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ПРЕДГОВОР 

Настоящата книга е замислена като уводен курс по структури от данни и про-
грамиране на студентите от направление информатика и компютърни науки. 
Свързана е с книгата Програмиране на C++, част II, в която като приложение 
на създаването на шаблони на класове са разработени някои абстрактни типове 
данни, представящи динамичните структури стек, опашка, линеен списък, дърво 
и граф. Тя няма за цел да обяснява езика C++, а да разгледа по-детайлно някои 
от най-често приложимите в програмирането съставни структури от данни, а 
също и интересни техни приложения. В книгата се предполага, че читателят 
е запознат с основите на процедурното и обектно-ориентираното програми-
ране, че владее простите структури от данни: числови, знакови, логически; 
съставните структури масив и запис, както и основните алгоритми за работа с 
тях, предмет на обучението в уводните курсове по програмиране.

Съставянето на програмите и структурите от данни са неразривно свър-
зани. Затова книгата започва с кратко въведение в структурите от данни и ал-
горитмите. Предложена е класификация на структурите от данни, разгледани 
са основните начини за оценка на алгоритми, както и някои основни правила 
за изчисление на времето за изпълнение на програма.

Във втора глава са дефинирани и реализирани чрез шаблони на класове 
на езика C++ линейните структури от данни: стек, опашка и линеен списък. 
За стека и опашката са предложени реализации на последователно и свърза-
но физически представяния, а за линейния списък – свързани представяния 
с една и с две връзки, както и циклично свързано представяне с една връзка. 
Дискутирани са някои приложения на разгледаните линейни структури от дан-
ни като: намиране на стойност на аритметичен израз, елиминиране на рекур-
сията, реализация на някои функции на текстовите редактори чрез използва-
не на стек, сортиране и сливане чрез опашки и линейни списъци, полиномна 
аритметика, операции над множества чрез използване на линейни списъци и 
др. Предложени са реализации на някои от често използваните функции от по-
висок ред (accumulate, map и fi lter). Чрез пример е показано създаването на 
нехомогенни линейни структури от данни.

Някои йерархични и мрежови структури от данни са обект на разглежда-
не в третата глава на книгата. Дефинирани са структурите от данни: дърво, 
двоично дърво,  двоично наредено дърво, балансирано и идеално балансирано 
двоично наредено дърво, B-дърво и граф. Направените дефиниции се състоят 
от логическо описание и физическо представяне на структурите. Разгледа-
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ни са голяма част от използваните в практиката физически представяния. За 
структурите двоично дърво,  двоично наредено дърво, балансирано двоично 
наредено дърво и граф са дефинирани шаблони на класове, които ги реализи-
рат. Предложени са интересни техни приложения като: представяне на арит-
метичен израз чрез двоично дърво и намиране на стойността му, кодиране и 
декодиране на съобщения, създаване и работа с балансирани и идеално балан-
сирани двоично наредени дървета, обхождане и търсене на пътища в дърво и 
граф и др.

В последната глава на книгата са разгледани някои от широко изпол-
званите методи за сортиране и търсене. За едномерни масиви и файлове с 
пряка организация на достъпа са описани и реализирани методите за сорти-
ране: пряка селекция, пряка размяна (метод на мехурчето и сортиране чрез 
клатене), вмъкване, метод на Шел, вариант на бързо сортиране, пирамидално 
сортиране, сливане и сортиране чрез сливане. За голяма част от тях е предло-
жена и оценка на ефективността им. За едномерни масиви и файлове с пряк 
достъп са предложени и реализации на методите за последователно и двоично 
търсене. В края на главата като техника за ефективно търсене, включване и 
изключване на елемент се разглежда хеширането. Реализирани са два от най-
често използваните начини за разрешаване на колизиите – пряко свързване и 
отворено адресиране.

Изложението в книгата е неформално и богато илюстрирано с примери 
и решени задачи. В края на всяка глава е предложен голям набор от задачи за 
самостоятелна работа и проекти.
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Глава 1

CТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И АЛГОРИТМИ

1.1. ПОНЯТИЕ ЗА СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И АЛГОРИТМИ

„Алгоритми + структури от данни = програми“ – това е заглавието на кни-
гата на знаменития швейцарски професор по компютърни науки, авторът на 
езиците Паскал, Модула-2, Оберон, Никлаус Вирт. С името на Вирт е свър-
зан и структурният подход за програмиране. Двете съставки на програмите, 
определени от Вирт, са еднакво важни. Не само несъвършеният алгоритъм, 
но и неподходящата организация на работата със структурите от данни може 
да доведе до забавяне на работата на програмата десетки, а понякога стотици 
и повече пъти. От друга страна, владеенето на теорията и техниките за про-
грамиране и умението те да се прилагат на практика, позволява бързо да се 
разработват ефективни и красиви програми.

Освен програмите и компютрите „се състоят“ от структури от данни и 
алгоритми. Вградените в хардуера структури от данни се съхраняват в двои-
чен вид, а вградените алгоритми описват правилата, по които запомнените в 
паметта на компютрите данни се интерпретират като команди, които трябва 
да бъдат изпълнени.

Задачите, които се решават с помощта на компютър, рядко се изразяват на 
езика на битовете. Като правило данните са във вид на числа, символи, символ-
ни низове и по-сложни структури като масиви, списъци, дървета, графи и др. 
Освен това за решаването на различни задачи се прилага голямо разнообразие 
на алгоритми – не по-малко от разнообразието на задачите за решаване.

За точното описание на структурите от данни и алгоритмите се използват 
езиците за програмиране. Последните са системи за формално означаване, в 
които смисълът на всяко твърдение се определя точно и еднозначно. Сред 
средствата, които предлагат почти всички езици за програмиране, е възмож-
ността за достъп до данни чрез свързаните с тях имена (идентификатори). Ня-
кои от именуваните величини са константи. Те съхраняват постоянни стой-
ности – стойности, които не се променят в частта от програмата, където са 
дефинирани. Други величини са променливи. Тези величини могат да се про-
менят, като им се присвоят нови стойности. Но докато програмата не започне 
да се изпълнява, стойностите на величините са неопределени.
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Имената на величините, константи и променливи, помагат на програмис-
тите, но за компютъра те не означават нищо. Компилаторът транслира текста 
на програмата в двоичен код, свързва всеки идентификатор с определен адрес 
от паметта, но за да може да продължи работата си, той се нуждае от инфор-
мация за типа на всеки идентификатор.

Типовете данни в езиците за програмиране включват естествените и це-
лите числа, реалните числа, символите, низовете и др. В някои езици за про-
грамиране (тези с неявно или нестрого типизиране) типовете на величините 
се определят от компилатора по стойностите, с които величините се свързват. 
Например наличието на десетична точка, определя стойността и съответната 
величина за реална. В други езици (тези с явно или строго типизиране) се 
изисква програмистът явно да укаже тип за всяка величина.

Явното типизиране има някои важни предимства. Две от тях са:
– типовете данни подпомагат компилатора, за да разпредели паметта;
– наличието на типовете позволява на компилатора да открива греш-

ки, свързани с несъответствието на типа на аргументите при някой 
операции.

В зависимост от предназначението на езика за програмиране защитата 
на типовете, осъществявана по време на компилация на програмата може да 
е в по-голяма или по-малка степен. Например езикът Паскал, едно от първо-
началните предназначения на който беше да илюстрира структурите от данни 
и алгоритмите, реализира строга защита на типовете. Смесването в израз на 
данни от различни типове или прилагането към тип данни на несвойствени 
за типа операции, причиняват съобщаване за фатална грешка от компилато-
рите на Паскал. Езикът C, предназначен главно за системно програмиране, 
е със слаба защита на типовете. В горните случаи неговите компилатори из-
дават само предупреждения. Слабата защита на типовете дава допълнителни 
възможности на програмистите, но в този случай програмистите отговарят за 
правилността на действията си.

Cтруктура от данни – това е програмна единица, която позволява да 
се съхранява и обработва множество от еднотипни и/или логически свързани 
данни чрез компютър. По-точно всяка величина (константа или променлива), 
определена в програма, се нарича структура от данни.

Неформално всяка структура от данни е конкретен представител на съот-
ветен тип данни.

В рамките на тази книга ще използваме интуитивната дефиниция на по-
нятието алгоритъм.

Алгоритъм, от името на Ал-Хорезми, е точен набор от инструкции, описва-
щи реда на действията на изпълнителя за достигане до резултата от решението 
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на задачата за крайно време. В по-старата трактовка на понятието вместо ду-
мата „ред“ се използваше „редица“. Причината за промяната и използването 
на по-общата дума е, че работата на някои инструкции на алгоритъма може да 
зависи от други инструкции или от резултата от тяхната работа. Други инс-
трукции може да са независими или да станат независими след завършване 
на изпълнението им. Тези инструкции могат да се изпълняват в произволен 
порядък, паралелно или едновременно, ако това се позволява от използваните 
процесор и операционна система.

Първите алгоритми са били за решаване на числови задачи – за извър-
шване на аритметични действия с числа, за намиране стойностите на триго-
нометрични функции и др. Сега са важни както алгоритмите за решаване на 
числови задачи, така и алгоритмите за решаване на нечислови задачи.

Изборът на подходящи алгоритми и структури от данни е от голяма важ-
ност за създаването на качествени и високопроизводителни програми.

Тъй като структурите от данни са величини, в следващата секция ще да-
дем някой дефиниции, определящи величините и тяхната структура.

1.2. ВЕЛИЧИНИ И ДАННИ. 
СТРУКТУРА НА ВЕЛИЧИНИТЕ

Величини
Величината е абстрактен информационен обект, чрез който се изразяват 

определени свойства на реални обекти. Характеризира се с име и тип. Името 
се използва за назоваване на величината и обикновено пояснява същността Ӝ, 
а типът представлява множество от допустими стойности, с които е свързана 
определена съвкупност от операции, приложими над тези стойности.

Величина, която не променя стойността си, се нарича постоянна или 
константа. В противен случай тя е променлива.

Величините могат да бъдат прости (елементарни) и съставни.
Проста е такава величина, която не може да се разложи на по-малки час-

ти, за които има смисъл да бъдат разглеждани самостоятелно. Такива в ези-
ците от високо ниво са например числата, знаците (символите), логическите 
стойности „истина“ и „лъжа“ и др.

Съставна е такава величина, която не е проста, т.е. може да се разложи 
на по-малки части, които могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Такива 
са например низът, масивът, записът и др.


