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NAMEN PREDMETA PA

1. Izpopolniti in utrditi znanje iz programiranja (predvsem rekurzije)

2. Naučiti se načrtovati algoritme in analizirati njihovo časovno 
zahtevnost

3. Podati osnovne abstraktne podatkovne tipe in operacije na njih

4. Spoznati osnovne operacije na dinamičnih podatkovnih strukturah: 
seznamih, drevesih in grafih 



RAZVOJ 

PROGRAMOV



ORODJA

Operacijski sistem 
Windows (seveda)
LINUX (tudi)
Na virtualnem računalniku (Virtual PC, VmWare)

Primeren preprost urejevalnik besedila
Notepad++

Razvojna orodja za Javo (C++, C#, C, ...)
Java JDK (in dokumentacija)
Eclipse (za resno delo)
NetBeans (tudi resno razvojno okolje)

ZAGOVORI SEMINARSKIH NALOG: POTEKAJO NA

PROGRAMSKI OPREMI, KI JE NA RAZPOLAGO V

UČILNICI ALI NA VAŠIH PRENOSNIH RAČUNALNIKIH.



ORODJA

ZAKAJ UPORABITI INTEGRIRANO RAZVOJNO ORODJE?

ALL-IN-ONE:

1. urejevalnik

(barvanje kode, ...)

2. prevajalnik

3. razhroščevalnik

(prekinitvene točke,

sklad, spremenljivke,

kontrola izvajanja, ...)

4. dokumentacija

(avtomatsko

generiranje, ...)



VRSTE PROGRAMSKIH NAPAK

Sintaksne napake

Neupoštevanje formata in strukture jezika, kar 

odkrije prevajalnik

Napake med izvajanjem (run-time error)

Povzročijo lahko izjemne dogodke

Logične napake

Program se normalno zaključi,

rezultati pa so napačni



VRSTE PROGRAMSKIH NAPAK

Napake med izvajanjem (run-time error)

• problemi z alokacijo pomnilnika

• uporaba kazalca z vrednostjo null,

• napačna uporaba velikih/malih črk,

• nepravilno izvajanje sočasnih dostopov,

• napačna uporaba indeksov polj,

• zamenjava prenosov po vrednosti/referenci,

• prirejanje (=) namesto primerjanja (==),

• neuspešno prekrivanje metod,

• dostop do nestatičnih spremenljivk iz statičnih metod



VRSTE PROGRAMSKIH NAPAK

Logične napake

Logične napake najtežje odkrijemo. Program se prevede pravilno, 

rezultati pa so napačni.



VRSTE PROGRAMSKIH NAPAK

Logične napake

Naslednja koda naj bi povzročila izpis 5 zvezdic, izpiše pa le eno. 

Zakaj?

for(int i = 1; i <= 5; i++);

System.out.print(„*‟);



VRSTE PROGRAMSKIH NAPAK

Sintaksne napake

Neupoštevanje formata in strukture jezika, kar 

odkrije prevajalnik

Napake med izvajanjem (run-time error)

Povzročijo lahko izjemne dogodke

Logične napake

Program se normalno zaključi,

rezultati pa so napačni

statična analiza!

preizkušanje!

preizkušanje, 

razhroščevanje!



REŠEVANJE NAPAK

1. Statična analiza

Statični programski analizatorji pregledajo kodo, ne da bi jo 

izvedli in ugotovijo:

• napake v sintaksi

• kodo, ki ni dosegljiva, 

• nedeklarirane spremenljivke, 

• neinicializirane spremenljivke, 

• neujemanje tipov parametrov, 

• neklicane funkcije in procedure, 

• spremenljivke, ki jih uporabljamo pred inicializacijo, 

možne prekoračitve mej, 

• napačno uporabo kazalcev.



REŠEVANJE NAPAK

2. Preizkušanje 

• preskušanje programa na načrtovan in strukturiran način s ciljem, da 

probleme odkrijemo,

• koda, ki jo napišemo, običajno ni takoj pravilna,

• preskušanje lahko dokaže prisotnost hroščev, ne pa njihove 

odsotnosti,

• preizkusiti bi morali vse primere potekov programa, kar je v praksi 

lahko težko izvedljivo,

• izbrati moramo testne podatke, s katerimi bi našli večino napak v 

čim krajšem času.



REŠEVANJE NAPAK

3. Razhroščevanje (de-bugging)

Tehnike: postopno opazovanje izvajanja programa, branje kode, 

izvajanje na papirju, diagrami poteka kode, ...

Dva pristopa:

1. uporaba vmesnih izpisnih stavkov, npr.:
if (debug) printf(“Pred vstopom v zanko”);

....... // izpiši vrednosti spremenljivk

if (debug) printf(“Po izstopu iz zanke”);

2. uporaba razhroščevalnika

• prekinitvene točke (breakpoints)

• kontrola izvajanja

• opazovanje vrednosti spremenljivk

• pregled vsebine sklada



RAZHROŠČEVALNIK

A) Kontrola izvajanja programa

B) Vsebina sklada

C) Prekinitvena točka

D) Trenutna vrstica izvajanja

E) Vrednosti lokalnih spremenljivk

F) Organizacija vmesnika

G) Način zagona (razhr./normalno)



PRAKTIČNO DELO

1. Demo: razhroščevanje programov

2. Poišči hrošče v treh programih:

1. kvadriranje števil
Vrednosti funkcije x^2 na intervalu [0.1, 0.2] so:

0.11: 0.0121

0.12: 0.0144

0.13: 0.0169

0.14: 0.0196

2. množenje matrik
rezultat[2][4] = {

{ 27, 11, 10, 22,},

{ 30, 13, 11, 26,},

}

3. iskanje naključnega števila
Vrednosti 1999 ni v kupu sena.

Vrednost 1999 se nahaja v senu[1955]

Vrednost 1999 se nahaja v senu[1989]

Vrednost 1999 se nahaja v senu[1997]

Racunalnik je zmagal v 7 od 10 iger.



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

Dokumentiranje programa,

vhod/izhod ,

optimizacija programske kode

3. laboratorijske vaje

(del gradiva je povzet po prosojnicah prof. dr. Saše Divjaka)



DOKUMENTIRANJE

PROGRAMOV



DOKUMENTIRANJE PROGRAMA

• Zakaj pišemo dokumentacijo?

• Vrste dokumentacije

o za programerja, ki je kodo napisal

o za programerja, ki kodo uporablja

o za uporabnika aplikacije

• Java nudi avtomatski sistem dokumentacije, ki 

tvori za vsak razred datoteko HTML.

• To zagotavlja program javadoc.



SINTAKSA KOMENTARJEV JAVADOC

 Komentarji začnejo z /** in končajo z */

 Te komentarje program javadoc pretvori v 

dokumentacijo HTML.

 Komentarje pišemo neposredno pred deklaracijo razreda, 

polja ali metode, ki jo opisujemo.

 Prvi stavek v vsakem komentarju mora biti povzetek.

 Temu pa lahko sledijo dodatne oznake, vsaka v svoji vrstici. 

 dodatne oznake začenjajo z @ (npr. @author). 



KOMENTIRANJE: RAZREDI IN VMESNIKI

/**

Povzetek razreda/vmesnika 

<p>

Opis razreda/vmesnika v obliki HTML besedila

@author Prvi Student, fstudent@gmail.com

@author Drugi Student, sstud@gmail.com

@see MojVmesnik

*/

public class MojRazred implements MojVmesnik

oblikujemo 

kot HTML



KOMENTIRANJE METOD

/**

Povzetek metode/konstruktorja

Opis delovanja v obliki HTML besedila

@param obj1 opis parametra obj1

@return opis rezultata metode

@throws Exception1 opis kdaj do izjeme pride

@see ReturnType

*/

public ReturnType myMethod(Type1 obj1) throws Exception1



KOMENTIRANJE LASTNOSTI

/**

Opis lastnosti x

@see #getX()

*/

int x = 123;

public int getX() {

...

}

# ponazarja povezavo 

na metodo na isti strani



JAVADOC V OKOLJU ECLIPSE

 Project -> Generate Javadoc…



PRIMER

/**

* Tole je naš <B>prvi</B> primer uporabe Javadoca. Zelo smo veseli,

* da <font color="A312AF"> namesto nas generira </font> dokumentacijo.

* 

* @author Zoran Bosnić, zoran.bosnic@fri.uni-lj.si

* @see Math.Random

*/

public class glavni {

/**

* Glavni program, obrne podano število

* @param args število, ki naj se obrne

* @see #obrni(int)

* 

*/

public static void main(String[] args) {

int stevilo;

if (args.length==0) stevilo=100; 

else stevilo = Integer.parseInt(args[0]);

double rezultat = obrni(stevilo);

System.out.println(rezultat);

}

/**

* To je naša metoda za izračun obratne vrednosti..

* @author zbosnic

* @param stevilo Vrednost stevila, ki naj se obrne.

* @return Vrne <B>int</B> vrednost 1/stevilo (torej obratno vrednost)

* @see Integer

*/

public static double obrni(int stevilo)  {

return 1/(double)stevilo;

}

}



PRIMER



VHOD in

IZHOD



VHOD/IZHOD

 Tokovi (streams) omogočajo vhodno/izhodne operacije, 

in sicer skozi zaporedje

 znakov ali 

 bajtov.

Razrede za delo s tokovi ponuja zbirka java.io.

 Pojmi:

 standardni vhod in izhod,

 datoteke,

 omrežna vtičnica…



File

RandomAccessFile

Scanner
java.util

binarni

tokovi

FileOutputStream

BufferedOutputStream

DataOutputStream

PrintStream

ObjectOutputStream

FilterOutputStream

OutputStream

FileInputStream

BufferedInputStream

DataInputStream

ObjectInputStream

FilterInputStream

InputStream

FileReader

BufferedReader

InputStreamReader

Reader

FileWriter

BufferedWriter

PrintWriter

OutputStreamWriter

Writer

java.io

znakovni

tokovi



BINARNI TOKOVI

 Prenašajo se bajti (type byte).

 Osnovna razreda: InputStream in OutputStream, oziroma 

za datoteke: FileInputStream in FileOutputStream

(uporabljajo int read(byte[] b) in write(byte[] b))

PRIMER 1: kopiranje datotek

import java.io.*;

public class Kopiraj {

public static void main(String[] args) throws IOException {

if(args.length < 2) {

System.out.println("Uporaba: java Kopiraj <izvor> <ponor>");

System.exit(1);

}

InputStream vhod = new FileInputStream(args[0]);   // odpremo prvo datoteko

OutputStream izhod = new FileOutputStream(args[1]); // odpremo drugo datoteko

int bajt;

while( (bajt = vhod.read()) != -1 )  // beremo izvor

izhod.write(bajt);                 // pišemo v ponor

vhod.close(); // zapremo obe detoteki

izhod.close();

}

}



BINARNI TOKOVI

 Pri delu z datotekami je koristna uporaba medpomnilnika, kar 
omogočata razreda BufferedInputStream in 

BufferedOutputStream.

 Za branje in pisanje podatkov določenega tipa 
(npr. int, double,…) sta namenjena DataInputStream in 

DataOutputStream (metode readBoolean(), readByte(), 

readChar(), readDouble(), readint() itd. in različice write).

 Ovijanje tokov: obstoječi tok podtaknemo konstruktorju drugega 

toka

FileInputStream tok = new FileInputStream(“podatki.dat”);

BufferedInputStream med = new BufferedInputStream(tok);

DataInputStream podatki = new DataInputStream(med);



BINARNI TOKOVI

//primer: v datoteki je najprej zapisano število vseh podatkov,

// nato sledijo sami podatki tipa double

DataInputStream dis = null;

try {

dis = new DataInputStream(new BufferedInputStream(new

FileInputStream("c:\\test\\data.dat")));

int count = dis.readInt(); //preberemo število podatkov

for (int i = 0; i < count; i++)

System.out.println(dis.readDouble()); //beremo in izpisujemo podatke

}

catch (IOException ex) { System.err.println("I/O exception");} 

finally {

try { if (dis != null) dis.close();} 

catch (IOException ex) { System.err.println("I/O exception");}

}

PRIMER 2: branje formatiranih podatkov



ZNAKOVNI TOKOVI

 Prenašajo se znaki, kodirani kot 16-bitni simboli (tip char), 

in se samodejno prevedejo v lokalni nabor znakov.

 Osnovna razreda Reader in Writer oziroma za datoteke: 

FileReader in FileWriter.

 Za branje besedila je koristen razred BufferedReader

(metoda readLine()).

...

String vrstica;

BufferedReader tok = new BufferedReader(new FileReader(“besedilo.txt”));

while  ((vrstica = tok.readLine()) != null) {

//uporabimo vrstico

}

tok.close();

...



RAZRED SCANNER

 Za formatirano branje besedila (Java 1.5+).

 v paketu java.util.

 besedilo razčleni z uporabo ločitvenega vzorca

 izlušči primitivne podatkovne tipe in nize znakov

 Ali je kakšen element na vhodu?
 hasNext()

 hasNextInt(), hasNextDouble(), hasNextLine(), ...

 Preberi naslednji element
 next()

 nextInt(), nextDouble(), nextLine(), …

 Sprememba ločila med elementi
 useDelimiter(String vzorec)



RAZRED SCANNER

PRIMER: branje s konzole

double n = 0;

Scanner in = new Scanner(System.in);

in.useLocale(Locale.US);

while (true) {

System.out.println("Vpisi realno število:");

if (in.hasNextDouble()) {

n = in.nextDouble();

System.out.println("Vnešeno število je " + n);

break;

}

else {

in.next();

System.out.println("Nepravilen vnos");

}

}



OPTIMIZACIJA 

PROGRAMSKE 

KODE



OPTIMIZACIJA PROGRAMSKE KODE

 Pohitritve programa glede na vrsto optimizacije:

 Optimizacija izvorne kode 3x

 Optimizacija uporabe pomnilnika 4x

 Izbira ustreznih algoritmov 4-9x

 Optimizacija opisa problema 4-20x



NEKATERI NAJBOLJ POGOSTI PRISTOPI

 Premik zančno-invariantne kode

 Nadomestitev večkratnih klicev

 Poenostavitev klicanih funkcij in operatorjev

 Optimizacija vhodno/izhodnih operacij

 Premišljena uporaba sinhronizirane kode

 Pravilna uporaba knjižnic

 Uporaba cenejših podatkovnih struktur 

 Zamenjava repne rekurzije v zanko

 …



SPLOŠNE SMERNICE IN NASVETI

 Program se 80% časa zadržuje v 20% napisane programske 

kode  smiselno je torej identificirati in optimizirati ta del 

kode

 Programa ne optimiziramo med njegovim pisanjem 

(osredotočamo se na pravilnost in razumljivost kode)

 Optimizacijo začnemo s pravilnim definiranjem problema 

in z izbiro pravilnih algoritmov

 Uspešnost optimizacije ocenimo s primerjavo meritev časov 

izvajanja pred in po optimizaciji



MERJENJE ČASA IZVAJANJA

 Izmeriti želimo čas izvajanja nekega programa. Problemi...

 ločljivost funkcije za merjenje

 v meritve so vključeni časi tudi drugih vzporednih 

programov,

 različni časi izvajanja zaradi arhitekture 

(predpomnilnik),

 različni vhodni podatki povzročijo različne čase 

izvajanja



MERJENJE ČASA IZVAJANJA

long zacetniCas = System.nanoTime();

for (i = 0; i < stPonovitev; i++) {

for (j = 0; j < stArgumentov; j++) {

//izberi argumente

//klic metode z izbranimi argumenti

}

}

double casIzvajanja = (double)(System.nanoTime() - zacetniCas);

casIzvajanja /= (stPonovitev * stArgumentov);



NALOGE



NALOGA 1

 Implementirajte program, ki na podlagi argumenta v 

ukazni vrstici prebere tekstovno datoteko ter izpiše 

statistiko - koliko besed začenja na posamezno črko.

Podano je ogrodje programa, ki ga ustrezno dopolnite. 



NALOGA 2

 Podan je program, ki za vhodno število n preveri ali je 

praštevilo. Program očitno ni optimalen, saj je število 

korakov v zanki preveliko.

Pohitrite izvajanje programa tako, da optimizirate število 

iteracij zanke.

Izmerite izvajalni čas funkcije pred in po opravljeni 

optimizaciji.

Kako bi spremenili program, če bi zahtevali izpis vseh 

praštevil na intervalu 1..N? 

Namig: če ugotovimo, da je število m praštevilo, potem 

njegovi večkratniki sigurno niso praštevila.



NALOGA 3

 Podano je ogrodje programa za izračun vrednosti polinoma 

a0 + a1x + … + an-1x
n-1 + anxn. 

Koeficienti a0…an se preberejo iz binarne datoteke, 

vrednost za x pa poda uporabnik iz konzole.

Program očitno ni optimalen ker pri izračunu posameznih 

členov polinoma aix
i vsakič znova računa potenco. 

Optimizirajte program tako, da izkoristite prejšnji izračun 

pri računanju vrednosti naslednjega člena. 

Izmerite izvajalne čase pred in po optimizaciji.



NALOGA 4

 Podan je program za izračun binomskega člena

)!(!

!

knk

n

k

n












Program uporablja funkcijo za izračun fakultete. Poleg 

tega, da ni optimalen, program za velike vrednosti n in k

poda napačen rezultat zaradi prevelikih vrednosti 

izračunanih fakultet.

Optimizirajte program ter izmerite izvajalne čase pred in 

po optimizaciji. 



NALOGA 5

 Podano je ogrodje programa, ki najprej iz tekstovne 

datoteke prebere število in imena predmetov ter ime 

študenta in njegove ocene. Nato program zgradi in izpiše 

niz, ki vsebuje nazive predmetov, pri katerih je študent 

dobil (zase) nadpovprečno visoke ocene.

Program ni optimalen iz več razlogov. Optimizirajte ga!



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

Iteracija in rekurzija

3. laboratorijske vaje

(del gradiva je povzet po prosojnicah prof. dr. Saše Divjaka)



ITERACIJA IN REKURZIJA

sta krmilna mehanizma, ki skrbita za PONAVLJANJE izvajanja

ITERACIJA: zanke

REKURZIJA: program 
kliče samega sebe, 
dokler ni izpolnjen 
ustavitveni pogoj



PRIMERI REKURZIVNIH PROGRAMOV

1. Fibonacci

2. Izračun fakultete n!

3. Potenciranje števila

4. Izpis niza

5. Inverzija niza

6. Hanojski stolpi



ITERACIJA IN REKURZIJA

Fibonaccijeva števila tvorijo naslednje zaporedje

n    1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9, 10

F    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

Iterativno

public static int fib(int n) {

int prev1=1, prev2=1;

for(int i=0; i < n; i++) {

int savePrev1 = prev1;

prev1 = prev2;

prev2 = savePrev1 + prev2;

}

return prev1;

}

Rekurzivno

fib(1) = 1

fib(2) = 1

fib(n) = fib(n – 1) + fib(n – 2)    za n > 2

public static int fib(int n) {

if (n <= 2) 

return 1;

else 

return fib(n-1)+fib(n-2);

}



ELEMENTI REKURZIJE

Rekurzivno

fib(1) = 1

fib(2) = 1

fib(n) = fib(n – 1) + fib(n – 2)    za n > 2

public static int fib(int n) {

if (n <= 2) 

return 1;

else 

return fib(n-1)+fib(n-2);

}

ustavitveni pogoj

splošno rekurzivno pravilo



PRIMERI REKURZIVNIH PROGRAMOV

1. Fibonacci

2. Izračun fakultete n!

3. Potenciranje števila

4. Izpis niza

5. Inverzija niza

6. Hanojski stolpi



PRIMER 2: IZRAČUN FAKULTETE

fakulteta(4)=

4 * fakulteta(3)

Osnovni primer:

fakulteta(0)= 1
Vrne 1 in konča

Vrne 1*1 in konča

Vrne 2*1 =2 in konča

Vrne 3*2 = 6 in konča

fakulteta(4) 

končno lahko 

izračuna 4*6,

vrne 24 in konča

fakulteta(3)=

3 * fakulteta(2)

fakulteta(1)=

1 * fakulteta(0)

fakulteta(2)=

2 * fakulteta(1)



// int potenca(int x, int p)

fakulteta(0) = 1

fakulteta(x) = x * fakulteta(x-1) za n > 0

private int fakulteta(int x) {

if (x==0)

return 1;

else  {

return x * fakulteta(x-1);

}

}

ustavitveni pogoj (mora biti 

pred rekurzivnim klicem! zakaj?)

splošno rekurzivno pravilo

PRIMER 2: IZRAČUN FAKULTETE

rekurziji na koncu (repu) metode pravimo repna rekurzija (angl. tail recursion)

repno rekurzijo lahko preprosto nadomestimo z iterativno zanko



PRIMERI REKURZIVNIH PROGRAMOV

1. Fibonacci

2. Izračun faktoriele (fakultete !)

3. Potenciranje števila

4. Izpis niza

5. Inverzija niza

6. Hanojski stolpi



PRIMER 3: POTENCIRANJE ŠTEVILA

Naloga: Izračunati želimo število Xp

Zamislimo si, da bi na morali računati ročno:

Xp = X * X * X *…* X (p krat)

“Leni” pristop: 

Imejmo “asistenta”, ki bo izračunal Xp-1, takrat je rezultat Xp = X * Xp-1

Drugi asistent bo izračunal Xp-2 in veljalo bo Xp-1 =X *Xp-2

…..

Tretji asistent bo izračunal Xp-3 ......

X0  = 1    !!!

splošno rekurzivno pravilo

ustavitveni pogoj



// int potenca(int x, int p)

potenca(x, 0) = 1

potenca(x, p) = x * potenca(x, p-1) za n > 2

private int potenca(int x, int p) { // za p >= 0 vrne x^p

if (p==0)

return 1;

else  {

return x * potenca(x, p-1);

}

}

PRIMER 3: POTENCIRANJE ŠTEVILA

ustavitveni pogoj

splošno rekurzivno pravilo



PRIMERI REKURZIVNIH PROGRAMOV

1. Fibonacci

2. Izračun faktoriele (fakultete !)

3. Potenciranje števila

4. Izpis niza

5. Inverzija niza

6. Hanojski stolpi



PRIMER 4: IZPIS NIZA

void print(String str, int index){

if (index < str.length()){

System.out.print(str.charAt(index));

print(str, index + 1);

}    

}

print("Hello", 0);

print("Hello", 1);

print("Hello", 2);

print("Hello", 3);

print("Hello", 4);

print("Hello", 5);

return

return

return

return

return

return

H e l l o



PRIMERI REKURZIVNIH PROGRAMOV

1. Fibonacci

2. Izračun faktoriele (fakultete !)

3. Potenciranje števila

4. Izpis niza

5. Inverzija niza

6. Hanojski stolpi



String reverse(String str, int index){

if (index == str.length())

return "";

else{

String rest = reverse(str, index + 1);

return rest + str.charAt(index);

}

}

PRIMER 5: INVERZIJA NIZA

Če smo pregledali že vse znake

vrni prazen niz

SICER

obrni preostanek niza od trenutnega znaka naprej

združi ta obrnjen preostanek s trenutnim znakom

Funkcija vrne niz, v katerem so znaki v obratnem vrstnem redu.



H e l l o

PRIMER 5: INVERZIJA NIZA

reverse("Hello", 0);

reverse("Hello", 1);

reverse("Hello", 2);

reverse("Hello", 3);

reverse("Hello", 4); 

reverse("Hello", 5);

return ""

return "o"

return "ol"

return "oll"

return "olle"

return "olleH"

String reverse(String str, int index){

if (index == str.length())

return "";

else{

String rest = reverse(str, index + 1);

return rest + str.charAt(index);

}

}



PRIMERI REKURZIVNIH PROGRAMOV

1. Fibonacci

2. Izračun faktoriele (fakultete !)

3. Potenciranje števila

4. Izpis niza

5. Inverzija niza

6. Hanojski stolpi



Problem s Hanojskimi stolpiči je klasičen rekurzivni problem, ki temelji na 

preprosti igri. Imamo tri palice. Na eni je sklad ploščic z različnimi premeri. 

Cilj igre:  Prestaviti vse ploščice na desno palico ob upoštevanju naslednjih 

pravil:
• Nobena ploščica ne sme biti nikoli na vrhu manjše ploščice.

• Naenkrat smemo premikati le po eno ploščico.

• Vsako ploščico moramo vedno odložiti na eno od palic, nikoli ob strani.

• Premaknemo lahko vedno le ploščico, ki je na vrhu nekega stolpiča.

PRIMER 6: HANOJSKI STOLPI

Zgodba pravi, da bi za fizičen premik 64 ploščic iz ene palice na drugo 
potrebovali toliko časa, da bi prej bil konec sveta.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Tower_of_Hanoi.jpeg


PRIMER 6: HANOJSKI STOLPI

Korak 1:

Korak 2:

Korak 3:

Premik n-1

ploščic

Premik 1 ploščice

Premik n-1

ploščic

Stolp 1

Stolp 1

Stolp 2

Stolp 2

Stolp 3

Stolp 3



// premik n ploščic s stolpa 1 (gre s) na stolp 3(to) z uporabo 

// vmesnega stolpa (temp)

public static void hanoi(int n, String from, String temp, String to) {

if (n == 0) return;

hanoi(n-1, from, to, temp);

System.out.println("Ploscica" + n + " gre s " + from + " na " + to);

hanoi(n-1, temp, from, to);

}

public static void main(String[] args) {

int N = Integer.parseInt(args[0]);  //argument – število stolpcev

hanoi(N, "Stolp1", "Stolp2", "Stolp3");

}

PRIMER 6: HANOJSKI STOLPI

Ploscica 1 gre s Stolp 1 na Stolp 3

Ploscica 2 gre s Stolp 1 na Stolp 2

Ploscica 1 gre s Stolp 3 na Stolp 2

Ploscica 3 gre s Stolp 1 na Stolp 3

Ploscica 1 gre s Stolp 2 na Stolp 1

Ploscica 2 gre s Stolp 2 na Stolp 3

Ploscica 1 gre s Stolp 1 na Stolp 3



O REKURZIJI

Načrtovanje:
Korak 1. Bodimo leni.

 Uporabimo rešitev manjše ali lažje verzije problema in z njeno pomočjo 

rešimo naš problem.

 Ta korak vodi v rekurzivni klic.

Korak 2. Vedeti, kdaj moramo nehati. 

 Vedeti moramo, kdaj je problem tako enostaven, da ga lahko rešimo 

direktno.

 Ta korak vodi v kodo prekinitve.

Rekurzija...
 zahteva več režije kot iteracija in je pomnilniško bolj zahtevna od iteracije 

(sklici se shranjujejo na skladu),

 ponavadi je rekurzivna koda krajša in preprostejša,

 rekurzivne probleme lahko rešujemo tudi z iteracijami
 vsako repno rekurzijo lahko zamenjamo z iterativno zanko,

 vsak rekurzivni program lahko spremenimo v iterativnega s simulacijo sklada



ŠE DRUGAČNE REKURZIJE...



PRAKTIČNO

DELO



RAZHROŠČEVALNIK IN REKURZIJA

Vsebina sklada, ki 

ponazarja zaporedje 

in globino rekurzivnih 

klicev



PRAKTIČNO DELO

1. Demo: pregled sklada pri razhroščevanju

2. Napiši naslednje rekurzivne programe:

1. iskanje minimuma v polju
Najmanjsa vrednost med stevili 11 7 10 10 11 6 3 4 12 3 je 3

2. vsota 2D polja
Vsota polja 

0 2 0 9 6 4 3 9 5 0 

7 5 1 3 8 3 5 8 3 4 

4 4 5 9 3 4 0 4 1 4 

je 123

3. preverjanje, ali je beseda palindrom (npr. rotator, radar, racecar)

Beseda pericarezeracirep je palindrom.

Beseda sonce ni palindrom.

Beseda rekurzija ni palindrom.

Beseda racecar je palindrom.



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

Časovna kompleksnost

4. laboratorijske vaje

(del gradiva je povzet po prosojnicah doc. dr. Marka Robnika Šikonje)



KOMPLEKSNOST ALGORITMOV

• časovna kompleksnost

• prostorska kompleksnost

• velikostni red kompleksnosti

• asimptotična zgornja meja Ο

• spodnja meja Ω

• stroga meja θ



ZGORNJA MEJA ČASOVNE KOMPLEKSNOSTI

• definicija

• pri dovolj velikem n je kompleksnost našega 

programa navzgor omejena s funkcijo g(n)

• poljubna konstanta c

0)()(:0,))(()( 00  nTngcnnncngOnT



POGOSTE KOMPLEKSNOSTI

nn nnnnnnnnn ,!,2,,,,log,,log 432



RAČUNANJE Z Ο( )

• eliminacija konstante

• vsota

• prevladujoča funkcija

• produkt

• tranzitivnost

• refleksivnost

))(())((0 nfΟnfcΟc 

)))(),((max())(())(( ngnfOngOnfO 

))(())(())(()()(:0 nfOngOnfOngnfnn 

))()(())(())(( ngnfOngOnfO 

))(()())(()()),(()( nhOnfnhOngngOnf 

))(()( nfOnf 



PRIMERI

Določi asimptotično zgornjo mejo naslednjih

funkcij:

nnn  23 9317

nnn log2 2 

nnn log3 

97392 nn 

)3log()(  nnnnn

)( 3nO

)( 2nO

)log( nnO

)2( nO

)log( 2 nnO



•

•

•

•

•

POMEMBNE NEENAKOSTI

ba cnncba  0,0

ncncba b

a log0,1,0 

bn cnacba  0,0,1

ncanca  !0,1

!loglog0 ncnnc 



DOLOČANJE KOMPLEKSNOSTI V PROGRAMU - PRAVILA

določimo parametre kompleksnosti in časovno enoto

1. pri zaporedju ukazov seštevamo zahtevnosti

2. pri pogojih štejemo kompleksnost izračuna 

pogoja in maksimum vseh možnih izbir

3. pri zankah seštejemo kompleksnost izračuna 

pogoja in enkratne izvedbe zanke ter pomnožimo s 

številom izvajanja zanke

4. pri rekurziji izrazimo zahtevnost kot rekurzivno 

funkcijo



PRIMERI

Določi časovno zahtevnost:

s = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++)

for (int j = 1; j <= n; j++)

s = s + t[i][j];

n je velikost problema

)( 2nO



PRIMERI

Določi časovno zahtevnost:

void p(int n, int m, int k) { 

s = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++)

for (int j = 1; j <= m; j += k)

s = s + t[i][j];

}

n, m in k določajo

velikost problema

)(
k

m
nO 



PRIMERI

Določi časovno zahtevnost:

int i = n;

int r = 0;

while (i > 1) {

r = r + 1;

i = i / 2;

}

)(log nO



PRIMERI

Določi časovno zahtevnost:

void p(int n, int m){

if (m > 0)

for (int i = 1; i <= n; i++)

p(n, m-1);

} )( mnO

kot če bi bilo 

vgnezdenih m zank



PRIMERI

Določi časovno zahtevnost:

void p(int n) {

if (n > 0)

for (int i = 1; i <= n; i++)

p(n-1);

else

for (int i = 1; i <= 10; i++)

System.out.println(i);

}

)!(nO



OCENA DEJANSKEGA ČASA IZVAJANJA

• pri oceni velikostnega reda časovne 

zahtevnosti zanemarimo vse člene 

nižjega reda kot tudi vse konstante

• v realnosti ravno konstante lahko 

spremenijo sliko uporabnosti 

algoritma

2

1 1000)( nnT 
10

)(
3

2

n
nT 

<

ampak... za n < 10000 je drugi algoritem primernejši!

)( 2nO )( 3nO



OCENA DEJANSKEGA ČASA IZVAJANJA

za n < 10000 je drugi algoritem primernejši!



OCENA DEJANSKEGA ČASA IZVAJANJA

• predpostavimo linearni odvisnost med časovno 

zahtevnostjo in dejanskim časom izvajanja:

T(n) = a * O(g(n)) + c

• oceno konstant izvajamo z meritvami

• za določitev konstant v enačbi je potrebno opraviti toliko 

meritev, kolikor je konstant

• meritve opravljamo pri velikih vrednostih vhodnih 

parametrov

• rešimo dobljeni sistem enačb

• dobljeno funkcijo lahko uporabimo za napovedovanje časa 

izvajanja programa



Za dani program so bili izmerjeni naslednji časi izvajanja za 

različne velikosti vhodnih podatkov:

Katera funkcija najbolj ustreza časovni zahtevnosti tega 
programa v odvisnosti od vhodnih podatkov?

a) log(n)

b) n

c) n log(n)

d) n2

PRIMER

velikost 

podatkov

5 10 15 30

čas 500 501 502 509



Preverimo funkcijo log(n):

T(n) = a * log(n) + c

a * log(30) + c = 509 a = 7

a * log(15) + c = 502 c = 474.7

Preverimo ustreznost rešitve:

7 * log(10) + 474.7 = 497.94 != 501

PRIMER

velikost 

podatkov

5 10 15 30

čas 500 501 502 509

T(n) = a * O(g(n)) + c



Preverimo funkcijo n:

T(n) = a * n + c

a * 30 + c = 509 a = 0.47

a * 15 + c = 502 c = 494.9

Preverimo ustreznost rešitve:

0.47 * 10 + 494.9 = 499.6 != 501

PRIMER

velikost 

podatkov

5 10 15 30

čas 500 501 502 509

T(n) = a * O(g(n)) + c



Preverimo funkcijo n2:

T(n) = a * n2 + c

a * 302 + c = 509 a = 0.01

a * 152 + c = 502 c = 500

Preverimo ustreznost rešitve:

0.01 * 10 + 500 = 501

preverimo še za vse ostale velikosti podatkov!

PRIMER

velikost 

podatkov

5 10 15 30

čas 500 501 502 509

T(n) = a * O(g(n)) + c



OCENA DEJANSKEGA ČASA IZVAJANJA

Če ne najdemo funkcije, ki natančno aproksimira 

model:

• vedno izračunamo koeficiente za vse modele, po 

katerih sprašuje naloga

• izberemo model, ki daje najbližje rezultate



PRAKTIČNO

DELO



PRAKTIČNO DELO

1. Določi časovno zahtevnost:

int i = m;

while (i > 0) {

i = i / 2;

for (int j = 1; j <= m; j++)

System.out.println(i);

}



PRAKTIČNO DELO

2. Sestavi preprost algoritem, ki ima časovno 

kompleksnost O(n*m2).

Trivialna rešitev z eno zanko do n*m2 ne 

pride v poštev!



3. Za dani program so bili izmerjeni naslednji časi 

izvajanja za različne velikosti vhodnih podatkov:

Katera funkcija najbolj ustreza časovni zahtevnosti 

tega programa v odvisnosti od vhodnih podatkov?

a) n

b) n log(n)

c) n2

d) n3

PRAKTIČNO DELO

velikost podatkov 5 10 15 100

čas 1050 9800 33550 10000000



4. Ocenite časovno kompleksnost naslednjega 

algoritma in določite vrednosti konstant!

(program je podan v projektu PAvaje na učilnici)

public static void bubbleSort(int[] x) 

{ 

int n = x.length; 

for (int pass=1; pass < n; pass++)  {

for (int i=0; i < n-pass; i++)  { 

if (x[i] > x[i+1])  {

int temp = x[i]; x[i] = x[i+1]; x[i+1] = temp; 

} 

} 

} 

} 

PRAKTIČNO DELO



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

Seznam, vrsta, sklad

5. laboratorijske vaje



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIPI

Osnovni abstraktni podatkovni tipi, ki jih potrebujemo za 

razvoj algoritmov so:  

• seznam (list) – zbirka elementov, ki se lahko ponavljajo; vrstni 

red elementov je pomemben

• množica (set) – zbirka elementov, kjer vrstni red ni pomemben; 

elementi se ne ponavljajo

• vrsta (queue) – zbirka, kjer elemente vedno dodajamo na konec 

seznama in jih vedno brišemo na začetku seznama

• sklad (stack) – zbirka, kjer se elementi dodajajo in brišejo 

vedno na začetku (koncu) seznama

• preslikava (map) – vsakemu elementu d iz domene priredi 

ustrezen element r iz zaloge vrednosti



SEZNAM

(List)

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.wisetome.com/splat/wp-content/uploads/2007/07/linked-list.png&imgrefurl=http://www.wisetome.com/splat/2007/07/19/data-structure-linked-list/&usg=__AtS5ib2tGCJdVq25ZRtNffmge64=&h=480&w=480&sz=29&hl=sl&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=7YvyiYJDozM_cM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dlinked%2Blist%26um%3D1%26hl%3Dsl%26safe%3Doff%26tbs%3Disch:1


ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP SEZNAM

Seznam je zaporedje 0 ali več elementov, pri čemer velja:

• vrstni red elementov je pomemben

• elementi v seznamu se lahko ponavljajo

a1, a2, a3,…..,ai,………,an

prvi element zadnji element

indeksu i pravimo položaj 

elementa v seznamu



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP SEZNAM

Pomembnejše operacije, definirane za ADT LIST:

• FIRST(L) – vrne položaj prvega elementa v seznamu

• LAST(L) – vrne položaj zadnjega elementa v seznamu 

• NEXT(p, L) – vrne naslednji položaj položaja p

• PREVIOUS(p, L) – vrne predhodni položaj položaja p

• END(L) – vrne položaj, ki sledi zadnjemu elementu seznama

• RETRIEVE(p, L) – vrne element ap na položaju p

• INSERT(x, p, L) – vstavi element x na položaj p

• DELETE(p, L) – zbriše element ap na položaju p

• LOCATE(x, L) – poišče položaj elementa x v seznamu

Popoln nabor operacij se nahaja v učbeniku, na straneh 84 in 85.



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP SEZNAM

Implementacije ADT LIST:

• s poljem

• enosmerni seznam s kazalci

• dvosmerni seznam s kazalci

• z indeksnimi kazalci (kurzorji)

• Implementacije se razlikujejo po časovni in prostorski zahtevnosti 

posameznih operacij.

• Imajo poudarek na različnih lastnostih seznama in različnih 

podmnožicah operacij.



IMPLEMENTACIJA SEZNAMA S POLJEM

• uporablja podatkovno strukturo polje za shranjevanje 

elementov seznama

• položaj elementa v seznamu je podan z indeksom v polju

• potrebujemo še indeks zadnjega elementa v seznamu

public class ListArray {

private Object elements[];

private int lastElement;

…

public ListArray(int noElem) {

elements = new Object[noElem];

…

}

…

}



IMPLEMENTACIJA SEZNAMA S POLJEM

Prednosti:

• preprosta implementacija

• časovna zahtevnost mnogih operacij je O(1), vključno z dostopom 

do poljubnega elementa seznama

Slabosti:

• neučinkovito vstavljanje elementa na določen položaj - O(n)

• neučinkovito brisanje elementa – O(n)

• omejena dolžina seznama

• ves čas polje zaseda maksimalno količino pomnilnika

Primerna implementacija za aplikacije, kjer se seznam zelo malo 

spreminja.



IMPLEMENTACIJA SEZNAMA S POLJEM

Vstavljanje Brisanje



ENOSMERNI SEZNAM S KAZALCI

Podatkovna struktura je podana z enim elementom seznama:

class ListLinkedNode {

Object element;

ListLinkedNode next;

…

}

ter s samim seznamom elementov:

public class ListLinked {

protected ListLinkedNode first, last;

…

}

Seznam je definiran s položajem prvega in zadnjega elementa.



ENOSMERNI SEZNAM S KAZALCI

Opomba: zaradi učinkovite implementacije vstavljanja in brisanja je položaj

elementa seznama podan s kazalcem na celico, ki vsebuje kazalec (next) na

celico z elementom. Iz tega razloga je položaj zadnjega elementa seznama

(last) dejansko kazalec na predzadnji element seznama.



ENOSMERNI SEZNAM S KAZALCI

Lastnosti enosmernega seznama:

• učinkovito vstavljanje elementa na znan položaj – O(1),

• učinkovito brisanje elementa na znanem položaju – O(1) ,

(razen v primeru brisanja zadnjega elementa, ko je O(n)) 

• seznam zaseda samo toliko pomnilnika, kolikor ga zares potrebuje,

• počasna operacija iskanja predhodnika v seznamu – O(n),

• zaporedno premikanje po seznamu.



ENOSMERNI SEZNAM S KAZALCI

Vstavljanje Brisanje

Opomba: Kazalec p, ki določa položaj 

elementa ap, dejansko kaže na 

predhodni element. 



DVOSMERNI SEZNAM S KAZALCI

Vsaka celica seznama ima poleg elementa še dva kazalca:

• kazalec na naslednji element

• kazalec na predhodni element 

Omogoča učinkovito iskanje predhodnika v seznamu – O(1)

class ListTwoWayLinkedNode {

Object element;

ListTwoWayLinkedNode next, previous;

…

}

public class ListTwoWayLinked {

protected ListTwoWayLinkedNode first, last;

…

}



DVOSMERNI SEZNAM S KAZALCI

Opomba: v dvosmernem seznamu je položaj elementa podan s kazalcem

na celico, ki ta element vsebuje.



SEZNAM Z INDEKSNIMI KAZALCI

Uporaba v jezikih, ki ne omogočajo dinamičnih podatkovnih struktur.

Vsaka celica polja je sestavljena iz elementa in iz indeksa naslednjega 

elementa.

class ListCursorNode {

Object element;

int next;

…

}

public class ListCursor {

private ListCursorNode cells[];

private int last;

…

}



SEZNAM Z INDEKSNIMI KAZALCI

Definicije operacij so podobne operacijam s kazalci, le da programer sam 

skrbi za dodeljevanje in “čiščenje” pomnilnika.

Dva seznama:

• prvi seznam vsebuje elemente dejanskega seznama

• drugi seznam povezuje vse prazne celice v polju



Vrsta

(Queue)



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP VRSTA

Vrsta (queue) je zbirka elementov, kjer elemente vedno:

• dodajamo na konec seznama

• brišemo na začetku seznama

an, an-1, …,a2, a1

brisanje

dodajanje

Vrsti pravimo tudi FIFO (first-in-first-out).



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP VRSTA

Operacije definirane za ADT QUEUE:

• MAKENULL(Q) – naredi prazno vrsto

• EMPTY(Q) – ali je vrsta prazna

• FRONT(Q) – vrne prvi element v vrsti

• ENQUEUE(x, Q)- vstavi element x na konec vrste

• DEQUEUE(Q) – zbriše prvi element iz vrste

Vrsto lahko učinkovito implementiramo z enosmernim 

seznamom s kazalci.

Pri implementaciji s poljem se zaradi učinkovitosti 

uporablja t.i. krožno polje.



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP VRSTA

Interaktivni prikaz delovanja vrste
(http://courses.cs.vt.edu/csonline/DataStructures/Lessons/QueuesImplementationView/applet.html )

a3 a2 a1 a4 a3 a2 a1

enqueue(a4)

a4 a3 a2 a1 a4 a3 a2

dequeue()

http://courses.cs.vt.edu/csonline/DataStructures/Lessons/QueuesImplementationView/applet.html


Sklad

(Stack)



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP SKLAD

Sklad (stack) je zbirka elementov, kjer elemente vedno:

• dodajamo na vrh seznama

• brišemo s vrha seznama

Pojem vrh (top) seznama označuje bodisi začetek bodisi konec 

seznama (odvisno od implementacije).

a1, a2, a3,…,an

brisanje

dodajanje

Skladu pravimo tudi LIFO (last-in-first-out).



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP SKLAD

Operacije definirane za ADT STACK:

• MAKENULL(S) – naredi prazen sklad

• EMPTY(S) – ali je sklad prazen

• TOP(S) – vrne vrhnji element sklada

• PUSH(x, S)- vstavi element x na vrh sklada

• POP(S) – zbriše vrhnji element sklada

Vrsto lahko učinkovito implementiramo z enosmernim seznamom s 

kazalci – takrat vrh seznama označuje njegov začetek.

Pri implementaciji s poljem vrh seznama označuje njegov konec.



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIP SKLAD

Interaktivni prikaz delovanja sklada
(http://mainline.brynmawr.edu/Courses/cs206/spring2004/WorkshopApplets/Chap04/Stack/Stack.html)

X

Y

Z

W

X

Y

Z

push(W)

X

Y

Z

W

X

Y

Z

pop()

http://mainline.brynmawr.edu/Courses/cs206/spring2004/WorkshopApplets/Chap04/Stack/Stack.html


PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

popravki k 1. seminarju, 

javanske zbirke

zgoščena tabela

7. laboratorijske vaje



SEMINAR 1

popravki



POPRAVKI K 1. SEMINARJU

1. Zlato pravilo: programe KOMENTIRAMO!

// Funkcija za generiranje izraza z vgnezdenimi oklepaji

// okl, zak – koliko oklepajev in zaklepajev je preostalo

// izraz – zgeneriran začetek izraza

public static void oklepaji(int okl, int zak, String izraz)

{

if (zak == 0){ // robni pogoj, ko zmanjka zaklepajev

System.out.println(izraz);

return;

}

if (okl > 0){ // lahko izraz nadaljujemo z '(‘, če jih še imamo

oklepaji(okl-1, zak, izraz + '(');

}

if (zak > okl){ //lahko izraz nadaljujemo z ')'

oklepaji(okl, zak-1, izraz + ')');

}

}



POPRAVKI K 1. SEMINARJU

2. "Lovljenje" napak:  uporaba try-catch-finally

public static void problematicna() {

int[] polje = new int[8];

try {

for (int j = 0; j < 10; j++) {

polje[j] = j;

}

}

catch (Exception e) {

System.out.println("Napaka!");

}

finally {

System.out.println("Finally blok se vedno izvede");

}

}



POPRAVKI K 1. SEMINARJU

3. Meritve časa izvajanja

for (i = 0; i < stPonovitev; i++) 

{

for (j = 0; j < stArgumentov; j++) 

{

//izberi argumente

//klic z izbranimi argumenti

}

}

casIzvajanja /= (stPonovitev * stArgumentov);  



POPRAVKI K 1. SEMINARJU

4. Graf: primerjamo IZMERJENE in

TEORETIČNE (izračunane) čase izvajanj



ADT 
= Abstraktni Podatkovni Tipi



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIPI

Osnovni abstraktni podatkovni tipi, ki jih potrebujemo 

za razvoj algoritmov so:  

• seznam (list)

• vrsta (queue)

• sklad (stack)

• PRESLIKAVA (angl. map) – vsakemu elementu d iz domene 

priredi ustrezen element r iz zaloge vrednosti

• MNOŢICA (angl. set) – zbirka elementov, kjer vrstni red ni 

pomemben; elementi se ne ponavljajo

• SLOVAR (angl. dictionary) – poseben primer ADT mnoţica, ki 

omogoča samo vstavljanje, brisanje in iskanje elementa

na prejšnjih vajah



ADT PRESLIKAVA

(angl. map)



ADT PRESLIKAVA

Preslikava vsakemu elementu d iz domene priredi 

ustrezen element r iz zaloge vrednosti: 

M(d) = r

Primer: Preslikava M(d)=r vsaki telefonski številki d

priredi lastnika računa r

Telefonska 

številka

Lastnik računa

031 - 456 876 → Janez N

031 – 345 987 → Miha K

041 – 237442 → Tine B.

040 – 327 896 → Ana H.

070 – 213 445 → Tina Z.



ADT PRESLIKAVA

Operacije definirane za ADT MAP:

• MAKENULL(M) – inicializira prazno preslikavo

• ASSIGN(M, d, r) – definira, da je M(d) = r 

• COMPUTE(M, d) – vrne vrednost M(d), če je definirana

Pri implementaciji preslikave lahko uporabimo:

• seznam parov (d, r) – časovna zahtevnost iskanja parov je reda 

O(n), kar je pogosto nesprejemljivo.

• iskalna drevesa – časovna zahtevnost iskanja parov je reda 

O(log n), kar je v nekaterih aplikacijah sprejemljivo. 

• polje – (indeksi polja predstavljajo elemente domene d): hitro 

dodajanje, iskanje, brisanje O(1); zahteva veliko pomnilnika



IMPLEMENTACIJA PRESLIKAVE S POLJEM

domena D

1 2

7

3

5

4

86

9

uporabljeni elementi d

0 -

1 -

2 -

3 -

4 r1

5 -

6 r2

7 -

8 r3

9 -

0

• časovna zahtevnost iskanja in dodajanja elementa je 

reda O(1)

• taka implementacija je moţna samo, če je moč domene 

zadosti majhna (velikost polja je enaka moči domene)



ZGOŠČENA TABELA

(angl. hash table)



ZGOŠČENA TABELA

• v praksi je moč domene velika ali celo neskončna

• uporabimo zgoščevalno funkcijo (hash function), ki preslika 

originalno domeno v manjšo domeno

h : domaintype → smalldomaintype

• zgoščevalna funkcija “razprši” elemente po manjši domeni. 

Podatkovni strukturi, ki uporablja zgoščevalno funkcijo, pravimo 

zgoščena tabela (hash table)

• ţelimo funkcijo, ki enakomerno “razprši” elemente s čim manj 

sovpadanja. Sovpadanje:

)()( 2121 dhdhdd 



PRIMER ZGOŠČENE TABELE

Telefonska 

številka

Lastnik 

računa

031 - 456 876 → Janez N

031 – 345 987 → Miha K

041 – 237442 → Tine B.

040 – 327 896 → Ana H.

070 – 213 445 → Tina Z.

040 – 743 210 → Marko S.

070 – 236 580 → Teja B.

0 -

… -

3 Ana H.

… -

7 Marko S.

8 Janez N.

9 Teja B.

10 Miha K.

11 Tina Z.

… -

15 Tine B.

16 -

h(031456876) = 8

h(031345987) = 10

h(041237442) = 15

h(040327896) = 3

h(070213445) = 11

h(040743210) = 7

h(070236580) = 9

Lahko uporabimo zgoščevalno funkcijo:
h(tel_st) = tel_st mod 17

z uporabo zgoščevalne funkcije preslikamo indekse 

iz originalne domene v indekse manjše domene



ZGOŠČENA TABELA: PROBLEMI

1. SOVPADANJE: v praksi je neizogibno
• z zaprto zgoščeno tabelo in z zaporednim naslavljanjem: 

uporabljamo zaporedje zgoščevalnih funkcij – v primeru 

sovpadanja izračunane vrednosti uporabimo drugo funkcijo za 

naslednji moţni poloţaj elementa

• z odprto zgoščeno tabelo: v polju hranimo kazalce na sezname 

parov, ki sovpadajo 

2. OMEJENA VELIKOST tabele: ko se tabela napolni, 

zgradimo večjo tabelo ter vse elemente iz manjše tabele uvrstimo v 

novo tabelo z novo zgoščevalno funkcijo. Ponovno zgoščanje 

(rehashing) zahteva O(n) časa

mixhxhi mod))(()(' 



ZAPRTA ZGOŠČENA TABELA

Primer preprostega zaporedja zgoščevalnih funkcij:

mixhxhi mod))(()(' 

-

Ana H.

040327896

-

Marko S.

040743210

Janez N.

031456876

Teja B.

070236580

Miha K.

031345987

Tina Z.

070213445

-

Tine B.

041237442

h0(070345650)

h1(070345650)

h2(070345650)

h3(070345650)

h4(070345650)

h5(070345650)

Telefonska 

številka

Lastnik 

računa

070 - 345 650 → Tomaţ I.

vstavimo element



ODPRTA ZGOŠČENA TABELA

domena D

d2

d7

d3

d5

d4

d6

d1

uporabljeni elementi d

(d2, r2) (d3, r3)

(d4, r4)

(d1, r1) (d5, r5)

(d6, r6) (d7, r7)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pričakovana zahtevnost iskanja elementa je O(n/m).

n - število vstavljenih elementov

m - velikost zgoščene tabele.



POVZETEK...

• zaradi fiksne zgoščevalne funkcije zgoščena tabela ne 

more biti dinamična struktura
• velikost tabele moramo vnaprej definirati

• če je tabela prevelika, zapravljamo pomnilnik

• če je tabela premajhna, prihaja do prevelikega sovpadanja 

elementov

• zgoščevalna funkcija je fiksna

• ne moremo učinkovito implementirati operacij, ki 

temeljijo na urejenosti elementov po ključih
(iskanje najmanjšega elementa, iskanje naslednjega elementa po 

velikosti, izpis elementov v danem intervalu vrednosti ključa …)



ZBIRKE

(angl. collections)



JAVANSKE ZBIRKE

Zbirka (collection) je naziv za skupino podatkov organiziranih v 

enotni objekt. Ogrodje zbirk (collection framework) ponuja 

poenoten pogled na zbirke in osnovne metode za njihovo 

obdelavo:

• določa VMESNIKE, ki opisujejo vse metode za delo z 

zbirko (brez dejanske izvedbe)

• vsebuje učinkovite IMPLEMENTACIJE določenih 

podatkovnih struktur 

• vsebuje statične POMOŢNE METODE za pogosto 

rabljene postopke dela z zbirkami
(na primer sortiranje, mešanje, iskanje in podobno)   



OGRODJE ZBIRKE

implementacija

zgoščena 

tabela

prilagodljivo 

polje

povezan 

seznam

uravnoteţeno 

drevo

v
m

e
sn

ik

Seznam

ArrayList

(primerno, ko se 

seznami malo 

spreminjajo in 

potrebujemo pogoste 

neposredne dostope

do elementov)

LinkedList

(primerno, ko se 

seznami pogosto 

spreminjajo in 

večinoma ne 

potrebujemo 

direktnega dostopa do 

elementov

Mnoţica

HashSet

(primerno, ko 

potrebujemo hitre 

operacije vstavljanja, 

brisanja in iskanja 

elementov)

TreeSet

(primerno, ko 

potrebujemo operacije 

vezane na urejenost 

elementov)

Preslikava

HashMap

(primerno, ko 

potrebujemo hitre 

operacije vstavljanja, 

brisanja in iskanja 

elementov)

TreeMap

(primerno, ko 

potrebujemo operacije 

vezane na urejenost 

elementov)



METODE VSEH ZBIRK

public interface Collection 

{

// osnovne operacije

int size();

boolean isEmpty();

boolean contains(Object element);

boolean add(Object element); // opcijsko

boolean remove(Object element); // opcijsko

Iterator iterator();

// množične operacije

boolean containsAll(Collection c);

boolean addAll(Collection c); // opcijsko

boolean removeAll(Collection c); // opcijsko

boolean retainAll(Collection c); // opcijsko

void clear(); // opcijsko

// pretvorba v polje

Object[] toArray();

Object[] toArray(Object a[]);

}



SEZNAMI

Implementacija s poljem (ArrayList) in s kazalci (LinkedList). Pomembnejše 

podedovane funkcije od vmesnika Collection:
• add(Object) – doda nov element na konec seznama

• remove(Object) – odstrani prvo pojavitev elementa v seznamu

Metode za dostop do elementov preko indeksov (pričnejo se z 0):
• add(int, Object)

• get(int)

• set(int, Object)

• remove(int)

Funkcije za iskanje elementov:
• indexOf(Object)

• lastIndexOf(Object)

Seznam najpomembnejših operacij za razreda ArrayList in 

LinkedList se nahaja v učbeniku, str. 125 in 126



PRIMER UPORABE SEZNAMOV

import java.util.*;

public class Program {

public static void main(String[] args) {

List<Integer> seznam = new LinkedList<Integer>();

seznam.add(new Integer(20));

seznam.add(0, new Integer(10));

seznam.add(2, new Integer(30));

System.out.println(seznam);

}

}

Izpis:

[10, 20, 30]



ITERATORJI

Iteratorji omogočajo sprehod prek vseh elementov zbirke. Vmesnik:

Interface Iterator {

boolean hasNext(); // preveri, ali je na voljo še kak element

Object next(); // vrne element ter se prestavi za mesto naprej

void remove(); // odstrani element

}

Primer:

public static void main(String[] args) {

ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();

list.add("Primer");

list.add("elementov");

list.add("seznama");

Iterator<String> itr = list.iterator();

while (itr.hasNext()) {

System.out.println(itr.next());

}

}



PRESLIKAVE

Preslikava brez urejenosti po ključih je implementirana z zgoščeno tabelo 

(HashMap), preslikava z urejenimi pari po ključih pa je implementirana z 

drevesom (TreeMap).

Metode za dodajanje in brisanje parov:
• put(Object key, Object value)

• remove(Object key)

Metoda za branje z uporabo ključa:
• get(Object key)

Metode za poglede na preslikavo skozi zbirke
• keySet() // vrne mnoţico vseh ključev preslikave

• values() // vrne zbirko vrednosti

• entrySet()    // vrne mnoţico parov preslikav ključa v vrednost

Tabeli najpomembnejših operacij za razreda HashMap in 

TreeMap se nahajata v učbeniku, strani 130 in 131



PRIMER UPORABE PRESLIKAV

import java.util.*;

public class Program {

public static void main(String[] args) 

{

Map<Long, String> m = new HashMap<Long, String>();

m.put(new Long(41342564), "Tine K.");

m.put(new Long(31425897), "Marko I.");

m.put(new Long(40765432), "Eva J.");

Set preslikava = m.entrySet();

Iterator itr = preslikava.iterator();

while (itr.hasNext()) {

Map.Entry e = (Map.Entry)itr.next(); 

System.out.println("tel.: “ + e.getKey() + "; lastnik: " + e.getValue());

}

}

}

Izpis:

tel: 31425897; lastnik: Marko I.

tel: 41342564; lastnik: Tine K.
tel: 40765432; lastnik: Eva J.



PRAKTIČNO

DELO



NALOGE

Nekaj idej:

• Rešite naloge s seznami iz 1. seminarja s pomočjo razreda 

LinkedList.

• S pomočjo razreda ArrayList implementirajte sklad in vrsto.  

• Preberite tekstovno datoteko in jo razčlenite na besede. Z 

uporabo razreda HashMap preštejte kolikokrat se posamezna 

beseda ponovi v besedilu. 



REŠITEV ZA SKLAD

import java.util.*;

public class MyStack {

private List list = new LinkedList();

public void push(Object obj){

list.add(0, obj);

}

public Object top(){

return list.get(0);

}

public Object pop()

{

return list.remove(0);

}

public static void main(String args[]){

Integer value;

MyStack s = new MyStack();

s.push (new Integer(10));

System.out.println(s.top());

value = (Integer)s.pop();

}

}



REŠITEV ZA ŠTEVEC BESED

import java.util.*;

...

// String tokens[] je polje prebranih besed  

Map m = new HashMap();

for (int i = 0; i < tokens.length; i++)

{

if (m.containsKey(tokens[i])) 

{

m.put(tokens[i], (Integer)m.get(tokens[i]) + 1);

} 

else 

{

m.put(tokens[i], 1);

}

}

System.out.println(m);



PROGRAMIRANJE
IN ALGORITMI

ADT množica
8. laboratorijske vaje



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIPI

Osnovni abstraktni podatkovni tipi, ki jih potrebujemo 
za razvoj algoritmov so:  

• seznam (list)
• vrsta (queue)
• sklad (stack)
• preslikava (map)

• MNOŽICA (angl. set) – zbirka elementov, kjer vrstni red ni 
pomemben; elementi se ne ponavljajo

• SLOVAR (angl. dictionary) – poseben primer ADT množica, ki 
omogoča samo vstavljanje, brisanje in iskanje elementa

na prejšnjih vajah



ADT MNOŽICA
(angl. set)



ADT MNOŽICA

Množica je zbirka elementov, za katero velja:
• elementi se ne ponavljajo
• vrstni red elementov ni pomemben

Pomembnejše operacije definirane za ADT SET:
• FIRST(S) – vrne položaj prvega elementa v množici 

• NEXT(p, S) – vrne naslednji položaj položaja p

• INSERT(x, S) – doda element x v množico (brez podvajanja)

• DELETE(p, S) – zbriše element na položaju p

• RETRIEVE(p, S) – vrne element na položaju p

• LOCATE(x, S) – poišče položaj elementa x

• UNION(S1, S) – unija množic S1 in S

• INTERSECTION(S1, S) – presek množic S1 in S

popoln nabor operacij se nahaja v učbeniku, strani 102 in 103



IMPLEMENTACIJA MNOŽIC

Množico lahko implementiramo s povezanim seznamom. 

 INSERT(x, S) ima časovno zahtevnost reda O(n) zaradi 
preverjanja podvajanja.

 LOCATE(x, S) ima časovno zahtevnost reda O(n) zaradi 
zaporednega premikanja po elementih seznama.

 UNION(S1, S) in INTERSECTION(S1, S) imata časovno 
zahtevnost O(m*n).

 Ne omogoča učinkovite implementacij operacij, ki so vezane na 
urejenost elementov.

n – moč množice S
m – moč množice S1



IMPLEMENTACIJA MNOŽIC

Za implementacijo množice lahko uporabimo zgoščeno 
tabelo.

 učinkovite operacije INSERT(x, S) in LOCATE(x, S), ki imata 
časovno zahtevnost reda O(1).

 UNION(S1, S) ima časovno zahtevnost O(m).

 INTERSECTION(S1, S) ima časovno zahtevnost O(n).

 ne omogoča učinkovite implementacije operacij, ki so vezane na 
urejenost elementov. 

n – moč množice S
m – moč množice S1

Časovne zahtevnosti veljajo pod pogojem, da zgoščevalna funkcija 
enakomerno razprši elemente.



IMPLEMENTACIJA MNOŽIC

Za relativno hitre operacije, ki so vezane na urejenost 
elementov, uporabljamo implementacijo množice z 
iskalnim drevesom.

 INSERT(x, S) in LOCATE(x, S) imata časovno zahtevnost reda 
O(log n).

 UNION(S1, S) ima časovno zahtevnost O(m * log n)

 INTERSECTION(S1, S) ima časovno zahtevnost 
O(n * (log m + log n)).



MNOŽICA KOT 
JAVANSKA ZBIRKA



OGRODJE ZBIRKE

implementacija
zgoščena 

tabela
prilagodljivo 

polje
povezan 
seznam

uravnoteženo 
drevo

vm
es

ni
k

Seznam

ArrayList

(primerno, ko se 
seznami malo 
spreminjajo in 
potrebujemo pogoste 
neposredne dostope
do elementov)

LinkedList
(primerno, ko se 
seznami pogosto 
spreminjajo in 
večinoma ne 
potrebujemo 
direktnega dostopa do 
elementov

Množica

HashSet

(primerno, ko 
potrebujemo hitre 
operacije vstavljanja, 
brisanja in iskanja 
elementov)

TreeSet

(primerno, ko 
potrebujemo operacije 
vezane na urejenost 
elementov)

Preslikava

HashMap

(primerno, ko 
potrebujemo hitre 
operacije vstavljanja, 
brisanja in iskanja 
elementov)

TreeMap

(primerno, ko 
potrebujemo operacije 
vezane na urejenost 
elementov)



MNOŽICA KOT JAVANSKA ZBIRKA

• Množico opisuje vmesnik Set

• Implementacija neurejene množice z zgoščeno tabelo ( razred HashSet) 

• Implementacija urejene množice z drevesom (razred TreeSet)

Pomembnejše funkcije:
• add(Object) – doda element v množico (brez podvajanja)
• remove(Object) – odstrani element iz množice
• contains(Object) – preveri, če je element v množici

Metode za množične operacije omogočajo izvedbo algebre množic:
• unija: s1.addAll(s2);
• presek: s1.retainAll(s2);
• razlika: s1.removeAll(s2);
• ugotavljanje podmnožice: s1.containsAll(s2);

Seznam najpomembnejših operacij za razreda HashSet in 
TreeSet se nahaja v učbeniku, str. 127 in 128



PRIMER UPORABE MNOŽIC

import java.util.*;

...

Set set = new HashSet();
...
set.add(obj); // dodamo element v množico
... 
int n = set.size(); // koliko je elementov v množici
... 
if (set.contains(obj)) // ali množica vsebuje element
{

...
}

// sprehod čez elemente množice
Iterator i = set.iterator();

while (i.hasNext()) {
Object e = i.next(); 
... 

}



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

drevo, slovar,

binarno iskalno drevo

9. laboratorijske vaje



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIPI

Osnovni abstraktni podatkovni tipi, ki jih potrebujemo za razvoj 

algoritmov so:

• seznam (list)

• vrsta (queue)

• sklad (stack)

• preslikava (map)

• množica (set)

• DREVO (angl. tree) – zbirka vozlišč, hierarhično urejenih z 

relacijo oče-sin

• SLOVAR (angl. dictionary) – poseben primer ADT množica, ki 

omogoča samo vstavljanje, brisanje in iskanje elementa

na prejšnjih vajah



ADT DREVO

(angl. tree)



ADT DREVO

Drevo je zbirka hierarhično urejenih vozlišč.

Vozlišča so urejena z relacijo oče-sin.

Vsako vozlišče ima:

• oznako (vsebino)

• enega očeta (razen korena drevesa)

• nič ali več sinov

Primer drevesne strukture:

datotečni sistem



ADT DREVO

Terminologija:

koren (root): vozlišče brez očeta

list (leaf): vozlišče brez sinov

notranje vozlišče (internal node): 

vozlišče z vsaj enim sinom

bratje (siblings): sinovi istega očeta

poddrevo (subtree)

vozlišča A

A

B C D

E F

I J K

G H

relacija oče-sin



ADT DREVO

Terminologija:

stopnja (degree) vozlišča: število sinov vozlišča (npr. stopnja vozlišča C je 2)

stopnja drevesa: največje št. sinov nekega vozlišča (npr. stopnja drevesa na sliki je 3)

pot (path): zaporedje n1,n2,…,nk, pri čemer velja za vsak 1 ≤ i < k, da je ni oče ni+1

(npr. A, B, F, J)

(k > i): ni je prednik (ancestor) vozlišč nk, oz. nk so nasledniki (descendants) vozlišča ni

A

B C D

E F

I J K

G H

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Nivo 4

nivo (level) vozlišča: dolžina poti od korena do vozlišča (npr. nivo vozlišča E je 3)

višina (height) drevesa: dolžina najdaljše poti od korena do lista (npr. za zgornje drevo je 4)



ADT DREVO

Terminologija:

poravnano ali uravnovešeno (balanced) drevo: A

B C

D E F G

levo poravnano drevo: A

B C

D E F

izrojeno drevo: A

B

C

D



ADT DREVO

Operacije definirane za ADT TREE:

• PARENT(n, T) – vrne očeta vozlišča n v drevesu T

• LEFTMOST_CHILD(n, T) – vrne najbolj levega sina vozlišča n

• RIGHT_SIBLING(n, T) – vrne desnega brata vozlišča n

• LABEL(n, T) – vrne oznako vozlišča n

• ROOT(T) – vrne koren drevesa T

• MAKENULL(T) – naredi prazno drevo T

• CREATE(r, v, T1,…, Ti) – generira drevo s korenom r

z oznako v ter s stopnjo i s poddrevesi T1, …, Ti



IMPLEMENTACIJA DREVESA S POLJEM

Drevo je shranjeno v polje na naslednji način:

• koren drevesa je prvi element polja

• sledijo vsa vozlišča prvega (najbolj levega) poddrevesa korena, nato 

vsa vozlišča drugega poddrevesa in tako naprej

• vsako poddrevo je shranjeno po istem pravilu

A

B C D

E F

I J K

G H

A 3

B 2

E 0

F 3

I 0

J 0

K 0

C 2

G 0

H 0

D 0

oznaka št. sinov

koren

prvo poddrevo

drugo poddrevo

tretje poddrevo



IMPLEMENTACIJA DREVESA S POLJEM

Za levo poravnana drevesa s konstantno stopnjo je bolj primerno 

shranjevanje vozlišč po nivojih:

A

B C

E F G H

0 A

1 B

2 C

3 E

4 F

5 G

6 H

nivo 1

nivo 2

nivo 3

Če je i indeks vozlišča, potem velja:

• indeks najbolj levega otroka je i * degree + 1

• sosednji bratje imajo zaporedne indekse

• indeks očeta je (i – 1) / degree



IMPLEMENTACIJA DREVESA S KAZALCI

Osnovni obliki predstavitve drevesa:

 vsako vozlišče vsebuje kazalca na levega otroka in desnega brata

 vsako vozlišče vsebuje kazalce na vse otroke

V obeh primerih lahko vozlišče vsebuje tudi kazalec na očeta.

A

B C

D E F G

A

B C

D E F G



OBHOD DREVESA

Obhod (traversal) drevesa lahko opravimo na več načinov:

A

B C

D E F G

• premi (preorder): izpišemo oznako korena pred oznakami poddreves

(za drevo na sliki dobimo izpis a, b, d, e, c, f, g) 

• obratni (postorder): izpišemo najprej oznake vozlišč vseh poddreves in zatem 

oznako korena (za drevo na sliki dobimo izpis d, e, b, f, g, c, a) 

• vmesni (inorder): izpišemo najprej oznake vozlišč najbolj levega poddrevesa, zatem 

oznako korena in zatem oznake vozlišč vseh ostalih poddreves korena 

(za drevo na sliki dobimo izpis d, b, e, a, f, c, g) 

• nivojski: izpišemo najprej vsa vozlišča na 1. nivoju, zatem na 2. nivoju in tako 

naprej (za drevo na sliki dobimo izpis a, b, c, d, e, f, g) 



BINARNA DREVESA

BINARNA drevesa:

• vsa vozlišča s stopnjo manjšo ali enako 2

• vozlišče lahko ima samo desnega sina

• binarno drevo višine v ima največ            vozlišč

Lastnosti binarnih dreves:

12 v

 )1(log2  nv• višina binarnega drevesa z n vozlišči je najmanj

• v binarnem drevesu z n vozlišči je n + 1 praznih poddreves



ADT SLOVAR

(angl. dictionary)



ADT SLOVAR

Slovar je poseben primer podatkovnega tipa množice, ki omogoča 

samo tri osnovne operacije:

• VSTAVLJANJE elementa

• BRISANJE elementa

• ISKANJE elementa

Za učinkovito iskanje elementov (ki se zahteva pri ADT slovar za 

razliko od ADT seznam) potrebujemo relacijo urejenosti med 

elementi.

Urejenost je definirana bodisi na elementih samih bodisi na delih 

elementov – ključih (keys)



ADT SLOVAR

Osnovne operacije definirane za ADT DICTIONARY:

• MAKENULL(D) – naredi prazen slovar D

• MEMBER(x, D) – preveri, če je element x v slovarju D

• INSERT(x, D) – vstavi element x v slovar D

• DELETE(x, D) – zbriše element x iz slovarja D

Zaradi urejenosti elementov v slovarju je možno učinkovito 

implementirati tudi operacije:

• iskanje minimalnega elementa

• iskanje maksimalnega elementa

• iskanje predhodnika (predecessor)

• iskanje naslednika (successor)



IMPLEMENTACIJE SLOVARJA

Zgoščena tabela

Prednost: časovna 
kompleksnost vseh operacij je 
pod določenimi pogoji reda O(1)

Slabosti: fiksna podatkovna 
struktura, fiksna zgoščevalna 
funkcija, neučinkovite operacije, 
ki temeljijo na urejenosti 
elementov po ključih

Drevesne strukture

Lastnosti:

- časovna kompleksnost 
osnovnih operacij je reda 
O(log n)

- časovna kompleksnost 
operacij na podlagi urejenosti 
elementov slovarja je reda 
O(log n)

pri čemer je n število elementov 
slovarja.



BINARNO ISKALNO DREVO

Binarno iskalno drevo (binary search tree, BST) je najbolj preprosta drevesna 

implementacija slovarja.

Rekurzivna definicija:

• prazno drevo je BST

• drevo z oznako (ključem) korena x z levim in desnim poddrevesom L in R

je BST, če velja:

in sta tudi L in R BST

xyRyxyLy  ::

BST

BST

z manjšimi 

ključi

BST

z večjimi 

ključi

x



PRIMER BST

BST vsebuje besede iz stavka 

“dobrodošli na vajah iz predmeta programiranje in algoritmi”

dobrodošli

na

vajahiz

predmeta

programiranje

in

algoritmi



IMPLEMENTACIJA BST

Drevo je podano kot referenca na vozlišče v korenu:

public class BSTree implements Dictionary {

BSTreeNode rootNode; // referenca na koren

…

}

Vozlišče je definirano kot:

public class BSTreeNode {

Comparable key; // ključ

BSTreeNode left; // referenca na levo poddrevo

BSTreeNode right; // referenca na desno poddrevo

…

}



ISKANJE ELEMENTA V BST

Iskanje ključa “iz”

dobrodošli

na

vajahiz

predmeta

programiranje

in

algoritmi

Iskanje ključa “osnove”

dobrodošli

na

vajahiz

predmeta

programiranje

in

algoritmi

dobrodošli

na

iz

“iz” > “dobrodošli”

“iz” < “na”

iskani element iz

dobrodošli

na

vajah

predmeta

programiranje

“osnove” > “programiranje”

desnega poddrevesa ni

iskanega elementa ni v drevesu

Maksimalno število korakov pri iskanju elementa je enako višini drevesa.

Časovna kompleksnost pri poravnanem drevesu je reda O(log n) pri 

izrojenem drevesu pa O(n).



DODAJANJE ELEMENTA V BST

Dodajanje ključa “letošnjih”

dobrodošli

na

vajahiz

predmeta

programiranje

in

algoritmi

dobrodošli

na

iz

“letošnjih” > “dobrodošli”

“letošnjih” < “na”

“letošnjih” > “iz”

Maksimalno število korakov pri dodajanju elementa kot list je enako višini 

drevesa

Dodajanje elementa kot list v drevo

letošnjih

dodamo element kot list v drevo



DODAJANJE ELEMENTA V BST

Maksimalno število korakov je sorazmerno višini drevesa

Dodajanje elementa v koren

Dodajanje ključa “letošnjih”

dobrodošli

na

vajahiz

predmeta

programiranje

in

algoritmi

L

RR1
manjši ključi od 

“letošnjih”

R2
večji ključi od 

“letošnjih”

letošnjih

dodamo novi element v 

koren drevesa

dobrodošli

algoritmi

L

iz

in

R1

na

vajah

predmeta

programiranje

R2



BRISANJE ELEMENTA IZ BST

Brisanje elementa, ki ima samo enega sina

Brisanje ključa “vajah”

letošnjih

dobrodošli

algoritmi iz

in

na

vajah

predmeta

programiranje

letošnjih

dobrodošli

algoritmi iz

in

na

predmeta

programiranje

vajah



BRISANJE ELEMENTA IZ BST

Brisanje elementa, ki ima oba sina

Brisanje ključa “dobrodošli”

letošnjih

dobrodošli

algoritmi iz

in

na

predmeta

programiranje

letošnjih

in

algoritmi iz

na

predmeta

programiranje

dobrodošli

in

najmanjši element desnega poddrevesa



ZAKLJUČEK

V praksi je časovna zahtevnost operacij na BST sprejemljiva - O(log n).

V najslabšem primeru se BST lahko izrodi v seznam kar pomeni 

časovno zahtevnost operacij reda O(n).

V bolj zahtevnih operacijah je potrebno uporabljati (približno) 

poravnana drevesa.



PRAKTIČNO

DELO



PRAKTIČNO DELO

1. Na začetku je binarno iskalno drevo prazno. Za 
dano zaporedje operacij

vstavi: 14, 15, 16, 11, 28, 30
briši: 15, 11

nariši dve drevesi (ob zaključku vstavljanja oziroma 
ob zaključku brisanja).

2. Isto kot prejšnja naloga, operacije pa so

vstavi: 40, 15, 75, 10, 20, 60, 80, 100
briši: 40, 10, 20



PRAKTIČNO DELO

Programerske naloge:

3. Implementirajte proceduro, ki izračuna višino podanega 
binarnega iskalnega drevesa.

4. Implementirajte proceduro, ki izpiše elemente BST med 
min in max po naraščajočem vrstnem redu.

5. Dopolnite program za izračun vrednosti aritmetičnega 
izraza, ki je predstavljen z binarnim drevesom 
(npr. izpis izraza z različnimi obhodi drevesa, vizualizacija 
funkcije evaluate, iterativne verzije funkcij expression in 
product…).



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

rdeče-črna drevesa

10. laboratorijske vaje



ABSTRAKTNI PODATKOVNI TIPI

Osnovni abstraktni podatkovni tipi, ki jih potrebujemo za razvoj 

algoritmov so:

• seznam (list)

• vrsta (queue)

• sklad (stack)

• preslikava (map)

• množica (set)

• drevo (tree)

• slovar (dictionary)

Implementacije ADT slovarja:

• binarno iskalno drevo (BST)

• rdeče-črno drevo (red-black tree)

na prejšnjih vajah



RDEČE-ČRNO 

DREVO

(angl. red-black tree)



RDEČE-ČRNO DREVO

Binarno iskalno drevo za katerega velja:

• vsako vozlišče je bodisi rdeče bodisi črne barve

• rdeče vozlišče ima lahko samo črna sinova

• za vsako vozlišče velja, da vsaka pot od vozlišča do praznega 

poddrevesa (nil) vsebuje enako število črnih vozlišč

10

5 26

15 30

14 19

nil nil

nil nil nil nil

34

nil nil

nil



• višina rdeče-črnega drevesa z n vozlišči je največ 2log2(n + 1)
(dokaz v knjigi, stran 177)

• rdeče-črno drevo je vedno delno poravnano
• višina drevesa je največ dvakrat večja od poravnanega drevesa z istim številom 

vozlišč

• najdaljša pot od korena do listov je kvečjemu dvakrat daljša od najkrajše poti od 

korena do listov

• zagotavlja časovno zahtevnost osnovnih operacij reda O(log n)

VIŠINA RDEČE-ČRNEGA DREVESA



1. Element dodamo v list drevesa kot pri navadnem BST.

2. Dodano vozlišče (list) pobarvamo rdeče.

3. Če je oče dodanega lista rdeče vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

• Če je oče koren drevesa, ga pobarvamo s črno barvo in končamo.

DODAJANJE ELEMENTA V RDEČE-ČRNO DREVO (1/3)



1. Element dodamo v list drevesa kot pri navadnem BST.

2. Dodano vozlišče (list) pobarvamo rdeče.

3. Če je oče dodanega lista rdeče vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

• Če je stric C novega vozlišča rdeče barve, potem očeta A in strica C 

pobarvamo s črno barvo, starega očeta B pa z rdečo. Če ima stari oče 

rdečega očeta, postopek rekurzivno ponovimo tako, da starega očeta 

proglasimo za novo vozlišče.

DODAJANJE ELEMENTA V RDEČE-ČRNO DREVO (2/3)

B

A C

novo 

vozlišče

B

A C



1. Element dodamo v list drevesa kot pri navadnem BST.

2. Dodano vozlišče (list) pobarvamo rdeče.

3. Če je oče dodanega lista rdeče vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

• Če je stric črne barve ali ne obstaja, potem izvedemo eno ali dve rotaciji 

na poddrevesu starega očeta C in končamo.

DODAJANJE ELEMENTA V RDEČE-ČRNO DREVO (3A/3)

C

A

α

β

B

γ

δ

novo 

vozlišče

stric ni rdeč

B

A

α γ

C

δβ



1. Element dodamo v list drevesa kot pri navadnem BST.

2. Dodano vozlišče (list) pobarvamo rdeče.

3. Če je oče dodanega lista rdeče vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

• Če je stric črne barve ali ne obstaja, potem izvedemo eno ali dve rotaciji 

na poddrevesu starega očeta C in končamo.

DODAJANJE ELEMENTA V RDEČE-ČRNO DREVO (3B/3)

C

A

α β

B

γ

δnovo 

vozlišče

B

A

α γ

C

δβ

stric ni rdeč



PRIMER (1/4)

Podano je rdeče-črno drevo:

10

5 26

15 30

14 19 34



PRIMER (2/4)

Dodamo element 20:

10

5 26

15 30

14 19 34

20element dodamo kot list

kršitev

stric rdeče barve



PRIMER (3/4)

10

5 26

15 30

14 19 34

20

kršitev
stric črne barve



PRIMER (4/4)

10

5

26

15

3014 19

3420



1. Element zbrišemo iz drevesa kot pri navadnem BST:

o če je element list drevesa, ga enostavno zbrišemo,

o če ima element samo enega sina, ga zbrišemo ter na njegovo 

mesto postavimo njegovega sina,

o če ima element dva sina, zbrišemo največji element iz levega 

poddrevesa ali najmanjši element iz desnega poddrevesa, ki 

nadomesti dejansko zbrisano vozlišče.

Vozlišče, ki ga brišemo, ima kvečjemu enega sina.

2. Če je zbrisano rdeče vozlišče končamo;

Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti

(črna višina danega poddrevesa se je znižala za 1).

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (1/7)



2. Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

o če je sin zbrisanega vozlišča rdeč, ga pobarvamo črno in 

končamo

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (2/7)

koren novega poddrevesa



2. Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

o če je zbrisan koren drevesa, ki je imelo eno samo poddrevo, je 

postopek končan

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (3/7)



2. Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

o če je koren (A) problematičnega poddrevesa črn in 

je njegov brat (C) rdeč (kar pomeni, da je oče B črn), 

rotiramo brata in očeta ter zamenjamo njuni barvi.

Ta korak je predpriprava!  Nadaljujemo s transformacijo…

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (4/7)

B

A

α γ

C

δβ

C

A

α β

B

γ

δ



2. Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

o Če je brat C črn in sta nečaka črna, pobarvamo brata v rdeče

in rekurzivno ponovimo postopek z novim vozliščem B.

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (5/7)

B

A

α γ

C

δβ

B

A

α γ

C

δβ



2. Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

o Če je brat D črn in je notranji nečak rdeč, ju rotiramo in 

zamenjamo njuni barvi.

Ta korak je predpriprava!  Nadaljujemo s transformacijo… 

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (6/7)

B

A

α

D

εβ

C

γ δ

B

A

α

C

ε

β

D

γ

δ



2. Če je zbrisano črno vozlišče, je potrebno drevo popraviti:

o Če je brat C črn in je zunanji nečak rdeč izvedemo enojno 

rotacijo med očetom in bratom in končamo, ker se je črna 

višina problematičnega poddrevesa povečala za 1.

BRISANJE ELEMENTA IZ RDEČE-ČRNEGA DREVESA (7/7)

C

B

ε

D

γ δ

B

A

α

C

ε

β

D

γ

δ β

A

α



PRIMER (1/13)

10

5

26

15

3014 19

3420

Podano je rdeče-črno drevo. Izbriši elemente 34, 20, 30, 26 in 19 

v tem vrstnem redu.



PRIMER (2/13)

10

5

26

15

3014 19

3420

elementa 34 in 20 sta rdeča lista, zato ju samo zbrišemo iz drevesa.

Brišemo elemente 34 in 20…



PRIMER (3/13)

10

5

26

15

3014 19

vozlišče 30 zamenjamo s praznim drevesom (nil), 

ki je po definiciji črne barve

Brišemo element 30…



PRIMER (4/13)

10

5

26

15

14 19

brat je črne barve, 

nečaka (oba nil) sta črne barve

Brišemo element 30…

nil



PRIMER (5/13)

10

5

26

15

14 19

rekurzivno ponovimo 

postopek v tem elementu 

Brišemo element 30…



PRIMER (6/13)

10

5

26

15

14 19

koren novega poddrevesa je 

rdeč, zato ga pobarvamo v 

črno in končamo

Brišemo element 30…



PRIMER (7/13)

10

5

26

15

14 19

Brišemo element 26…

vozlišče 26 zamenjamo z edinim sinom



PRIMER (8/13)

10

5

19

15

14

Brišemo element 26…

koren novega poddrevesa je rdeč, 

zato ga pobarvamo v črno in 

končamo



PRIMER (9/13)

10

5

19

15

14

Brišemo element 19…

vozlišče 19 zamenjamo s praznim drevesom (nil), 

ki je po definiciji črne barve



PRIMER (10/13)

10

5

15

14

Brišemo element 19…

nil

brat je rdeče barve



PRIMER (11/13)

10

5
15

14

Brišemo element 19…

nil

brat je črne barve, 

nečaka (oba nil) sta črne barve



PRIMER (12/13)

10

5
15

14

Brišemo element 19…

rekurzivno ponovimo 

postopek v tem elementu 



PRIMER (13/13)

10

5
15

14

Končno drevo:



PRAKTIČNO

DELO



PRAKTIČNO DELO

1. Na začetku je rdeče-črno drevo prazno. Za dano 
zaporedje operacij

vstavi: 14, 15, 16, 11, 28, 30
briši: 15, 11

nariši dve drevesi (ob zaključku vstavljanja oziroma 
ob zaključku brisanja).

2. Isto kot prejšnja naloga, operacije pa so

vstavi: 40, 15, 75, 10, 20, 60, 80, 100
briši: 40, 10, 20



REŠITVE NALOG

1. Drevo po vstavljanju:

14

11

28

15

3016

Drevo po brisanju:

14 28

16

30



REŠITVE NALOG

2. Drevo po vstavljanju:

15

10

75

40

8060

Drevo po brisanju:

15 80

60

100

20

100

75



PROGRAMIRANJE
IN ALGORITMI

AVL drevesa
11. laboratorijske vaje



AVL DREVO
(angl. AVL tree)

4/0

5/1

17/01/0

2/0

3/0



AVL DREVO

•poimenovano po avtorjih Adelson-Velskii in Landis

•delno poravnano binarno iskalno drevo

•za vsako vozlišče velja, da se višini obeh poddreves 
razlikujeta največ za 1

•višina maksimalno izrojenega AVL drevesa z n elementi je:

•zahtevnost osnovnih operacij je reda O(log n)

)1(log44.1 2 +≤ nh



AVL PRIMER

4/1

17/-1

1/0

2/0

3/0 22/0

5/0 16/0

15/0

ravnotežni faktor

• ravnotežni faktor vozlišča je razlika višin levega in desnega poddrevesa

h=2

h=1

• višina praznega drevesa je 0
• višina drevesa je dolžina najdaljše poti od korena do listov

TL TR

h = max(h(TL), h(TR)) + 1



ROTACIJE DREVESA

•ob spremembah strukture AVL drevesa (z operacijami dodajanja in 
brisanja elementov) je potrebno drevo transformirati in ohraniti delno 
poravnanost.

•drevo transformiramo z operacijami enojne in dvojne rotacije

Enojna rotacija:

A

B

α β

γ B

A

β γ

α

desna rotacija

leva rotacija



ROTACIJE DREVESA

Dvojna rotacija:

B

C

β γ

δ

A

α

A

α
C

B

γ δ

β

B

C

γ δ

A

α β

B

A

β γ

α

C

δ

C

δ
A

B

α β

γ

B

C

γ δ

A

α β



1. Element dodamo v list drevesa kot pri navadnem BST.

2. Preverimo ravnotežni faktor vseh vozlišč na poti navzgor od 
vstavljenega lista do korena drevesa.

 če je absolutna vrednost ravnotežnega faktorja večja kot 1, je 
potrebno drevo popravljati

 v najslabšem primeru je potrebno popravljati ravnotežni faktor 
vse do korena - ko pa pride do rotacije (enojne ali dvojne) je stvar 
zaključena

 časovna kompleksnost je reda O(log n)

DODAJANJE ELEMENTA V AVL DREVO (1/3)



Možna sta dva primera:

1. Koren ima absolutno vrednost ravnotežnega faktorja 2, sin pa 1 in 
imata oba faktorja isti predznak

DODAJANJE ELEMENTA V AVL DREVO (2/3)

A/-1

B/-2

α β

γ

h

h - 1

h - 1

A/0

B/0α

β γ

h

h - 1h - 1

novi element smo dodali v 

to poddrevo

kršitev delne poravnanosti

enojna rotacija



DODAJANJE ELEMENTA V AVL DREVO (3/3)

A/1

C/-2

α

δ
h - 1 B/0

C/*

γ δ h - 1

novi element smo dodali v 

eno izmed poddreves

kršitev delne poravnanosti

Možna sta dva primera:

2. Koren ima absolutno vrednost ravnotežnega faktorja 2, sin pa 1 in 
faktorja imata različna predznaka

αh - 1 B/*

α γ

h

β

A/*

α βh - 1

dvojna rotacija



PRIMER (1/8)
Podano je AVL drevo na sliki. V drevo dodajte naslednje elemente:
22, 16, 15 in 14. 

4/0

5/1

17/01/0

2/0

3/0



PRIMER (2/8)
Dodamo 22... 

4/0

5/2

17/11/0

2/0

3/0

22/0

B/1

A/2

β γ

α
A/0

B/0

α β

γ

kršitev delne poravnanosti



PRIMER (3/8)
Dodamo 22. 

4/0

5/0

17/0

1/0

2/0

3/0 22/0



PRIMER (4/8)
Dodamo 16. 

4/1

5/1

17/-1

1/0

2/0

3/0 22/0

16/0



PRIMER (5/8)
Dodamo 15… 

4/1

5/2

17/-1

1/0

2/0

3/0 22/0

16/-1

15/0

C/-1

A/2

α

α B/0

C/*

γ δ

δB/*

α γβ

A/*

α β

dvojna rotacija

kršitev delne poravnanosti



PRIMER (6/8)
Dodamo 15. 

4/1

17/-1

1/0

2/0

3/0 22/0

α

5/0 16/0

15/0



PRIMER (7/8)
Dodamo 14… 

4/1

17/-2

1/0

2/0

3/0 22/0

α

5/1 16/0

15/-1

14/0

kršitev delne poravnanosti



PRIMER (8/8)
Dodamo 14. 

4/1

17/01/0

2/0

3/0

22/0

α

5/1

15/0

14/0 16/0



1. Element brišemo iz drevesa kot pri navadnem BST:
o če je element list drevesa, ga enostavno zbrišemo
o če ima element samo enega sina, ga zbrišemo ter na njegovo 

mesto postavimo njegovega sina
o če ima element dva sina, zbrišemo največji element iz levega 

poddrevesa ali najmanjši element iz desnega poddrevesa, ki 
nadomesti dejansko zbrisano vozlišče

2. Preverimo ravnotežni faktor vseh vozlišč na poti navzgor od očeta 
dejansko zbrisanega vozlišča do korena drevesa.

 če je absolutna vrednost ravnotežnega faktorja večja kot 1, je 
potrebno drevo popravljati

 v najslabšem primeru je potrebno po celi poti od zbrisanega 
vozlišča do korena poravnavati drevo

 časovna kompleksnost je reda O(log n)

BRISANJE ELEMENTA IZ AVL DREVESA (1/2)



Možna sta oba primera analogna tistim ob dodajanju elementa v drevo.

Ob brisanju elementa iz drevesa je možen tudi primer, ko ima sin 
ravnotežni faktor enak 0.

BRISANJE ELEMENTA IZ AVL DREVESA (2/2)

A/0

B/-2

α β

γ h - 1

h

A/1

B/-1α

β γ

h

h - 1h

kršitev delne poravnanosti

enojna rotacija

vozlišče smo zbrisali 
iz tega poddrevesa

h 



PRIMER (1/9)

Podano je AVL drevo. Izbriši elemente 2, 1, 22 in 17 
v tem vrstnem redu.

4/1

17/01/0

2/0

3/0

22/0

5/1

15/0

14/0 16/0



PRIMER (2/9)

Brišemo 2…

4/1

17/01/0

2/0

3/0

22/0

5/1

15/0

14/0 16/0največji element v 
levem poddrevesu



PRIMER (3/9)

Brišemo 2.

4/1

17/0

1/1

3/0

22/0

5/1

15/0

14/0 16/0



PRIMER (4/9)

Brišemo 1…

4/1

17/0

1/1

3/0

22/0

5/1

15/0

14/0 16/0vozlišče 1 
ima samo 
enega sina



PRIMER (5/9)

Brišemo 1…

4/2

17/0

3/0

22/0

5/1

15/0

14/0 16/0

kršitev delne poravnanosti



PRIMER (6/9)

Brišemo 1.

4/1 17/0

3/0 22/05/1

15/-1

14/0

16/0



PRIMER (7/9)

Brišemo 22.

4/1 17/-1

3/0 5/1

15/-1

14/0

16/0 22/0



PRIMER (8/9)

Brišemo 17…

4/1 16/0

3/0 5/1

15/-2

14/0

kršitev delne poravnanosti



PRIMER (9/9)

Brišemo 17.

4/-1

16/0
3/0

5/0

15/0

14/0



PRAKTIČNO
DELO



PRAKTIČNO DELO

1. Na začetku je AVL drevo prazno. Za dano 
zaporedje operacij

vstavi: 14, 15, 16, 11, 28, 30
briši: 15, 11

nariši dve drevesi (ob zaključku vstavljanja oziroma 
ob zaključku brisanja).

2. Isto kot prejšnja naloga, operacije pa so

vstavi: 40, 15, 75, 10, 20, 60, 80, 100
briši: 40, 10, 20



REŠITVE NALOG

1. Drevo po vstavljanju:

14/-1

11/0

28/0

15/0

30/016/0

Drevo po brisanju:

14/1 30/0

28/-1

16/0



REŠITVE NALOG

2. Drevo po vstavljanju:

Drevo po brisanju:

15/0

10/0

75/1

40/1

80/160/020/0

100/0

15/1 80/1

75/0

100/060/0



PROGRAMIRANJE
IN ALGORITMI

B-drevesa
12. laboratorijske vaje



B-DREVO
(angl. B-tree)

3 20

2 12 22



ZUNANJI POMNILNIK

•velikost glavnega pomnilnika ni zadostna za hranjenje 
velikih baz podatkov – za ta namen potrebujemo zunanji 
pomnilnik (npr. trdi disk)

•zunanji pomnilnik je cenejši toda veliko počasnejši od 
glavnega pomnilnika

•zaradi relativne počasnosti želimo minimizirati število 
dostopov do zunanjega pomnilnika

•B-drevo je primer iskalnega drevesa, ki je namenjeno 
optimizaciji števila dostopov do zunanjega pomnilnika   



B-DREVO

•B-drevo je popolnoma poravnano iskalno drevo – vsi listi so 
na istem nivoju

•vsako notranje vozlišče B-drevesa reda m ima lahko od
do m sinov ter en ključ manj kot ima sinov

•izjema je koren drevesa – v primeru, da je koren notranje 
vozlišče, ima lahko od 2 do m sinov

•dve varianti B-dreves:
 vsi elementi so shranjeni v listih 

(vsak list vsebuje en element)

 elementi so shranjeni v notranjih vozliščih 
(vsi listi so prazna poddrevesa)

 2/m

obravnavamo tako 
obliko B-dreves



B-DREVO Z ELEMENTI V NOTRANJIH VOZLIŠČIH

• posplošitev binarnih iskalnih dreves

• poravnano binarno iskalno drevo je B-drevo reda 2

• vsako B-drevo reda m, ki vsebuje n ≥ 1 elementov, ima višino največ:

a1 … ai … ak

T0 Ti-1 Ti Tk

10 axTx <→∈ iii axaTx <<→∈ −− 11 1+<<→∈ iii axaTx kk axTx >→∈

  1
2

1log 2/ +





 +

≤
nh m



Iskanje elementa je posplošitev iskanja v navadnih binarnih iskalnih 
drevesih:

1. iskanje začnemo v vozlišču, ki je koren drevesa

2. iskani element zaporedno primerjamo z elementi v vozlišču, dokler:

 ne naletimo na iskani element

 ne naletimo na večji element in se iskanje rekurzivno nadaljuje v 
poddrevesu z istim indeksom

 ne pregledamo zadnjega elementa in se iskanje rekurzivno 
nadaljuje v zadnjem poddrevesu 

ISKANJE ELEMENTA V B-DREVESU



Element dodajamo v ustrezno notranje vozlišče največje globine:

1. če opazovano vozlišče vsebuje manj kot m-1 elementov, dodamo 
element na ustrezno mesto in končamo

2. če v opazovanem vozlišču ni prostora, ga razbijemo na dva vozlišča 
(novo levo in novo desno vozlišče):

• določimo sredinski element izmed elementi v vozlišču in novim 
elementom, ki ga dodajamo

• elemente, ki so manjši od sredinskega elementa, dodamo v novo 
levo vozlišče

• elemente, ki so večji od sredinskega elementa, dodamo v novo 
desno vozlišče 

• sredinski element rekurzivno dodamo očetu prejšnjega vozlišča
(rekurzija se konča bodisi pri 1. točki, bodisi dobimo nov koren drevesa)

DODAJANJE ELEMENTA V B-DREVO



PRIMER (1/13)
Na začetku je B drevo reda 3 prazno. V drevo dodajte naslednje 
elemente: 2, 19, 3, 12, 18, 5 in 16. 



PRIMER (2/13)
Dodamo 2. 

2



PRIMER (3/13)
Dodamo 19. 

2 19



PRIMER (4/13)
Dodamo 3... 

2 19 v vozlišču ni prostora

2, 3, 19

sredinski element



PRIMER (5/13)
Dodamo 3. 

3 sredinski element dodamo v nov koren

elementi

manjši od 

sredinskega

2 19

elementi

večji od 
sredinskega



PRIMER (6/13)
Dodamo 12. 

3

2 12 19

element dodamo v ustrezno 

vozlišče največje globine



PRIMER (7/13)
Dodamo 18... 

3

2 12 19 v vozlišču ni prostora

12, 18, 19

sredinski element



PRIMER (8/13)
Dodamo 18. 

3 18 sredinski element dodamo očetu
prejšnjega vozlišča 

elementi

manjši od 

sredinskega

2 12

elementi

večji od 
sredinskega

19



PRIMER (9/13)
Dodamo 5. 

3 18

element dodamo v 

ustrezno vozlišče 
največje globine

2 5 12 19



PRIMER (10/13)
Dodamo 16... 

3 18

v vozlišču ni prostora

2 5 12 19

5, 12, 16

sredinski element



PRIMER (11/13)
Dodamo 16... 

3 18

2 5 19

sredinski element poskušamo dodati 

očetu prejšnjega vozlišča 

16

elementi

manjši od 

sredinskega

elementi

večji od 
sredinskega



PRIMER (12/13)
Dodamo 16… 

3 18

2 5 1916

3, 12, 18

sredinski element

v to vozlišče želimo dodati 12



PRIMER (13/13)
Dodamo 16. 

3

2 5 1916

18

12 sredinski element dodamo v nov koren

elementi manjši od 

sredinskega
elementi večji od sredinskega



Vedno brišemo element iz vozlišča na zadnjem nivoju
o pri brisanju elementa, ki ni na zadnjem nivoju, ga nadomestimo s predhodnikom 

(z največjim elementom ustreznega levega poddrevesa), ki ga dejansko zbrišemo

1. če vozlišče, kjer smo element zbrisali, vsebuje dovoljeno število 
elementov,  je postopek končan

2. če vozlišče sedaj vsebuje premalo elementov, potem:

a) eden izmed sosednih bratov (levi ali desni) vsebuje dovolj elementov, da 
si jih razdelita med seboj – v tem primeru se od brata vzame enega ali 
več elementov skupaj z ustreznimi poddrevesi in z zamenjavo 
ustreznega elementa pri očetu

b) če nobeden od bratov nima dovolj velikega števila elementov, imamo dva 
brata, ki ju skupaj z ustreznim elementom v očetu lahko združimo v eno 
vozlišče, postopek pa rekurzivno ponovimo pri očetu

rekurzija se konča bodisi pri 1. ali 2.(a) točki ali pa pri korenu brez elementov 
(v tem primeru koren zbrišemo)

BRISANJE ELEMENTA IZ B-DREVESA



PRIMER (1/15)
Na sliki je podani B-drevo reda 3. Iz drevesa izbriši naslednje 
elemente: 5, 22, 24, 16, 18 in 2. 

3 9

2 5 8 1916

18 22

12

10 24



PRIMER (2/15)
Brišemo 5. 

3 9

2 8 1916

18 22

12

10 24

vozlišče ima 
dovoljeno število 

elementov



PRIMER (3/15)
Brišemo 22... 

3 9

2 8 1916

18 22

12

10 24

predhodnik 

elementa, ki ga 

brišemo

notranje vozlišče



PRIMER (4/15)
Brišemo 22... 

3 9

2 8 16

18 19

12

10 24

prazno vozlišče združimo z levim 
bratom, skupaj z ustreznim 

elementom od očeta



PRIMER (5/15)
Brišemo 22. 

3 9

2 8 2416 18

19

12

10



PRIMER (6/15)
Brišemo 24… 

3 9

2 8 16 18

19

12

10

porazdelimo elemente z levim 

bratom skupaj z zamenjavo 

ustreznega elementa pri očetu



PRIMER (7/15)
Brišemo 24. 

3 9

2 8 1916

18

12

10



PRIMER (8/15)
Brišemo 16... 

3 9

2 8 19

18

12

10

prazno vozlišče združimo z 
desnim bratom, skupaj z 

ustreznim elementom od očeta



PRIMER (9/15)
Brišemo 16... 

3 9

2 8 18 19

12

10

prazno vozlišče

porazdelimo elemente z levim 

bratom skupaj z zamenjavo 

ustreznega elementa pri očetu



PRIMER (10/15)
Brišemo 16. 

3

2 8 10

12

9

18 19



PRIMER (11/15)
Brišemo 18. 

3

2 8 10

12

9

19



PRIMER (12/15)
Brišemo 2... 

3

8 10

12

9

19

prazno vozlišče združimo z 
desnim bratom, skupaj z 

ustreznim elementom od očeta



PRIMER (13/15)
Brišemo 2... 

3 8 10

12

9

19

prazno vozlišče združimo z 
desnim bratom, skupaj z 

ustreznim elementom od očeta



PRIMER (14/15)
Brišemo 2... 

3 8 10

9 12

19

brišemo koren



PRIMER (15/15)
Brišemo 2. 

3 8 10

9 12

19



ZAKLJUČEK

• B-drevesa so popolnoma poravnana iskalna drevesa

• Vse operacije na B-drevesih so reda O(log n)
(m je konstanten in zato preiskovanje elementov znotraj vozlišča izvedemo v konstantnem času) 

• B-drevesa visokega reda se uporabljajo za shranjevanje velikih baz 
podatkov na zunanjem pomnilniku



PRAKTIČNO
DELO



PRAKTIČNO DELO

1. Na začetku je B-drevo reda 3 prazno. Za dano 
zaporedje operacij

vstavi: 14, 15, 16, 11, 28, 30
briši: 15, 11

nariši dve drevesi (ob zaključku vstavljanja oziroma 
ob zaključku brisanja).

2. Isto kot prejšnja naloga, operacije pa so

vstavi: 40, 15, 75, 10, 20, 60, 80, 100
briši: 40, 10, 20



REŠITVE NALOG

1. Drevo po vstavljanju:

Drevo po brisanju:

15 28

11 14 16 30

28

14 16 30



REŠITVE NALOG

2. Drevo po vstavljanju:

Drevo po brisanju:

15

10 20

75

15 60 80 100

75

60 80 100

40



PROGRAMIRANJE

IN ALGORITMI

usmerjeni graf, 

analiza kritične poti,

prioritetna vrsta,

iskanje najkrajših poti

13. laboratorijske vaje

(del gradiva je povzet po prosojnicah doc. dr. Marka Robnika Šikonje)



Usmerjeni graf

(angl. directed graph)



USMERJENI GRAPH (DIGRAPH)

• usmerjeni graf (directed graph) G=<V,E> je podan z 

mnoţico vozlišč V (vertices) in mnoţico povezav E (edges)

• povezava je urejen par vozlišč

 prvemu vozlišču pravimo začetek povezave, 

drugemu pa konec povezave

 začetek in konec povezave je lahko isto vozlišče

• izstopna stopnja (outdegree) vozlišča v je število povezav, 

ki imajo to vozlišče kot svoj začetek

• vstopna stopnja (indegree) vozlišča v je število povezav, 

ki imajo to vozlišče kot svoj konec

• graf je poln (fully connected), če je vsako vozlišče povezano 

z vsakim drugim vozliščem (vključno s samim seboj)



USMERJENI GRAPH (DIGRAPH)

• pot (path) v grafu G = <V,E> je zaporedje vozlišč v1,…,vk, 

tako da velja:





• pot je enostavna (simple), če se vsako vozlišče na poti 

ponovi samo enkrat - sicer imamo cikel (cycle)

• acikličen graf (acyclic graph) je graf brez ciklov

• vozlišče vk je dosegljivo (reachable) iz v1, če v grafu obstaja 

pot v1,…,vk

Vvi 

Evv ii 1,



ADT USMERJENI GRAF (DIGRAPH)

ADT DIGRAPH je definiran z naslednjimi operacijami:

• MAKENULL(G) – naredi prazen usmerjen graf G

• INSERT_VERTEX(v,G) – doda vozlišče v v graf G

• INSERT_EDGE(v1,v2,G) – doda povezavo <v1,v2> v graf G

• FIRST_VERTEX(G) – vrne prvo vozlišče v grafu G

• NEXT_VERTEX(v,G) – vrne naslednje vozlišče danega vozlišča v po 

nekem vrstnem redu

• FIRST_EDGE(v,G) – vrne prvo povezavo v grafu G z začetkom v

• NEXT_EDGE(e,v,G) – vrne naslednjo povezavo dane povezave e z 

začetkom v v po nekem vrstnem redu

• END_POINT(e,G) – vrne konec povezave e v grafu G



PRIMER USMERJENEGA GRAFA



IMPLEMENTACIJA USMERJENEGA GRAFA

• usmerjeni graf učinkovito implementiramo s seznamom sosednosti 

(adjacency list), tako da je časovna zahtevnost vseh operacij reda O(1)

 vozlišča hranimo v seznamu

 vsako vozlišče ima seznam povezav, ki vodijo iz vozlišča

public class Vertex {

Object value;

…

}

public class Edge {

Comparable evalue;

…

}

public class VertexAdj extends Vertex {

EdgeAdj firstEdge;

VertexAdj nextVertex;

…

}

public class EdgeAdj extends Edge {

VertexAdj endVertex;

EdgeAdj nextEdge;

…

}



Analiza kritične poti



MREŢNI DIAGRAM POTEKA

• projekt: delno urejen seznam akcij

 vsaka akcija ima določen čas za izvršitev

• predstavimo z usmerjenim acikličnim grafom
 vozlišča so časovni mejniki

 povezave so akcije s časom izvajanja

• kritična pot je najdaljša pot od začetka do konca projekta



ČAS MED DVEMA MEJNIKOMA

• naj bo eval(x,y) čas povezave <x,y>

• čas med poljubnima vozliščema a in c

• iz rekurzivne definicije dobimo preprost, a neučinkovit

eksponenten algoritem (v učbeniku, strani 280 in 281) 

0),( aat

)),(),((max),(
,

cbtbaevalcat
Eba






KRITIČNA POT – DINAMIČNO PROGRAMIRANJE

• deli mnogih poti so enaki in se z rekurzivnim algoritmom 

ponovno preračunavajo

• rešitev: dinamično programiranje

 graf pregledujemo od začetka projekta proti koncu

 hranimo seznam vozlišč, za katere smo pregledali ţe vse poti do 

njih, nismo pa še pregledali njihovih naslednikov

 za vsako vozlišče hranimo čas maksimalne poti, ki vodi do njega

 če ţelimo izpisati še kritično pot, shranimo še predhodnika na

maksimalni poti

 zato, da ugotovimo, če smo pregledali vse poti, ki vodijo do 

vozlišča, potrebujemo vstopno stopnjo vozlišča, ki se med 

iskanjem zmanjša ob pregledu vsake nove poti, ki pripelje do 

tega vozlišča



KRITIČNA POT – DINAMIČNO PROGRAMIRANJE

• inicializacija (priprava grafa) ima zahtevnost O(n+m)

• časovna zahtevnost algoritma za iskanje kritične poti z 

dinamičnim programiranjem (učbenik, stran 282) je

O(n+m) = O(m)

- pregledamo vse povezave (m) in vsa vozlišča (n)

- ker je graf povezan, velja n – 1 ≤ m

- izračunamo vstopne stopnje vseh vozlišč

- postavimo začetne čase za vsa vozlišča na 0

- prehod preko vseh vozlišč (n) in vseh povezav (m)



PRIMER - KRITIČNA POT (1/14)

a c

b

d

e
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j
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k
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Podan je graf na sliki. Izračunajte kritično pot v grafu.



PRIMER - KRITIČNA POT (2/14)

a

-, 0, 0

c

-, 0, 1

b

-, 0, 2

d

-, 0, 1

e

-, 0, 2

f
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g
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h
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-, 0, 4

16

2

7

15

12

8

1

2

15

5
4

3

5

9

10

1

7

4

Inicializacija

v vozliščih shranimo predhodno vozlišče, maksimalen čas do vozlišča, 

število še ne pregledanih vhodov



PRIMER - KRITIČNA POT (3/14)

a

-, 0, 0

c

-, 0, 1

b

-, 0, 2

d

-, 0, 1

e
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h
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k
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16

2

7

15

12

8

1

2

15

5
4

3

5

9

10

1

7

4

a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

v seznam dodajamo samo vozlišča, katerim smo pregledali vse vhode



PRIMER - KRITIČNA POT (4/14)

a

-, 0, 0

c

a, 2, 0

b

a, 10, 1

d

a, 7, 0

e
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c d



PRIMER - KRITIČNA POT (5/14)

a

-, 0, 0

c
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b
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h
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b

našli smo daljšo pot: razdalja vozlišča ‘c’ + povezava od ‘c’ do ‘b’



PRIMER - KRITIČNA POT (6/14)

a
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c
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX

označimo, da je še ena pot pregledana, razdalje ne popravimo



PRIMER - KRITIČNA POT (7/14)

a

-, 0, 0

c

a, 2, 0

b

c, 17, 0

d

a, 7, 0

e

b, 22, 0

f
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX



PRIMER - KRITIČNA POT (8/14)

a

-, 0, 0

c

a, 2, 0

b

c, 17, 0

d

a, 7, 0

e

b, 22, 0

f
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k
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX h j iX



PRIMER - KRITIČNA POT (9/14)

a

-, 0, 0

c

a, 2, 0

b

c, 17, 0

d
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX h j iX gX



PRIMER - KRITIČNA POT (10/14)

a

-, 0, 0

c
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b
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d
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX h j iX gX X



PRIMER - KRITIČNA POT (11/14)

a
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX h j iX gX X X



PRIMER - KRITIČNA POT (12/14)

a

-, 0, 0
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a

Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX h j iX gX X X X



PRIMER - KRITIČNA POT (13/14)

a

-, 0, 0
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Seznam vozlišč, katerih naslednikov še nismo pregledali:

X c dX b fX eX h j iX gX X X X kX



PRIMER - KRITIČNA POT (14/14)
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a

Seznam je prazen, kar pomeni da je postopek končan

X c dX b fX eX h j iX gX X X X kX X

Rešitev: a-c-b-g-k v času 48



Prioritetna vrsta

(angl. priority queue)



ADT PRIORITETNA VRSTA

• v prioritetni ali prednostni vrsti ima vsak element oznako

prioritete, ki določa vrstni red brisanja elementov iz vrste

• ne velja FIFO (first-in-first-out), kot za navadne vrste

• uporaba npr. dodeljevanje virov računalniškega sistema

• dogovor: niţja je prioriteta, prej bo element prišel iz vrste



ADT PRIORITETNA VRSTA

Osnovne operacije nad ADT PRIORITY QUEUE:

• MAKENULL(Q) : napravi prazno prioritetno vrsto Q

• INSERT(x, Q) : vstavi element x v prioritetno vrsto Q

• DELETEMIN(Q) : vrne element z najmanjšo prioriteto iz prioritetne

vrste Q in ga zbriše iz Q

• EMPTY(Q) : ali je prioritetna vrsta Q prazna



IMPLEMENTACIJE PRIORITETNE VRSTA

Učinkovitost posameznih implementacij prioritetne vrste:



KOPICA (HEAP)

Kopica je delno urejeno binarno drevo z lastnostmi:

1. je levo poravnano

• na najglobljem nivoju drevesa eventualno manjkajo elementi

samo z desne strani

2. je delno urejeno

• za vsako poddrevo velja, da je v korenu najmanjši element 

tega poddrevesa



IMPLEMENTACIJA KOPICE S POLJEM

• vozlišča shranimo po vrsti po nivojih

• v vozliščih ne potrebujemo dodatnih indeksov, saj jih 

lahko sproti izračunamo

če z i označimo indeks vozlišča, potem velja:

2 * i je indeks levega sina

2 * i + 1 je indeks desnega sina

i / 2 je indeks očeta



REALIZACIJA OPERACIJ NA KOPICI

INSERT:

• element x najprej dodamo na prvo prazno mesto z leve 

na zadnjem nivoju drevesa 

• če je zadnji nivo zapolnjen, ga dodamo kot prvega z 

leve na naslednjem nivoju

• zamenjujemo x z očetom, dokler ni:

oče manjši od x

x v korenu drevesa

• časovna zahtevnost reda O(log n)



PRIMER – DODAJANJE ELEMENTA V KOPICO (1/5)

V kopico na sliki dodaj element 1.

3

10 5

30 28 81 18

85 48 34



PRIMER – DODAJANJE ELEMENTA V KOPICO (2/5) 

Element dodamo na prvo prazno mesto z leve na zadnjem 

nivoju…

3

10 5

30 28 81 18

85 48 34 1



PRIMER – DODAJANJE ELEMENTA V KOPICO (3/5)

Zamenjujemo z očetom…

3

10 5

30 1 81 18

85 48 34 28



PRIMER – DODAJANJE ELEMENTA V KOPICO (4/5)

Zamenjujemo z očetom…

3

1 5

30 10 81 18

85 48 34 28



PRIMER – DODAJANJE ELEMENTA V KOPICO (5/5)

…dokler ni oče manjši ali ne pridemo do korena

1

3 5

30 10 81 18

85 48 34 28



REALIZACIJA OPERACIJ NA KOPICI

DELETEMIN:

• najmanjši element se nahaja v korenu 

• nadomestimo ga z najbolj desnim elementom x na 

zadnjem nivoju kopice

• zaporedno zamenjujemo x z manjšim od obeh sinov, 

dokler ni:

x manjši od obeh sinov

x list drevesa

• časovna zahtevnost reda O(log n)



PRIMER – BRISANJE ELEMENTA IZ KOPICE (1/4)

Iz kopice na sliki izbriši najmanjši element

1

3 5

28 29 81 18

85 48 34



PRIMER – BRISANJE ELEMENTA IZ KOPICE (2/4)

Element v korenu nadomestimo z najbolj desnim 

elementom na zadnjem nivoju…

34

3 5

28 29 81 18

85 48



PRIMER – BRISANJE ELEMENTA IZ KOPICE (3/4)

…zaporedoma ga zamenjujemo z manjšim od obeh sinov…

3

34 5

28 29 81 18

85 48



PRIMER – BRISANJE ELEMENTA IZ KOPICE (4/4)

…dokler ni večji od obeh sinov ali pride v list kopice.

3

28 5

34 29 81 18

85 48



IZGRADNJA KOPICE

• kopico z n elementi zgradimo v času reda O(n) in ne 

O(nlogn), (če n krat uporabimo INSERT)

• Ideja: elemente najprej kar v poljubnem vrstnem redu

postavimo v kopico, nato začnemo kopico urejevati po

nivojih od spodaj navzgor



Iskanje najkrajših 

poti v grafu



ISKANJE NAJKRAJŠIH POTI V GRAFU

• algoritem za kritično pot lahko z majhnimi spremembami 

uporabimo tudi za iskanje najkrajše poti

• vendar algoritem za kritično pot predpostavlja:

graf je brez ciklov

imamo natanko eno zaključno vozlišče

• algoritem Dijkstra

poišče najkrajše poti od začetnega vozlišča do vseh 

vozlišč v povezanem usmerjenem grafu (ki lahko 

vsebuje tudi cikle)

torej drevo najkrajših poti



DREVO NAJKRAJŠIH POTI

• vsaka najkrajša pot je brez ciklov

• tudi zdruţitev vseh najkrajših poti v en graf ne more 

vsebovati ciklov, sicer vsaj ena od poti, ki smo jih

zdruţevali, ne bi bila najkrajša

• torej zdruţitev vseh najkrajših poti v danem grafu zgradi

vpeto drevo



DIJKSTRA - IDEJA

• gradimo vpeto drevo od začetnega vozlišča, ki je koren

vpetega drevesa, proti listom

• vsakič iz mnoţice vozlišč, ki še niso v drevesu, izberemo

tisto z najkrajšo potjo od začetnega vozlišča

• to zagotavlja, da ne obstaja krajša pot od začetnega

vozlišča do v preko nekega drugega vozlišča w, ki še ni v 

drevesu



DIJKSTRA - IMPLEMENTACIJA

• za izbiro vozlišča v z najkrajšo potjo uporablja algoritem

prioritetno vrsto vozlišč, za katera je ţe znana dolţina

vsaj ene poti od začetnega vozlišča a

• v prioritetni vrsti se hranijo dolţine najkrajših znanih

poti za vsako vozlišče

• z napredovanjem algoritma se te poti lahko skrajšajo, 

zato je potrebno uvesti še operacijo zmanjšanja prioritete



ZMANJŠANJE PRIORITETE ELEMENTA V VRSTI

• DECREASE_KEY(x, New, Q)

• zmanjša prioriteto elementa x na New

• v kopici operacijo implementiramo tako, da element z 

zmanjšano prioriteto zamenjujemo z očetom

• postopek se ustavi, bodisi če je oče manjši od elementa ali

če element pride v koren kopice

• časovna zahtevnost je reda O(log n)



DIJKSTRA – ČASOVNA ZAHTEVNOST

• vsako vozlišče dodamo in zbrišemo iz prioritetne vrste, 

torej n operacij INSERT in n operacij DELETEMIN

• notranja zanka gre preko vseh povezav, torej se izvrši

m-krat (ena izvršitev zahteva bodisi INSERT bodisi

DECREASE KEY ali pa nobene od teh operacij)

• če implementiramo prioritetno vrsto s kopico, potem je 

časovna zahtevnost v najslabšem primeru reda

O(2n log n + m log n) = O((n + m)log n)

• ker za povezan graf velja m ≥ n−1, je časovna zahtevnost

algoritma reda O(m log n) 



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (1/7)
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Podan je graf na sliki. Izračunajte najkrajše poti od vozliča ‘a’ do vseh 

ostalih vozlišč v grafu.



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (2/7)
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Prioritetna vrsta (kopica):

a, nil, 0

zapis vsebuje:

• ime vozlišča

• ime očeta v vpetem drevesu

• dolžino najkrajše znane poti 

od začetnega vozlišča 



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (3/7)
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Prioritetna vrsta (kopica):

e, a, 10

a, 0

b, a, 100 c, a, 30

odstranjeni element iz prioritetne vrste 

vsebuje rezultat

še vedno neobiskano vozlišče

razdalja vozlišča ‘a’ + povezava od ‘a’ do ‘b’



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (4/7)
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c, 30 e, 10
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b, 100
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Prioritetna vrsta (kopica):

c, a, 30

a, 0

b, a, 100 d, e, 60

razdalja vozlišča ‘e’ + povezava od ‘e’ do ‘d’



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (5/7)

a

c, 30 e, 10

d, 50

b, 90
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Prioritetna vrsta (kopica):

d, c, 50

a, 0

b, c, 90

našli smo krajšo povezavo (čez vozlišče ‘c’)

‘c’ ne dodamo v prioritetno vrsto, ker je razdalja 

30 + 20 daljša od najkrajše znane razdalje 30



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (6/7)

a

c, 30 e, 10

d, 50

b, 60
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Prioritetna vrsta (kopica):

b, d, 60

a, 0

našli smo krajšo povezavo:

razdalja vozlišča ‘d’ + povezava od ‘d’ do ‘b’

‘a’ ne dodamo v pr. vrsto, ker je razdalja 

50 + 40 daljša od najkrajše znane razdalje 0

‘e’ ne dodamo v pr. vrsto, ker je razdalja 

50 + 50 daljša od najkrajše znane razdalje 10



PRIMER IZVAJANJA ALGORITMA DIJKSTRA (7/7)

a

c, 30 e, 10

d, 50

b, 60

30
10

40

60

20

20 50 50

100

10

Prioritetna vrsta (kopica):
a, 0

prioritetna vrsta je prazna kar pomeni, da je 

postopek končan



PRAKTIČNO

DELO



PRAKTIČNO DELO

1. Poiščite kritično pot v grafu na sliki.



PRAKTIČNO DELO

2. Podan je graf na sliki. Poiščite najkrajše poti od vozlišča ‘a’ do 

vseh ostalih vozlišč v grafu.



REŠITVE

1. Kritična pot: a-b-c-d-f-h-i-j-k v času 37

2. Razdalje od vozlišča ‘a’:

a b c d e f g h

0 5 7 5 9 6 9 8
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