf dla demonstracji strategii przeglądania grafu 

Uwaga: 
Dla zobrazowania działania strategii przeglądania grafów, zarówno dla aktualnie prezento-
wanej strategii DFS jak opisanej następnie strategii BFS wykorzystywany będzie graf skiero-
wany z powyższego rysunku. Zakładamy zarazem, iż wierzchołki grafu są uporządkowane ro-
snąco według etykiet, to znaczy pierwszym wierzchołkiem jest wierzchołek z etykietą C. Zara-
zem spośród bezpośrednio połączonych wierzchołków F oraz D, pierwszy jest wierzchołek D. 
Tym samym wszelkie opisane dalej sytuacje, dla których będzie zachodziła potrzeba przeglą-
dania wierzchołków, tak określoną kolejność muszą uwzględniać.  
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Rysunek 7.6 Działanie strategii DFS dla przykładowego grafu 
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Rysunek 7.7 Działanie strategii DFS dla przykładowego grafu – ciąg dalszy 1 
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Rysunek 7.8 Działanie strategii DFS dla przykładowego grafu – ciąg dalszy 2 
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 Rysunek 7.9 Działanie strategii DFS dla przykładowego grafu – ciąg dalszy 3  
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Ilustracją końcowego efektu działania przeszukiwania grafu według strategii DFS może być po-
niższy rysunek, z widocznymi krawędziami przechodzenia pomiędzy poszczególnymi wierzchoł-
kami.  

 
Rysunek 7.10 Strategia DFS dla przykładowego grafu – drzewa rozpinające 

 

Zarazem dwa osobne kolory wyróżniają dwa rozłączne zbiory wierzchołków powstałe z począt-
kowego wywołania podprogramu DFS_Single. Powyższy przykład może sugerować, iż opisane 
zbiory wraz z krawędziami przejść strategii DFS tworzą drzewa (tak jest w istocie), są to osobne 
drzewa (co zależy od wyboru wierzchołka początkowego), i zarazem są to drzewa niemal „rozpi-
nające”. Wszystko to może prowadzić do wykorzystania strategii DFS właśnie do rozwiązania na 
przykład problemu znalezienia drzewa rozpinającego dla danego grafu, choć akurat dla tego 
problemu opisana dalej strategia BFS nadaje się równie dobrze. 
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7.3.2 Strategia BFS (Breadth First Search, wszerz)  
7.3.2.1 Idea 
Algorytm przeglądania drzewa poziomami, jest strategią BFS określoną dla ogólnych grafów, 
w ten szczególny sposób działającą dla drzew. Celem jest przeglądanie wierzchołków grafu w ko-
lejności odległości od początkowego wierzchołka wyrażonej liczbą krawędzi. Zatem najpierw 
odwiedzane są wszystkie wierzchołki do których można dojść z wierzchołka początkowego, na-
stępnie wszystkie dotąd nie odwiedzone wierzchołki do których można dojść z wierzchołków 
bezpośrednio osiągalnych z wierzchołka początkowego i tak dalej.  

7.3.2.2 Implementacja 
Algorytm realizujący BFS dla grafu korzysta z analogicznej abstrakcyjne struktury danych jak al-
gorytm BFS dla drzew, czyli z bufora. Zarazem podobnie jak przy strategii DFS, nie można pro-
sto przełożyć algorytmu drzewowego na grafowy, i podobnie struktura wierzchołka musi obej-
mować specjalne pole odróżniające wierzchołki już obsłużone od wierzchołków nietkniętych.  

Występuje istotna różnica dotycząca momentu obsługi dodatkowego pola rozróżniającego 
obsługę. W przypadku algorytmu DFS wierzchołki były odkładane na stos, a dopiero po ich cał-
kowitym obsłużeniu pole odróżniające zmieniało wartość. W przypadku algorytmu realizującego 
strategię BFS, nieobsłużone wierzchołki bezpośrednio osiągalne z aktualnego są dodawane do 
bufora i natychmiast zmieniają pole odróżnienia, ale obsłużone są w dalszym przebiegu algoryt-
mu. Można obrazowo powiedzieć, iż jak tylko wierzchołek zostaje odkryty, natychmiast wypada 
z puli wierzchołków rozpatrywanych. Stąd też często używana nazwa pola, czyli discovered.  

Przedstawiona poniżej implementacja korzysta z zewnętrznie zdefiniowanej klasy bufora cy-
klicznego (BFS_buffer), a dla zapamiętania grafu wykorzystuje implementację ściśle wskaźni-
kową. Dodatkowo, w strukturze wierzchołka znajdzie się pole (distance) pamiętające odle-
głość od początkowego wierzchołka wyrażoną w liczbie krawędzi koniecznych do przejścia od 
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wierzchołka początkowego. Tak mierzoną odległość uzyskujemy niemal za darmo. Wystarczy 
początkowemu wierzchołkowi nadać wartość zero, zaś wszystkim wierzchołkom dokładanym do 
kolejki nadawać wartość wierzchołka obsługiwanego zwiększoną o jeden. 

Działanie podprogramu realizującego strategię BFS początkowo wymaga wyzerowanie 
wszystkich pól discovered. Zarazem nie ma konieczności zerowania pól distance, gdyż i tak 
właściwe wartości uzyskują w momencie dodawania do kolejki. Wierzchołki grafu są przegląda-
ne po raz kolejny, a dla każdego dotąd nieodkrytego wierzchołka uruchomiane jest działanie po-
legające na dodaniu go do bufora. W dalszej kolejności aż do opróżnienia bufora wierzchołki są 
z niego pobierane, zaś dodawane są do bufora wszystkie nieodkryte wierzchołki w bezpośrednim 
sąsiedztwie pobranego. 

 

class BUFFER_CLASS BFS_buffer; 
 

void BFS ( void ) 
{ 
 VERTEX_TYPE* walkVertex = firstVertex; 
  

 // wyczyszczenie pól discovered 
 while ( walkVertex != NULL ) { 
     walkVertex->discovered = false; 
 

     walkVertex = walkVertex->next; 
     } 
 

 walkVertex = firstVertex; 
 while ( walkVertex != NULL ) { 
     if ( walkVertex->discovered == false ) { 
 

         // wierzchołek początkowy BFS 
         walkVertex->discovered = true; 
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         walkVertex->distance = 0; 
         BFS_buffer.EnQueue ( walkVertex ); 
          

         // zasadniczy algorytm BFS 
         while ( BFS_buffer.IsEmpty () == false ) { 
             VERTEX_TYPE* frontVertex = BFS_buffer.Front (); 
 

             Visit ( frontVertex ); 
 

             EDGE_TYPE* walkEdge = frontVertex->edgeList; 
             while ( walkEdge != NULL ) { 
                 VERTEX_TYPE* toVertex; 
 

                 if ( walkEdge->vertex->discovered == false ) { 
                     toVertex = walkEdge->vertex; 
 

                     toVertex->discovered = true; 
                     toVertex->distance = frontVertex->distance + 1;
 

                     BFS_buffer.EnQueue ( toVertex ); 
                     } 
                  walkEdge = walkEdge->next; 
                  } 
             BFS_buffer.DeQueue (); 
             }   
         } 
     walkVertex = walkVertex->next; 
     } 
} 

Algorytm 7.5 Przeglądanie grafu według strategii Breadth First Search 
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7.3.2.3 Przykład działania 
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 Rysunek 7.11 Działanie strategii BFS dla przykładowego grafu   
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 Rysunek 7.12 Działanie strategii BFS dla przykładowego grafu – ciąg dalszy 1  
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 Rysunek 7.13 Działanie strategii BFS dla przykładowego grafu – ciąg dalszy 2  
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 Rysunek 7.14 Działanie strategii BFS dla przykładowego grafu – ciąg dalszy 3  
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Jako uzupełnienie zwróćmy uwagę na poniższy rysunek, gdzie oprócz powtórzenia przykładowe-
go grafu, zamieszczone są wartości pola distance uzyskane w wyniku działania algorytmu re-
alizującego strategię BFS. 

TMFDC K V I P SX YR
22110 2 2 3 0 1 21 2

 
Rysunek 7.15 Odległości wszystkich wierzchołków od wierzchołka 

początkowego po realizacji przeszukiwania BFS 
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7.3.3 Porównanie strategii DFS i BFS 
Dla ilustracji różnicy działania obu strategii przeglądania grafów potraktujmy przykładowy graf 
jako nieskierowany i przeanalizujmy kolejność odwiedzania wierzchołków grafu w obu strate-
giach, z uwzględnieniem krawędzi łączących ze sobą kolejno przeglądane wierzchołki. 
 

 
Rysunek 7.16 Przykładowy graf po usunięciu skierowań w strategii przeglądania DFS i BFS 

 

Strategia DFS tworzy głębokie drzewa o możliwie małej liczbie rozgałęzień i długich ścież-
kach, zaś strategia BFS daje drzewa o możliwie najmniejszej głębokości, większej liczbie rozgałę-
zień i stosunkowo krótkich ścieżkach.  

Mimo tych różnic, dla wielu problemów grafowych obie strategie są równoważne. Dla pro-
blemu istnienia połączeń dwu zadanych wierzchołków grafu, detekcji cykli w grafie, znajdywania 
spójnych składowych grafu, znajdywaniu drzewa rozpinającego wybór strategii przeglądania nie 
ma większego znaczenia.  
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Znane są jednakże problemy grafowe, dla których wybór strategii przeglądania wierzchoł-
ków lub krawędzi grafu ma fundamentalne znaczenie. Dość naturalnym wydaje się zastosowanie 
strategii BFS dla problemu znajdywania najkrótszych ścieżek, gdy z kolei dla znajdywania tak 
zwanych dwuspójnych składowych grafu (fundamentalne znaczenie przy wyszukiwaniu cykli 
Hamiltona) konieczne jest stosowanie strategii DFS. 
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7.4 Wybrane algorytmy grafowe 
Podstawowy kanon algorytmów grafowych liczy nieco mniej niż dziesięć algorytmów. Poniżej 
zostaną przedstawione dwa wybrane algorytmy, przy czym dobór jest całkowicie arbitralny i jest 
subiektywnym kompromisem pomiędzy trudnością, użytecznością i możliwością prezentacji.  

7.4.1 Znadywanie cyklu i ścieżki Eulera 

7.4.1.1 Mosty Królewieckie, cykle i ścieżki Eulera 

 
Rysunek 7.17 Mosty Królewieckie 

 
Rysunek 7.18 Graf mostów królewieckich 

Początkiem teorii grafów jest problem mostów w XVIII-wiecznym Królewcu, sprowadzający się 
do następującej zagadki. Czy możliwe jest wychodząc na spacer po królewieckich mostach 
(o układzie jak na powyższym rysunku), odbyć go w sposób odwiedzający wszystkie mosty, każ-
dy most co najwyżej jeden raz i powrócić (do domu)? Problem postawiono Leonardowi Eulerowi 
(1707-1783) podczas wizyty w Królewcu, a odpowiedzią było iż nie jest to możliwe.  

W przypadku konkretnego królewieckiego układu mostów możliwych dróg jest zaledwie kil-
kadziesiąt, zatem przeglądnięcie wszystkich tras pozwala stwierdzić niemożliwość znalezienia 
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właściwej trasy. Euler potraktował problem ogólnie, próbując odpowiedzieć na pytanie kiedy 
istnieje droga o zadanych wymogach. Zarazem, obrazując mosty królewieckie poprzez symbo-
liczne odwzorowania połączeń (jak na powyższym rysunku) otrzymał wprost intuicję grafu, a 
efektem rozważań było opublikowanie w roku 1736 pierwszego twierdzenia początkującego nowy 
dział matematyki zwany teorią grafów. 
 

Ścieżka Eulera 
… to ścieżka w grafie, obejmująca wszystkie krawędzie grafu, przy czym każda krawędź występu-
je dokładnie raz. 
 

Cykl Eulera 
… to ścieżka Eulera będąca cyklem. 

7.4.1.2 Warunki istnienia rozwiązań 
Efektem dociekań Eulera było twierdzenie podające łatwe do sprawdzenia warunki jakie musi 
spełniać graf by w ogóle możliwe było znalezienie w nim cyklu Eulera, i ma ono poniższą wypo-
wiedź: 
 

Jeżeli graf nieskierowany jest spójny i stopień każdego wierzchołka jest 
parzysty, to w grafie istnieje cykl Eulera 

 

Zarazem, ponieważ cykl Eulera przechodzi przez wszystkie krawędzie to przechodzi też przez 
wszystkie wierzchołki i nie ma znaczenia od którego wierzchołka rozpoczniemy cykl. Inaczej 
mówiąc, istnieje cykl Eulera dla każdego wierzchołka początkowego. 
 

Gdy wszystkie wierzchołki grafu mają stopień parzysty, czyli istnieje cykl Eulera, to istnieje rów-
nież ścieżka Eulera, i stanowi ją istniejący cykl. Powstaje zarazem pytanie, czy jest możliwe istnie 
ścieżki Eulera przy jednoczesnym nieistnieniu cyklu Eulera?  
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Rysunek 7.19 Graf z istniejącą ścieżką Eulera i brakiem cyklu Eulera 

 

Odpowiedź jest twierdząca, a przykładem może być powyższy (powszechnie znany) graf.  
Kolejnym nasuwającym się pytaniem jest istnienie dla ścieżek Eulera analogicznego twier-

dzenia jak dla cykli Eulera, pozwalającego w łatwy sposób sprawdzić samą możliwość istnienia 
ścieżki. Twierdzenie takowe istnieje i ma postać następującą:  
  

Jeżeli graf nieskierowany jest spójny i stopień każdego wierzchołka poza 
dwoma jest parzysty, to w grafie istnieje ścieżka Eulera. 

 

Zarazem, nietrudno się domyślić, że dwa wierzchołki o nieparzystym stopniu stanowić będą 
końce istniejącej ścieżki Eulera.  

7.4.1.3 Idea algorytmu 
Twierdzenia udowodnione przez Eulera odpowiadały jedynie na pytanie o możliwość istnienia 
cyklu lub ścieżki, ale nie mówiły jak cykl lub ścieżkę znaleźć. Istnieje wiele mniej lub bardziej in-
tuicyjnych przepisów na wyznaczenie cyklu (ścieżki) Eulera, niekoniecznie nadających się do 



Grafy Wybrane algorytmy grafowe
 

Algorytmy i struktury danych 225 
 

komputerowej implementacji, i dopiero XX wiek wraz z rozwojem komputerów skłonił do opra-
cowania precyzyjnych algorytmów.  

Przedstawiony algorytm nosi nazwę algorytmu Fleury’ego i w pierwszej części obejmuje 
sprawdzenie możliwości istnienia cyklu Eulera. Kiedy już wiadomo że cykl istnieje, na stos od-
kładany jest dowolny wierzchołek, a sam algorytm kontynuuje działanie aż do opróżnienia stosu. 
Działanie polega na odkładaniu na stos dowolnego wierzchołka bezpośrednio sąsiadującego 
z wierzchołkiem ze szczytu stosu, wraz z usunięciem z grafu krawędzi sąsiedztwa. Jeżeli w trak-
cie działania uzyskamy na stosie przypadek wierzchołka izolowanego, to jest on zdejmowany ze 
stosu i kierowany na wyjście. Po zakończeniu działania (opróżnieniu stosu), wyjście zawiera 
wierzchołki składające się na cykl Eulera. 
7.4.1.4 Przykład działania 

 
Rysunek 7.20 Przykładowy graf dla ilustracji działania 

algorytmu Fleury’ego wyszukiwania cyklu Eulera  
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 Rysunek 7.21 Przykład działania algorytmu znajdowania cyklu Eulera  
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 Rysunek 7.22 Przykład działania algorytmu znajdowania cyklu Eulera – ciąg dalszy 1  



Grafy Wybrane algorytmy grafowe
 

Algorytmy i struktury danych 228 
 

 
E

F

B

A

D

C

A
B
C
D
B
E

G

HIJ A
 

 
E

F

B

A

D

C

A
B
C
D
B
E
C

G

HIJ A
 

 

     

 
E

F

B

A

D

C

A
B
C
D
B
E
C
G

G

HIJ A
 

 
E

F

B

A

D

C

A
B
C
D
B
E
C
G
D

G

HIJ A
 

 

 Rysunek 7.23 Przykład działania algorytmu znajdowania cyklu Eulera – ciąg dalszy 2  
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 Rysunek 7.24 Przykład działania algorytmu znajdowania cyklu Eulera – ciąg dalszy 3  
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 Rysunek 7.25 Przykład działania algorytmu znajdowania cyklu Eulera – ciąg dalszy 4  
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Rysunek 7.26 Przykład działania algorytmu znajdowania cyklu Eulera – ciąg dalszy 5 
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Rysunek 7.27 Cykl Eulera dla przykładowego grafu 
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7.4.1.5 Ogólna implementacja 
Zamieszczona dalej implementacja nie jest szczegółowym programem do natychmiastowej reali-
zacji, ale z powodu względnej obszerności jedynie zapisem głównego algorytmu. Zakłada wskaź-
nikową reprezentację grafu danego poprzez zmienną graph, używa własnej implementacji sto-
su, a ponadto wykorzystuje niezaimplementowane, ale jasne co do idei podprogramy CheckPo-
ssibility (dla sprawdzenia parzystości stopnia wierzchołków), DeleteEdge (dla kasowania 
krawędzi) oraz AddToOut (dla skierowania wierzchołka do wyjścia). 
 

void EulerCycle ( void ) 
{ 
 if ( CheckPossibility () == true ) { 
     Push ( graph ); 
     while ( IsEmpty () == false ) { 
         VERTEX_TYPE topVertex = Top (); 
         if ( topVertex->edgeList != NULL ) { 
             Push ( topVertex->edgeList->vertex ); 
             DeleteEdge ( topVertex->edgeList ); 
             } 
         else { 
             outVertex = Pop (); 
             AddToOut ( outVertex ); 
             } 
         }  
     } 
} 

Algorytm 7.6 Znajdywania cyklu Eulera – algorytm Fleury’ego 
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Pewnego rodzaju trudnością jest stosowane w implementacji kasowanie krawędzi. Gdyby zasto-
sować je wprost, to po zakończeniu pracy algorytmu zniknąłby cały graf, zaś rozwiązaniem pro-
blemu jest zastosowanie algorytmu dla kopii wyjściowego grafu. Innym rozwiązaniem jest doło-
żenie do każdej krawędzi flagi skasowania, jednakże tego rodzaju rozwiązanie wymagałoby prze-
glądania wszystkich krawędzi nawet gdy wszystkie są już „skasowane”, co znacznie zwiększa 
koszt czasowy działania algorytmu. 

7.4.1.6 Cykle i ścieżki Eulera w grafach skierowanych 
W przypadku grafów skierowanych warunki istnienia cyklu i ścieżki Eulera nieco się komplikują, 
tym niemniej istnieją odpowiednie twierdzenia. 
 

Jeżeli graf skierowany jest spójny, a ponadto dla każdego wierzchołka 
stopień wejściowy i stopień wyjściowy są równe, to w grafie istnieje cykl  
Eulera. 

 

Jeżeli graf skierowany jest spójny, a ponadto dla każdego wierzchołka 
stopień wejściowy i stopień wyjściowy są równe, lub istnieje dokładnie 
jeden wierzchołek o stopniu wyjściowym większym o jeden od swojego 
stopnia wejściowego i dokładnie jeden wierzchołek o stopniu wejściowym 
większym o jeden od swojego stopnia wyjściowego, to w grafie istnieje 
ścieżka Eulera. 
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7.4.2 Wyznaczanie najkrótszych ścieżek 
7.4.2.1 Przedstawienie problemu 
Jednym z najbardziej podstawowych i najbardziej użytecznych algorytmów grafowych jest wy-
znaczanie w grafie o krawędziach etykietowanych liczbami najkrótszej ścieżki łączącej dwa 
wierzchołki. Najkrótszej – w rozumieniu sumy wag krawędzi składającej się na ścieżkę.  

Problem ma wiele wersji, na przykład można rozpatrywać wagi dowolne (również zerowe 
i ujemne), można poszukiwać wszystkich możliwych dróg, poszukiwać jedynie długości mini-
malnych dróg, rozróżniać skierowania lub nie a ponadto znaleźć jeszcze wiele innych wariantów. 
W naszym przypadku zajmiemy się problemem wyszukiwania w spójnym grafie nieskierowanym 
o nieujemnych wagach krawędzi minimalnej ścieżki od zadanego wierzchołka do wszystkich 
wierzchołków grafu. 

7.4.2.2 Idea rozwiązania 
Ogólna idea rozwiązania opiera się na pamiętaniu wraz z wierzchołkami minimalnych odległości 
od zadanego wierzchołka początkowego. Na wstępie odległości nie są jeszcze minimalne, ale ko-
lejne etapy algorytmu będą tak je modyfikować, by każdy etap pozwalał znaleźć minimalną dro-
gę do jednego z wierzchołków grafu. Każdy wierzchołek po ustaleniu minimalnej odległości od 
wierzchołka startowego można zaniedbać, a dalsze działanie kontynuować dla pozostałego zbio-
ru wierzchołków grafu. 
 

Pozostaje jednakże odpowiedzieć na kilka pytań. 
1. Jakie początkowe wartości „minimalnych” odległości zadać? 
2. Jak przeliczać w kolejnych krokach nowe wartości minimalne? Najważniejsze pytanie! 
3. Jak z minimalnych długości ścieżek uzyskać samą ścieżkę? 
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Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań jest stosunkowo prosta. Wstępna długość ścieżki 
od początkowego wierzchołka do niego samego będzie wynosiła zero, zaś do wszystkich pozosta-
łych wierzchołków będzie wynosiła na początek plus nieskończoność – z racji nieokreślenia. 
W następnym etapie działania algorytmu nieskończone odległości w bezpośrednim sąsiedztwie 
wierzchołka początkowego zostaną zastąpione długościami krawędzi. Będzie to zarazem działa-
nie wynikające z odpowiedzi na drugie z postawionych pytań. 
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Rysunek 7.28 Idea relaksacji 

 

Przeliczanie minimalnych wartości na podstawie już istniejących nazywane jest relaksacją, 
i opiera się na wnioskach wynikających z sytuacji odwzorowanej na powyższym rysunku. Przyj-
mijmy że D{A,B} oznacza długość minimalnej ścieżki pomiędzy wierzchołkami A oraz B ustaloną 
na pewnym etapie działania algorytmu, d{A,B} oznacza długość krawędzi łączącej wierzchołki A 
oraz B, a ponadto Vstart będzie wierzchołkiem początkowym od którego długości ścieżek poszuku-
jemy, Vdata jednym z wierzchołków któremu długość minimalnej ścieżki chcemy zmodyfikować 
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z wykorzystaniem wierzchołka Vmin. „Z wykorzystaniem” oznacza udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie która ze ścieżek prowadzących do wierzchołka Vdata jest krótsza. Dotychczasowa (o długości 
D{Vdata,Vstart}), czy może ścieżka wykorzystująca wierzchołek Vmin. Na długość drugiej ścieżki 
składa długość minimalnej ścieżki do wierzchołka Vmin (czyli D{Vmin,Vstart}) oraz długość krawędzi 
łączącej wierzchołki Vmin i Vdata, czyli d{Vdata,Vmin}. Zatem relaksacja minimalnej długości ścieżki 
do wierzchołka Vdata, to rozstrzygnięcie która z opisanych długości jest mniejsza, zaś zrelaksowa-
ną długością minimalnej ścieżki będzie wartość: 

minimum ( D{Vdata,Vstart},  D{Vmin,Vstart} + d{Vdata,Vmin} ) 

Opisana reguła relaksacji jest podstawą algorytmu uzyskiwania długości minimalnych ście-
żek dla całego grafu. Początkowo wszystkie wierzchołki z wyjątkiem startowego (oznaczmy go 
przez Vstart) mają długości ścieżek wynoszące nieskończoność, a drugim etapem jest relaksacja 
wszystkich bezpośrednich sąsiadów wierzchołka startowego co oznacza praktycznie podstawie-
nie długości krawędzi. Jeżeli zwrócimy uwagę na wierzchołek o aktualnie najmniejszej długości 
ścieżki z dotychczas niezrelaksowanych wierzchołków, to będzie to wierzchołek o najmniejszej 
długości krawędzi wychodzącej z wierzchołka startowego (na potrzeby opisu nazwijmy go Vmin). 
Zarazem, dla wierzchołka Vmin długość krawędzi łączącej go z wierzchołkiem startowym jest dłu-
gością najkrótszej ścieżki spośród wszystkich możliwych ścieżek w całym grafie. Jest tak dlatego, 
ponieważ jakakolwiek istniejąca ścieżka musiałby przechodzić przez któryś z pozostałych wierz-
chołków sąsiednich wierzchołka Vstart, a każdy z nich ma już długość pojedynczej krawędzi ścież-
ki większą od aktualnej wartości minimalnej rozpatrywanego wierzchołka. Możemy teraz zrelak-
sować wszystkie wierzchołki sąsiadujące z rozpatrywanym wierzchołkiem Vmin, a jako nową war-
tość minimalnej ścieżki przyjąć albo sumę ścieżki prowadzącej do wierzchołka wykorzystywane-
go przy relaksacji (czyli Vmin) w sumie z długością dochodzącej krawędzi, albo pozostawić zastaną 
wartość bez zmian. Pierwsza ewentualność na pewno będzie miała miejsce kiedy rozpatrywany 
będzie wierzchołek w odległości dwu krawędzi od wierzchołka Vstart (zastana długość minimalnej 
ścieżki wynosi wtedy nieskończoność), lub kiedy długość krawędzi do któregokolwiek z pozosta-
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łych wierzchołków sąsiednich jest większa niż suma długości dwukrawędziowej ścieżki wykorzy-
stującej wierzchołek Vmin. Jeżeli teraz, w następnego kroku algorytmu (traktowanym jako kolejny 
krok całego algorytmu) rozpatrzymy długości ścieżek wierzchołków dotychczas niewykorzysty-
wanych do relaksacji, to będą to długości minimalnych ścieżek od wierzchołka startowego z wy-
korzystaniem relaksacji opartej o wszystkie dotychczasowe wierzchołki. Na początku (po drugim 
etapie) minimalne długości ścieżek to albo długości bezpośrednich połączeń, albo długości mi-
nimalnych połączeń wykorzystujących drugi wierzchołek, w zależności od tego która z wartości 
jest mniejsza. Tym samym wierzchołek o minimalnej długości ścieżki z dotąd niewykorzystywa-
nych w relaksacji ma długość ścieżki minimalnej najmniejszą spośród wszystkich możliwych 
ścieżek prowadzących do niego z wierzchołka startowego. Każda inna ścieżka albo prowadziłaby 
przez dotychczas niewykorzystane wierzchołki sąsiednie (wtedy bezpośrednie połączenie jest 
krótsze), albo przez wierzchołek wykorzystany wcześniej do relaksacji (wtedy minimalna długość 
ścieżki jest ostatnio uzyskaną). Możemy zatem rozpatrywany wierzchołek o minimalnej długości 
ścieżki z dotąd niewykorzystywanych w relaksacji użyć właśnie do kolejnej relaksacji, zrelakso-
wać sąsiadujące z nim wierzchołki, znaleźć kolejny wierzchołek z minimalna długością ścieżki, 
użyć go do kolejnej relaksacji i tak dalej aż do wyczerpania wierzchołków.  

Pozostaje odpowiedzieć na trzecie z postawionych pytań, dotyczące uzyskania przebiegu mi-
nimalnej ścieżki przy znanej jej długości. Rozwiązanie problemu sprowadza się do pamiętania 
wraz z każdym wierzchołkiem odniesienie do ostatniego wierzchołka wyznaczającego minimalną 
długość ścieżki. Dla wierzchołków bezpośrednio sąsiadujących z wierzchołkiem startowym bę-
dzie to początkowo odniesienie właśnie do wierzchołka startowego. Odniesienie może ulec 
zmianie w trakcie relaksacji kiedy znajdzie się inna ścieżka, jednakże relaksacja jest zawsze opar-
ta o jakiś wierzchołek i krawędź prowadzącą z niego do wierzchołka relaksowanego. Skoro zatem 
długości okazały się mniejsze to właśnie wierzchołek służący relaksacji musi znaleźć się w odnie-
sieniu wierzchołka relaksowanego. 

Z punktu widzenia całości algorytmu, jeżeli dla danego wierzchołka będziemy posiadali opi-
sane wyżej odniesienie do ostatniego wierzchołka na minimalnej ścieżce prowadzącej do wierz-
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chołka danego, to minimalną ścieżkę uzyskamy niejako od tyłu. Dany wierzchołek ma odniesie-
nie do wierzchołka prowadzącego do niego na minimalnej ścieżce, ten z kolei posiada odniesie-
nie do swojego wierzchołka poprzedzające na minimalnej ścieżce od wierzchołka startowego 
i tak dalej, aż do wierzchołka startowego.  

7.4.2.3 Przykład działania 
C

 
Rysunek 7.29 Przykładowy graf dla algorytmu znajdywania najkrótszych ścieżek 

 

Uwaga: 
Prezentowane na następnych rysunkach trzywierszowe tabele obejmują w pierwszym wierszu długości wylicza-
nych minimalnych ścieżek, drugi wiersz zawiera etykiety wierzchołków, zaś trzeci dotyczy odniesień do wierz-
chołka poprzedzającego na minimalnej ścieżce. Układ wierszy tabeli zmieni się przy końcowych rysunkach, co zo-
stanie zaznaczone. 
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 Rysunek 7.30 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – wyznaczanie długości  
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 Rysunek 7.31 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – wyznaczanie długości – ciąg dalszy 1  
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 Rysunek 7.32 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – wyznaczanie długości – ciąg dalszy 2  
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 Rysunek 7.33 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – wyznaczanie długości – ciąg dalszy 3  
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 Rysunek 7.34 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – wyznaczanie długości – ciąg dalszy 4  
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 Rysunek 7.35 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – wyznaczanie długości – ciąg dalszy 5  
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Uwaga:  
Począwszy od tego miejsca, układ wierszy tabeli obejmuje w pierwszym wierszu odniesienie do wierzchołka po-
przedzającego, w drugim wierszu etykietę, zaś w trzecim długości minimalnych ścieżek. 
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 Rysunek 7.36 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – przykładowa ścieżka  
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 Rysunek 7.37 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – przykładowa ścieżka – ciąg dalszy 1  
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 Rysunek 7.38 Znajdywanie najkrótszych ścieżek – przykładowa ścieżka – ciąg dalszy 2  
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Rysunek 7.39 Znajdywanie najkrótszych ścieżek, 
inne najkrótsze ścieżki 

7.4.2.4 Implementacja (algorytm Dijkstry-Prima)  
Przedstawiona poniżej implementacja będzie jedną z możliwych implementacji algorytmu zna-
nego pod nazwą algorytmu Dijkstry. Pewne późniejsze optymalizacje doprowadziły do powstania 
algorytmu znanego pod nazwą algorytmu Prima, jednak różnice są na tyle nieznaczące, iż w wie-
lu opracowaniach oba algorytmy występują jako jeden.  
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Graf jest reprezentowany poprzez listę sąsiedztwa (tablica graph), przy czym zakładamy że 
tablica liczy dokładnie tyle elementów ile graf ma wierzchołków. Na potrzeby omawianego pro-
blemu struktura krawędzi musi obejmować pole długości (dist), a na potrzeby samego rozwią-
zania struktura wierzchołka powinna zawierać również pole długości (dist), pole poprzedzają-
cego wierzchołka na minimalnej ścieżce (prev), oraz flagę przeprowadzonej z użyciem wierz-
chołka relaksacji (relaxed). Wprowadzone pole wymagają specjalnych stałych inicjujących, 
skąd odpowiednio wysoka stała INFINTY służąca jako zastępstwo nieskończoności niemożliwej 
do uzyskania w komputerach. 

Sam podprogram jako argumentów używał będzie grafu i startowego wierzchołka. 
 

void DijkstraPrim ( VERTEX_TYPE* graph, int v_start )  
{ 
 int v; 
 

 for ( v = 0; v < MAX_VERTEX; v++ ) { 
     graph [ v ].dist = INFINITY; 
     graph [ v ].prev = INDEFINE; 
     graph [ v ].relaxed = false; 
     } 
 

 graph [ v_start ].dist = 0; 
 

 for ( v = 0; v < MAX_VERTEX; v++ ) { 
     int v_min = MinUnrelaxedVertex (); 
     EDGE_TYPE* walkEdge = graph [ v_min ].childList; 
     while ( walkEdge != NULL ) { 
         int v_data = walkEdge->vertex;  
         if ( graph [ v_data ].relaxed == false ) { 
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             float auxDist = graph [ v_min ].dist + walkEdge->dist;
             if ( auxDist < graph [ v_data ].dist ) { 
                 graph [ v_data ].dist = auxDist; 
                 graph [ v_data ].prev = v_min; 
                 } 
             } 
         walkEdge = walkEdge->next; 
         } 
     graph [ v_min ].relaxed = true; 
     } 
} 

Algorytm 7.7 Znajdywanie minimalnych ścieżek w grafie – algorytm Dijkstry-Prima 
 

Wyjaśnienia wymaga jeszcze zastosowana funkcja MinUnrelaxedVertex, zwracająca wierz-
chołek o najmniejszej odległości od wierzchołka startowego spośród niezrelaksowanych wierz-
chołków. Można ją zrealizować poprzez każdorazowe przeglądanie tablicy wierzchołków i wy-
szukiwanie minimum, co oznaczałoby złożoność proporcjonalną do liczby wierzchołków 
i znacznie podnosiło złożoność całego algorytmu. W praktyce wierzchołki trzyma się na kopcu, 
uaktualnianym po każdej zmianie długości w relaksacji. Tym samym koszt uaktualnienia jest 
proporcjonalny do logarytmu liczby wierzchołków, a samo pobranie wierzchołka o aktualnie 
najmniejszej minimalnej długości ścieżki to sięgnięcie do szczytu kopca o koszcie stałym.  



Grafy Wybrane algorytmy grafowe
 

Algorytmy i struktury danych 251 
 

7.4.2.5 Minimalne drzewo rozpinające 
 

C D
 

Rysunek 7.40 Minimalne drzewo rozpinające 
 

Dla uzyskania minimalnych ścieżek algorytm Dijkstry-Prima pamiętał wraz z każdym wierzchoł-
kiem odniesienie do poprzedzającego wierzchołka na minimalnej ścieżce od wierzchołka starto-
wego. Mamy zatem jeden wybrany wierzchołek, oraz niejako przy okazji strukturę pamiętającą 
dla każdego węzła rodzica, z nadrzędnym węzłem jako wierzchołkiem startowym. Nietrudno się 
domyślić, że struktura tego rodzaju opisuje drzewo o korzeniu w wierzchołku startowym. Ponad-
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to, z racji obejmowania wszystkich wierzchołków grafu będzie to drzewo rozpinające, a zarazem 
z racji minimalnych odległości od korzenia drzewo minimalne co do sumy długości gałęzi. 

Stąd też niejako przy okazji poszukiwania długości minimalnej ścieżki pomiędzy zadaną pa-
rą wierzchołków otrzymujemy minimalne ścieżki do wszystkich wierzchołków, co w konsekwen-
cji oznacza znalezienie minimalnego drzewa rozpinającego. Dość często ten dodatkowy cel algo-
rytmu Dijkstry-Prima jest zasadniczym celem poszukiwań. 
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