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 відбувається послідовний пошук на визначеній сторінці, якщо 

елемент знайдено – вивести його на екран у поле типу TEdit, 

якщо нема – послідовний пошук у файлі переповнення, якщо є – 

виведення запису в поле типу TEdit, якщо нема – відповідне 

повідомлення у тому ж полі. 
Програму протестувати, виконавши 3 пошуки: запис знаходиться 

на першій сторінці, у файлі переповнення, неіснуючий елемент, але в 

припустимих межах значень у файлі. 

 

Завдання 11. Візуальний режим Delphi. Робота з файлами прямого 

доступу (хешовані файли). 

Створити масив, як вказано в завданні № 6, сортування не потрібне. 

Контрольне виведення масиву виконати у компонент типу TMemo. 

Формуємо файл з елементами такого типу як у масиві. 

Створюємо файл переповнення такого ж типу. 

Кількість пакетів та кількість елементів в пакеті вводити через 

візуальні компоненти на формі. 

Вибираємо хеш-функцію, засновану на діленні, визначаємо адреси 

елементів файлу та записуємо елементи масиву в файл за отриманими 

адресами. Якщо пакет заповнений – елемент пишемо у файл переповнення. 

Визначаємо відсоток елементів, які були направлені у файл переповнення. 

Дописати елемент у файл. 

Виконати пошук певного елемента у файлі: спочатку в пакеті, а 

потім у файлі переповнення. 

Результати вивести на форму із зрозумілим інтерфейсом. 

Примітка: алгоритм організації заповнення файлу можна використати 

як для сторінкової організації, але з відповідними змінами. 

5 

Зміст дисциплін складається із двох відносно самостійних, але 

взаємопов’язаних частин: структури даних і організація даних. Структури 

даних є невід’ємною складовою будь-якої програми, що виконується 

на електронно-обчислювальній машині (ЕОМ), бо, за «формулою» 

відомого фахівця у галузі програмування Вірта [3], програма – це 

структура даних плюс алгоритм їх обробки. Якщо при викладанні 

дисциплін, пов’язаних с основами програмування та алгоритмічними 

мовами більше уваги приділяється граматичним конструкціям мови 

програмування і складанню алгоритмів для подальшої програмної 

реалізації, то в цій дисципліні наголос зроблено на формальний апарат 

представлення найбільш поширених структур даних (стеки, черги, списки, 

графи, дерева, граматики, тощо). Під час виконання лабораторних робіт 

над цими структурами виконуються певні процедури, які студенти 

програмують однією із засвоєних мов програмування (як правило, 

Pascal). Друга частина дисципліни пов’язана із організацією структури 

даних (логічний рівень представлення даних) в зовнішній пам’яті ЕОМ 

(фізичний рівень представлення даних). 

Засвоєння матеріалу даної дисципліни ґрунтується на знаннях і 

вміннях, отриманих студентами під час засвоєння матеріалів дисциплін 

«Інформатика», «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Дискретна 

математика». 

У свою чергу ця дисципліна забезпечує дисципліни, де структури і 

організація даних в ЕОМ відіграють важливе значення, в першу чергу 

це стосується дисципліни «Організація баз даних і знань». 

Розглянемо етапи процесу розробки програмного забезпечення. 

Багато задач, що розв’язуються за допомогою програм, як правило, 

стосуються обробки даних. При розробці великих програмних систем 

необхідно дотримуватися загальних підходів до побудови модулів або 

класів при об’єктному програмуванні, взаємозв’язкам між модулями 

(класами), використанню загальних змінних тощо. Таким чином, при 

виборі розв’язку якоїсь задачі на ЕОМ розробнику треба виконати такі 

етапи робіт: 

1. Глибоко зрозуміти взаємозв’язки між елементами даних, що є 

суттєвими для розв’язання задачі. 

2. Обрати необхідні операції над логічно зв’язаними елементами 

даних. 

ВСТУП 
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3. Розробити методи представлення елементів даних в пам’яті ЕОМ, 

які дозволять: 

а) найбільш повно зберегти логічні відношення, що існують між 

елементами даних; 

б) легко й ефективно виконувати операції над елементами даних. 

4. Обрати, яка мова опису й маніпулювання даними (мова 

програмування) є найбільш пристосованою для даної задачі для 

розробника, тобто дозволить йому задавати операції над обраною 

структурою даних у «природному» вигляді. 

Розглянемо більш детально перелічені етапи. 

1. Визначення елементів даних та взаємозв’язків між ними. Дані, 

що відносяться до певної задачі, складаються із набору якихось 

елементарних одиниць або атомів. Атом, звичайно, містить прості 

елементи (числа, біти, символи та інші) або набори таких елементів. 

Вибір атомів даних є необхідним і ключовим кроком у точному 

визначенні задачі та наступного її розв’язку. Можливі способи, за 

допомогою яких елементи даних (атоми) логічно зв’язуються один з 

одним, характеризують різні структури даних. В результаті вибору 

конкретної структури даних деякі елементи розміщуються поруч один 

за одним, а деякі можуть бути зв’язані «слабкіше». Відображенням 

безпосереднього сусідства двох елементів є властивістю суміжності у 

відношенні порядку, що може характеризувати структуру даних. 

2. Вибір необхідних операції над логічно зв’язаними елементами 

даних. Типовими операціями над структурами даних в загальному 

випадку є: 

 створення структури даних; 

 включення або виключення елементів зі структури даних; 

 операції доступу до елементів в структурі даних. 

В залежності від структур ці операції можуть бути різними в 

алгоритмічному плані та можуть по-різному реалізовуватися, наприклад, 

операторами чи окремими підпрограмами або функціями. Спосіб 

маніпулювання даними залежить не тільки від логічної структури даних 

(п. 1), але й від представлення структури даних в пам’яті ЕОМ (п. 3). 

3. Методи представлення даних в пам’яті. Представлення визначеної 

структури даних в пам’яті називається структурою зберігання. Логічна 

структура даних та структура зберігання не завжди співпадають. При 

неспівпаданні програми обробки даних стають складнішими. Структури 

зберігання залежать й від типу пам’яті: оперативна, зовнішня, зовнішня 

на МД, зовнішня на МН і т. п. Представлення у зовнішній пам’яті 

називають файловою структурою. 

Структури та організація даних в ЕОМ 
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Створити процедуру додавання/вибирання елемента з черги. Ознаку 
додавання та вибирання елемента визначити за ключем, який кожен 
може обрати на свій розсуд. 

Створити процедуру додавання/вибирання елемента в/з чергу(и). 
Ознаку додавання та вибирання елемента визначити по ключу, який 
кожен може вибрати на свій розсуд. 

Створити процедуру перегляду (без вибору) елементів черги. 
 

Завдання 9. Візуальний режим Delphi. Індексні файли. 
Створити типізований файл на базі несортованого масиву із 

завдання № 6, назвемо цей файл основним. Контрольне виведення файлу 

виконати у компонент типу TMemo. Вибрати одне із полів (яке назвемо 

NameN), та організувати для нього індексний файл – елементи файлу 

мають всього 2 поля: 
 номер елемента основного файлу (нумерація з 0); 

 значення вибраного поля NameN. 

Відсортувати індексний файл за полем NameN. 

Виконати пошук певного елемента в індексному файлі бінарним 
методом, визначити його номер в основному файлі, відкрити його та 
отримати значення всіх полів цього запису. Результат вивести у поле 

типу TEdit. Вивести також кількість порівнянь при бінарному пошуку. 

Для контролю вивести ці дані для пошуку першого елемента, останнього 
та середнього (для останнього кількість порівнянь повинна бути 1). 

 
Завдання 10. Візуальний режим Delphi. Сторінкова структура файлу. 
Створити масив із даними, як у завданні № 6 (несортований). 

Контрольне виведення масиву виконати у компоненту типу TMemo. 

Створити типізований файл цього типу з 5 сторінками по 6 елементів 
на кожній (для відлагодження). 

Організувати додатковий файл переповнення з такою ж структурою. 
Створити одновимірні динамічні масиви: 
 номери сторінок; 
 номери першого елемента (файлу) на сторінках; 
 кількість елементів на сторінках. 
Кількість сторінок та кількість елементів на сторінці вводити через 

поля форми. 
Якщо треба дописати ще один елемент, і місця на цій сторінці вже 

нема, запис буде направлений у файл переповнення. 
Виконати пошук певного елемента файлу за алгоритмом: 
 визначається № сторінки, де може знаходитись елемент, який 

шукається, її зміст зчитується у динамічний масив; 
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4.21 Англійська мова – 2 6,0 4 0 3 

4.22 
Методи та засоби тестування програмного 

забезпечення 
2,0 4 0 5 

5.01 Математичні методи дослідження операцій 3,0 5 1 17 

5.02 
Математичні методи статистичного аналізу та 

дослідження даних 
3,0 5 1 5 

5.03 Теорія алгоритмів та математична логіка 3,0 5 1 17 

5.04 Функціональне i логічне програмування 3,0 5 1 17 

5.05 Актуарна математика 2,0 5 1 2 

Нижченаведені завдання полягають у наступному: 

 Описати масив з елементами типу «запис». 

 Ініціалізувати масив. 

 Сортувати масив (файл). 

 Додавати записи до масиву (файлу). 

 Видаляти записи із масиву (файлу). 

 Оновлення поля запису масиву (файлу). 

 Пошук запису(ів) у масиві (файлі) по певному полю 

Після кожної операції виводити зміст масиву (файлу) на екран з 

відповідними поясненнями. 

 

Завдання 7. Візуальний режим Delphi. Робота із динамічним масивом. 

Працювати із масивом з завдання № 6. 

Сортувати масив за збільшенням та вивести його на форму у 

компонент типу TMemo. 

Виконати дослідження ефективності пошуку певного елемента 

масиву (початок, середина, кінець) послідовним та бінарним методами 

у частині кількості порівнянь для декількох значень елементів масиву, 

результати вивести у таблицю типу ТStringGrid (для всіх пошуків). 

Для дослідження використати процедуру бінарного пошуку у масиві, 

яка розташована у мережі, адреса вказується викладачем. Інтерфейс 

розробити на свій розсуд, але у зрозумілій формі. 

 

Завдання 8. Візуальний режим Delphi. Робота із динамічними 

структурами. 

Використати масив із завдання № 6. 

Відсортувати масив. На базі цього масиву створити динамічний 

список, вивести зміст списку на форму у компонент типу TMemo. 

Вставити (видалити) елемент, який ввести з клавіатури, не порушуючи 

упорядкованості елементів. Після кожної операції виводити зміст списку 

на форму в той же візуальний компонент. 

Створити чергу на базі відсортованого масиву. 

Структури та організація даних в ЕОМ 
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4. Вибір мови (системи) програмування. Потрібно підібрати таку мову 

програмування (систему програмування), щоб вона найбільш ефективно 

працювала з обраною структурою даних та структурою зберігання. 

Чим ближчими є обрана для певної задачі структура даних і структура 

даних мови програмування, тим простішим буде процес програмування 

алгоритму задачі. 

Отже, структури даних, структури зберігання та операції над 

структурами даних тісно пов’язані між собою. 
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Поняття лінійних структур даних. Лінійні структури із послідовним 

розташуванням в пам’яті ЕОМ. Масиви. Адресація елементів масиву. 

Стеки. Алгоритми включення та видалення елементів. Інші операції 

над стеками. Черги звичайні і черги кругові. Алгоритми включення та 

видалення елементів із черг. 

 

Лінійні структури даних – це такі структури, у яких сусідні 

елементи логічно розташовані поруч так, що, знаючи один елемент, 

можна знайти сусідній (попередній або/і наступний). В пам’яті ЕОМ 

вони можуть бути розташованими теж поруч (послідовна організація 

або послідовне розташування), а можуть бути розташовані в різних 

ділянках пам’яті (зв’язане розташування). 

Структури даних поділяють на примітивні та не примітивні. 

Примітивні – це числа (цілі, дійсні), символи, вказівники. Із символів 

утворюються більш складні структури – рядки, які були розглянуті у 

попередньому розділі. До непримітивних лінійних структур відносять 

пакети, масиви, списки, стеки, черги. 

Пакет є, у загальному випадку, неупорядкованою множиною об’єктів, 

який має фіксований або змінний розмір. Вони використовуються в задачах 

обробки даних. Зокрема, таким структурами можна вважати файли. 

Масив – це упорядкована множина, що складається з фіксованого 

(для статичних масивів) або не фіксованого(для динамічних масивів) 

числа однотипних об’єктів. Над масивами не існує операцій додавання 

та видалення без зсуву елементів, але інколи такі операції розглядаються 

і для таких структур. Масив являє собою лінійну структуру з послідовним 

(лінійним) розташуванням елементів у пам’яті. Алгоритми роботи з 

масивами приклади їх реалізації розглядаються у п. 1.1. 

Список – це упорядкована множина, що складається з певного 

числа елементів, до котрих застосовуються операції додавання та 

видалення. Список, що відображає відношення сусідства між елементами, 

називається лінійним. Список являє собою лінійну структуру із зв’язаним 

розташуванням елементів у пам’яті. Алгоритми роботи зі списками 

розглядаються у п. 1.6. 

РОЗДІЛ 1 

ЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ 

ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ В ЕОМ 
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2.05 
Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і 

математична статистика 
3,0 2 0 2 

2.06 Основи програмування та алгоритмічні мови 3,0 2 0 5 

2.07 Об’єктно-орієнтоване програмування 3,0 2 0 5 

2.08 
Системний аналіз та проектування комп’ютерних 

інформаційних систем 
3,0 2 0 17 

2.09 Екологія 1,0 2 0 17 

3.01 Основи електротехніки i електроніки 2,0 3 0 17 

3.02 
Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми 

комп’ютерних систем) 
2,0 3 0 17 

3.03 Архітектура комп’ютерів 3,0 3 0 17 

3.04 Системне програмування і операційні системи 4,0 3 0 5 

3.05 
Технологія програмування та створення 

програмних продуктів 
2,0 3 0 5 

3.06 Організація баз даних i знань 2,0 3 0 5 

3.07 
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних 

технологiй 
2,0 3 0 17 

3.08 
Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, 

глобальні) 
2,0 3 0 5 

3.09 Системи штучного інтелекту 2,0 3 0 17 

3.10 Моделювання систем 2,5 3 0 5 

3.11 Чисельні методи в інформатиці 2,5 3 0 5 

3.12 Економіка i організація виробництва 3,0 3 0 15 

3.13 Менеджмент 1,0 3 0 15 

3.14 Безпека життєдіяльності 1,0 3 0 16 

3.15 Охорона праці 1,0 3 0 16 

4.01 Додаткові розділи дискретної математики 1,0 4 0 17 

4.02 Основи програмування та алгоритмічні мови – 2 1,5 4 0 5 

4.03 Internet-технології та бази даних 1,0 4 0 5 

4.04 Інженерна і комп’ютерна графіка – 2 1,0 4 0 17 

4.05 Системне програмування й операційні системи – 2 1,5 4 0 5 

4.07 
Технологія програмування та створення 

програмних продуктів – 2 
1,0 4 0 5 

4.11 Базові офісні інформаційні технології 1,5 4 0 5 

4.12 Структури та організація даних в ЕОМ 1,5 4 0 5 

4.13 
Формальні граматики та побудова трансляторів 

і компіляторів 
1,5 4 0 5 

4.14 Комп’ютерна мережа Internet 2,5 4 0 17 

4.15 
Розподілені бази даних та клієнт-серверні 

технології 
2,5 4 0 5 

4.16 Захист інформації в комп’ютерних системах 2,0 4 0 17 

4.17 Теорія систем управління 2,0 4 0 5 

4.18 
Об’єктно-орієнтована методологія створення 

комп’ютерних систем 
2,0 4 0 17 

4.19 Теорія прийняття рішень 3,0 4 0 5 

4.20 
Нормативно-правове забезпечення інформаційних 

систем і технологій 
0,5 4 0 5 
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Завдання 4. Для заданого файлу виконати сортування по двом логічно 

незв’язаним полям за допомогою зв’язних списків (див. розділ 4.2). 

 

Завдання 5. Сформувати дворівневу індексацію (4 сторінки по 

4 елементи) для базового файлу. Порівняти кількість порівнянь для 

пошуку елемента при такій організації файлу порівняно з послідовним 

пошуком у базовому файлі. 

 

Завдання 6. Консольний режим Delphi. Робота із динамічним 

масивом. У консольному режимі описати динамічний масив, кожен 

елемент якого(типу «запис») визначає заданий інформаційний об’єкт. 

Опис полів динамічного масиву та його вміст задані в таблицях, які 

розташовані нижче. 

Структура полів запису 

Ім’я поля Назва (семантика) поля Тип поля Довжина поля 

KodDisc Код дисциплін Текст 5 

NazvDisc Назва циклу дисциплін Текст 80 

ObsDyscCred Обсяг кредитів дисципліни Дійсне число 5 

KodCycl Код циклу дисциплін Ціле число 2 

KodBlok Код блоку дисциплін Ціле число 2 

NomKaf Код кафедри Ціле число 5 

Запрограмувати за допомогою констант (ініціалізувати) вміст масиву, 

що наведено нижче. 

Kod 

Dysc 
NazvDysc 

ObsDys

Cred 
KodCycl 

Kod 

Blok 

Nom 

Kaf 

1.01 
Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, 

етика і естетика) 
3,5 1 0 1 

1.02 Культурологія 1,0 1 0 1 

1.03 Психологія 1,5 1 0 13 

1.04 Фізична культура 4,0 1 0 4 

1.05 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,0 1 0 14 

1.06 Іноземна мова. Англійська мова – 1 5,0 1 0 3 

1.07 Правознавство 1,5 1 0 11 

1.08 Політологія 1,5 1 0 7 

1.09 Історія України 1,5 1 0 1 

1.10 Соціологія 1,5 1 0 13 

1.10 Економічна теорія 2,0 1 0 12 

2.01 Вища математика 10,0 2 0 2 

2.02 Фізика 6,0 2 0 18 

2.03 Інженерна і комп’ютерна графіка 3,0 2 0 17 

2.04 Основи дискретної математики 3,0 2 0 17 

Структури та організація даних в ЕОМ 
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Визначення стека і черги буде наведено нижче. Вони можуть бути 

реалізовані як із використанням масивів (п. 1.7), так і за допомогою 

списків (п. 1.8), тобто вони можуть мати як послідовну структуру 

зберігання, так і зв’язану. 

Найбільш типовими операціями, які потребують окремого 

програмування, над непримітивними структурами даних вважаються: 

 створення іменованої структури даних (create); 

 видалення іменованої структури даних (drop, erase); 

 зміна внутрішньої структури самої іменованої структури даних 

(alter, modify); 

 копіювання або переміщення всієї іменованої структури даних 

(copy або move); 

 об’єднання кількох однорідних іменованих структур даних в 

одну (union, append); 

 упорядкування (сортування) за певними критеріями (sort, 

order by). 

Найбільш типовими операціями над елементами непримітивних 

структур даних вважаються: 

 пошук елемента за певним критерієм (select); 

 додавання елемента (insert); 

 видалення елемента (delete); 

 оновлення елемента (update); 

 визначення числа елементів (count); 

 визначення суми значень елементів (sum); 

 визначення максимального, мінімального або середнього 

арифметичного значення елементів (maximum (max), minimum 

(min), average (avg)). 

Для послідовних структур збереження даних використовують три 

основних методи пошуку (доступу) елементів: 

 послідовний (сканування та перевірка значень елементів); 

 прямий, коли його адреса зберігається в пам’яті (в багатьох мовах 

програмування така адресація може бути реалізована, наприклад, 

вказівниками) або обчислюється за допомогою певних функцій; 

 комбінований, при якому за певними правилами використовуються 

обидва методи. 

Послідовний метод пошуку є тривіальним: лічильник (індекс) 

елементів, починаючі, як правило з першого, збільшується на одиницю, 

зчитується значення потрібного елемента, яке порівнюється із шуканим. 

Розглянемо структури, коли адреса обчислюється. Існує багато структур 
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даних, що припускають звернення до будь-якого елемента на підставі 

його позиції в структурі. Введемо поняття функції адресації. Функція 

адресації для структури даних, що містить n елементів, є функцією, 

котра i-му елемента структури даних ставить у відповідність число, 

що знаходиться між 1 и n. Якщо f(i)=a+b*i, це лінійна функція 

адресації, то структура даних відноситься до лінійних з послідовною 

організацією. 

 

1.1. МАСИВИ 

 

Наведемо ще раз визначення масиву. 

Масив – це упорядкована послідовність однотипних елементів, 

кожен з яких має один і той же тип. Тип елементів називається 

базовим і може бути будь-яким, навіть структурованим, наприклад, 

запис (record), який має заздалегідь визначений об’єм пам’яті. Масиви 

зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Елементи масиву 

розміщені впорядковано, кожен має свій номер, який має назву індекс. 

Доступ до елементів масиву відбувається шляхом вказування імені масиву 

та його порядкового номера у послідовності, тобто використовується 

прямий метод доступу. Індексом може бути будь-який арифметичний 

вираз ординального типу. Одномірний масив можна розглядати як вектор, 

а функція адресації примірників його елементів показано на рис. 1.1. 

........ 

A[0] 

A[i] 

A[n] 

L0 

Adr[i]=L0+с*(i-1) 

Позначення: 

L0 – адреса завантаження першого 

елемента масиву A в пам’яті; 

i – індекс елементів масиву; 

с – кількість одиниць пам’яті, що 

припадає на один елемент. 

........ 

Рис. 1.1. Адресація елементів одномірного масиву 

У зв’язку з тим, що елементом масиву може бути будь-яка статична 

структура, то можливо створення масиву масивів – двомірного масиву і 

т. д., тобто масиви можуть бути не тільки одномірним, але й n-мірними. 

При n=2 такий масив можна інтерпретувати як таблицю, при n=3 
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12. Які здійснюється пошук інформації в ІПФ? 

13. Які індекси називають щільними, а які нещільними? 

14. Переваги й недоліки ІПФ у порівнянні з ПФ. 

15. Яким чином додається інформація в ІПФ? 

16. В чому полягає сутність багаторівневої індексації? 

17. Чи можуть бути індекси вищого рівня щільними? Поясніть, чому. 

18. Які області переповнення створюються в багаторівневих ІПФ? 

19. Коли суттєво погіршуються часові характеристики ІПФ? 

20. Дайте стислий опис організації файлів за методом ISAM. 

21. Що таке bitmap-індекси? Як вони організовуються і як здійснюється 

пошук з їх використанням? 

22. В чому полягає сутність довільного (прямого) доступу? 

23. Розкрийте алгоритм роботи функції хешування за методом ділення. 

24. Розкрийте алгоритм роботи функції хешування за методом згортки. 

25. Розкрийте алгоритм роботи функції хешування за методом середини 

квадрата. 

26. Які методи усунення колізій у ФПД? 

27. Як залежить ефективність доступу в ФПД від коефіцієнта заповнення 

адресного простору? 

28. Переваги й недоліки ФПД у порівнянні з ПФ та ІПФ. 

 

4.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Сформувати масив, кожний елемент якого має структуру «запис» 

(record) (4-5 полів), кількість елементів 15-20, ініціалізувати його 

як константу. Записати його у типізований файл, який будемо називати 

базовим файлом. 

 

Завдання 1. Виконати пошук елемента із певним значенням поля 

у базовому файлі. 

 

Завдання 2. Розробити індексний файл для обраного поля, відсортувати 

його за алгоритмом злиття (на місці). Виконати пошук елемента, 

використовуючи індексний файл. Перевірити його наявність у базовому 

файлі на відповідному місці. 

 

Завдання 3. Виконати пошук елемента із певним значенням поля 

у базовому файлі послідовним методом, а в індексному файлі – бінарним. 

Порівняти кількість порівнянь для пошуку першого елемента, середнього 

та останнього. 
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що метод ділення дає найкращі результати. Треба враховувати, що 
кращій алгоритм не той, що забезпечує випадкове розподілення записів, 

а той, що забезпечує рівномірне розподілення записів по всьому адресному 

простору. В ідеалі файл переповнення залишиться порожнім. 

 

4.4.3 Підходи щодо усунення колізій 

 

Для розв’язання проблеми колізій в ФПД передбачається область 

переповнення (спільна для всіх пакетів), куди направляються записи з 
пакетів, які вже заповнені. Пошук даних відбувається наступним шляхом: 

для запису, який шукається, визначається ключ і відбувається перехід 

до відповідного пакету записів. Якщо запис не знайдено, відбувається 

пошук в області переповнення (звичайно невеликій). Якщо запис не 
знайдено – він у базі відсутній. 

Якщо колізії будуть зустрічатися достатньо часто, то загальна область 

переповнення стає дуже великою і пошук у неї послідовним методом 
стає неефективним. У цьому випадку виділяють області переповнення 

при кожному з окремих пакетів. При цьому область переповнення, яку 

необхідно переглядати, навіть при великій кількості колізій стає достатньо 

малою, і процес пошуку суттєво прискорюється. 
Збільшення елементів, які розташовуються в окремому пакеті можуть 

суттєво зменшити час пошуку, тому що файл переповнення буде мати 

значно менший об’єм. У такому випадку цей прийом дещо нагадує 

сторінкову організацію файлу, але з меншим обсягом сторінки і прямим 
доступом до неї. 

 

4.5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 

 
1. Дайте визначення файлу в операційних системах. 

2. Дайте визначення плоского файлу як структури даних. 

3. Які типи файлів вам відомі? 
4. Назвіть основні критерії ефективності файлів. 

5. Розкрийте організацію даних у послідовному файлі. 

6. Які методи доступу в ПФ Вам відомі? 

7. Яким чином додається інформація в ПФ? 
8. Які методи прискорення пошуку інформації в ПФ Вам відомі? 

9. Дайте стислий опис алгоритму бінарного методу пошуку в ПФ. 

10. Назвіть переваги й недоліки файлів з послідовною організацією 

файлів. 
11. Розкрийте організацію даних в однорівневому індексно-послідовному 

записі. 
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як куб, а в загальному випадку, n-мірний гіперкуб. Але й багатомірний 

масив в пам’яті ЕОМ реалізується як лінійна структура з лінійною 

адресацією. Це здійснюється за рахунок того, що будь-який багатомірний 

масив може бути представлений еквівалентним одномірним. Так, для 

двомірного масиву A[m,n], що має індексацію A[i,j], функція 

адресації елементів масиву має такий вигляд: 

Adr[i,j])=L0+(j-1)*n+i–1, 

де: 1≤i≤n; 1≤j≤n. 

Масиви за своєю організацією можуть бути статичними: кількість 

елементів, а отже і розмір виділеної пам’яті, для них визначається під 

час компіляції програми, а також динамічними: кількість елементів 

яких визначається і може бути змінена як в одну, так і в іншу сторону 

під час виконання програми. Останній варіант є більш практичним за 

рахунок суттєвої економії оперативної пам’яті при обробці заздалегідь 

невизначеної довжини послідовності. 

У прикладах 1.1 та 1.2 наведено опис, ініціалізацію та використання 

статичного та динамічного масивів (тут і далі мовою Pascal). 

 

1.1. Приклад опису та ініціалізації статичного масиву 
type 

Person=record 

Name: string[15]; 

YearOfBirth: integer; 

end; 

Mas1=array[1..3] of Person; 

const 

M: Mas1=( 

(Name: 'Ivanov'; Age: 45), 

(Name: 'Петров'; Age: 55), 

(Name: 'Шевченко'; Age: 35)); 

var 

P: Person; 

begin 

P:=M[2]; //наприклад... 

.................... 

 

1.2. Приклад опису та ініціалізації динамічного масиву 
type 

Person=record 

Name: string[15]; 
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YearOfBirth: integer; 

end; 

Mas1=array of Person; 

var 

P: Person; 

M: Mas1; 

begin 

SetLength(M,3); 

Mas1[0].Name:='Ivanov'; 

Mas1[0].Age:=45; 

 

Mas1[1].Name:='Петров'; 

Mas1[1].Age:=55; 

 

Mas1[2].Name:='Шевченко'; 

Mas1[2].Age:=37; 

.................. 

 

Для статичного масиву наведена ініціалізація його як типізованої 

константи. Це зручно використовувати для масивів невеликого розміру 
і в тому випадку, коли значення елементів не змінюються. Ініціалізація 

константою динамічного масиву неможлива. 

Перед початком роботи із динамічним масивом необхідно ініціалізувати 

певну кількість комірок масиву (див. приклад, наведений вище) за 

допомогою процедури SetLength(M,3), яка виділяє пам’ять під три 

комірки динамічного масиву М (рахунок елементів починається з нуля). 

Потім вони ініціалізуються за допомогою операторів присвоювання 
(ініціалізувати такий масив як константу неможливо). У наведеному 

прикладі виділяється три комірки під масив, які заповнюються звичайними 

операторами присвоєння. Реальні задачі вимагають використання великої 

кількості даних, які часто модифікуються, тому ініціалізація масивів 
відбувається за допомогою зчитування даних з файлів. 

При роботі з набором даних масиву необхідно виконувати такі операції: 

 пошук даних за певним полем; 
 додавання даних у масив; 

 видалення даних з масиву; 

 модифікація даних у масиві. 

Частота застосування цих операцій, а також вимоги до тривалості 
їх виконання у значній мірі залежать від призначення системи, в якій 

вони використовуються. Розглянемо особливості обробки даних у 

масивах. 
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Наприклад, хай значення ключа хі=113586. Тоді хі*хі=12901779396. 

Видалимо зліва чотири цифри, а зліва три, отримаємо значення згорнутого 

ключа h=1779. 

 

Зсув розрядів 

Всі розряди ключа розбиваються на дві частини: старші та молодші. 

Далі обидві частини зсовуються за напрямком один до одного таким 

чином, щоб кількість перекритих цифр дорівнювалася кількості цифр 

пакету. Пари цифр складаються по вертикалі, отримана сума вирівнюється 

за діапазоном адрес з допомогою константи як у алгоритмі середини 

квадрату. 

 

Перетворення в іншу систему числення 

За цим методом значення основного ключа, представленого в одній 

системі числення, переводять в іншу (меншу за основою) систему 

числення, а потім ще видаляють певну частину цифр зліва, доводячи 

до необхідної довжини: ap→aq, де p>q. При цьому бажано, щоб p і q 

були взаємно простими. 

Приклад 

Хай значення ключа одинадцятиковій системі числення хі=530476. 

При перетворення його у десяткову систему числення воно дорівнює 

859745. Якщо буде заданий простір для згорнутого ключа {0, 1, … , 999}, 

то відкинемо зліва три цифри і отримаємо значення згорнутого ключа 

h=745. 

 

Алгебраїчне кодування 

Алгебраїчне кодування широко використовуються при криптогра-

фуванні інформації, коли певні частини інформації, вважаючи окрему 

частину за змінну, перетворюються за допомогою якось поліному. У 

якості такої змінної може розглядатися значення ключа. Після застосування 

формули (полінома) з новим кодом можуть виконуватися додаткові 

операції видалення старших розрядів, зсув та інші, але тут ці деталі не 

розглядаються. 

 

Вибір алгоритму хешування 

Як правило, у загальному випадку це можна зробити тільки 

експериментальним шляхом. Для цього беруть достатньо представницький 

набір ключів, застосовують до нього всі можливі алгоритми хешування 

і визначають кількість записів, які направляються у кожний пакет, а 
також число записів в області переповнення. Експерименти довели, 
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Н(х)=(х mod m)+1, 

де  х – значення ключа; 

mod – операція ділення націль; 

m – просте число, яке трішки менше за кількість пакетів (або 

число, що не має невеликих дільників). 

Приклад 

Хай значення ключа представлено рядом хі=2000, 2001, … , 2017; 

дільник m=101. Тоді значення згорнутого ключа hі=<82, 83, … , 99>. 

Розглянемо інший ряд записів з ключами хі=<3310, 3311, 3313, 3314, 

... , 3323, 3324>. При тій же функції хешування отримуємо такі значення 

згорнутого ключа hі=<79, 80, 82, 83, … , 92, 93>. Як бачимо, має місце 

колізія для значень основного ключа 2000 та 3313, яким відповідає 

значення згорнутого ключа 82, і 2001 та 3314, яким відповідає значення 

згорнутого ключа 83. 

 

Метод згортання 

При цьому методі значення основного ключа поділяють зліва направо 

на рівні, за кількістю цифр (символів, байтів), частини крім, можливо, 

останньої частини, а потім отримують суму цих частин, яка і буде 

значенням згорнутого ключа. При сумуванні інколи не переносять 

старший розряд, якщо сума за кількістю цифр буде більшою за обрану 

довжину. 

Приклад 

Хай значення ключа хі=187249653, а згорнутий ключ має бути 

тризначним. Поділяємо основній ключ на три частини по три цифри: 

187|249|653. Їх сума дорівнює 187+249+653=1089, відкидаємо старший 

розряд, оскільки значення чотиризначне, і отримуємо значення згорнутого 

ключа h=89. 

 

Метод середини квадрату 

Варіант 1. Ключ підноситься у квадрат, після чого із середини 

квадрата виділяється стільки знаків, скільки є у кількості пакетів 

виділеної області пам’яті. Наприклад, виділено 7000 пакетів, ключ 

пакету – 172148, його квадрат – 029 634 933 904 з середини квадрата 

адреси виділяємо 4 числа, це – 3493, беремо добуток цього числа на 

константу 0.7 і отримаємо адресу пакету – 2445. 

Варіант 2. При цьому методі значення основного ключа підноситься 

у ступінь (квадрат), після чого відсікають цифри (біти) зліва і справа 

до потрібної довжини поля. 
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Пошук даних за значенням певного поля. Якщо масив не відсортований 
(неупорядкований), то єдиний спосіб пошуку даних – це послідовний 

перегляд всіх елементів, поки не буде знайдено необхідний елемент 

даних або не досягнуто кінець масиву, що означатиме, що елемент не 

знайдено. Кількість порівнянь в середньому буде: 

N/2 – коли такий елемент є в масиві; 

N – коли такий елемент відсутній в масиві; 

де  N – кількість елементів масиву. 

Якщо додатково треба визначити і кількість таких елементів, то 

необхідно переглянути всі N елементів. 

Розглянемо приклад масиву, кожний елемент якого – дані про 

людину (запис), який складається з двох полів: прізвище (Name) та 

вік (Age). Масив не відсортований. 

 

Приклад 1.3 

Треба з’ясувати, чи є у статичному масиві особа із віком K років, 

визначити тільки наявність такої особи. Для цього можна написати в 

якості приклада такий програмний код: 
type 

Person=record //структура елемента масиву 

Name: string[15]; 

Age: byte; 

end; 

Mas1=array[1..N] of Person; 

var 

M: Mas1; 

I,N,K: byte; 

Flag: boolean; 

 
begin 

{ініціалізація масиву (опущено)} 

............................................... 

I:=1; N:=3; K:=55; 

Flag:=false; 

while I<=N do 

begin 

if M[I].Age=K then 

begin 

writeln('Особа з віком ', K, ' років у 

масиві є, це: прізвище – ', M[I].Name, ' вік – ', 

M[I].Age, ' років'); 
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Flag:=true; 

break; 

end; 

Inc(I); 

end; 

if not Flag then 

writeln('Такої особи в масиві нема!'); 

............................................... 

 
Ситуацію можна суттєво покращати, якщо масив відсортувати за 

значенням елемента, за яким відбувається пошук. У цьому випадку 
кількість порівнянь в середньому буде дорівнювати N/2 як для ситуацій, 

коли такий елемент є в масиві, так і для ситуацій, коли такий елемент 
відсутній в масиві. 

Для упорядкованого масивe є ще більш ефективний метод пошуку – 
бінарний. Сутність методу можна представити наступним алгоритмом: 

1. Кількість елементів масиву ділиться навпіл і для цього номеру 
обирається значення ключа елемента. 

2. Виконується порівняння значення отриманого ключа з тим, що 
шукається. Якщо значення співпадають, пошук завершено, а якщо ні, 
то переходимо до вдвічі меншого масиву, у якому знаходиться елемент, 
який шукається, після чого переходимо до п. 1. 

При цьому кількість порівнянь у найгіршому випадку не перевищить 
log2N. При кількості елементів 1024 кількість порівнянь не перевищить 10, 

при 1 000 000 – 20, 1 000 000 000 – 30 і т. д. Нижче наведена функція, 
яка виконує бінарний пошук у відсортованому масиві. 

 
function BinarySeekMassiv(Left,Right, Number: integer; 

var Index,Quant: integer; 

M: Mas1): boolean; 

{Бінарний пошук елемента Number у відсортованому 

по збільшенню масиві M, у діапазоні з номером 

елемента Left до номера елемента Right, якщо елемент 

знайдено BinarySeekMassiv=true інакше false. 

Index – номер знайденого елемента. 

Quant – кількість порівнянь} 

begin 

BinarySeekMassiv:=false; Quant:=0; 

while Left<=Right do 

begin 

Middle:=(Left+Right) div 2; {середина діапазону, 

у якому відбувається пошук} 
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не щільно, тому це може призвести до запиту великих ресурсів, яких 
ЕОМ не зможе виділити, а навіть тоді, коли обсягів пам’яті вистачає, 

вона буде використовуватися дуже не ефективно. Особливо це стосується 

випадків, коли ключ сам по собі «довгий», наприклад, ключ є складеним. 

Тому такий довгий ключ «згортають» або перемішують (звідси і назва 
процесу – хешування) у більш короткий. При «короткому» ключі значно 

зменшуються обсяги під адресний простір. Поки що не існує теоретичних 

методів визначення ефективних функцій хешування, це скоріше 

мистецтво, багато в чому вибір хеш-функції залежить від особливостей 
ключів файлу й інших полів файлу та досвіду розробників. Основною 

проблемою при хешуванні є колізія – ситуація, коли при різних значеннях 

ключа функція дає однакове значення адреси. 
Процедура перетворення ключа в адресу звичайно відбувається в 

три етапи: 
1. Якщо ключ не цифровий, він перетворюється у відповідне цифрове 

представлення таким чином, щоб виключити ймовірність загубити хоча 
б частину інформації. Наприклад, літерні знаки перетворюються у цифровий 
код у відповідності до таблиці кодування, наприклад, ASCII-коди. 

2. Отримані таким чином ключі перетворюються у сукупність довільно 
розподілених чисел, значення яких мають той же порядок, що і адреси 
пам’яті. Такий набір по можливості повинен розподілятися рівномірно 
за діапазоном припустимих адрес. 

3. Далі ключі помножуються на константу, що дозволяє розташувати 
їх у діапазоні значень адрес виділеної області. Наприклад, у результаті 
виконання п. 2 ми отримали чотиризначні цифри, а виділена область має 
7000 пакетів. Тоді для отримання фізичних ключів слід брати їх добуток 
на константу 0,7, що дозволить розподілити адреси у діапазоні 0000-
6999. Ці відносні адреси перетворюються у машинний адрес пакету. 

Розроблено велика кількість алгоритмів для етапу 2. Бажано, щоб 
отримані значення на цьому етапі були розподілені якомога рівномірніше 
за припустимим діапазоном. Як вже зазначалося, наявні алгоритми не 
надають такої можливості, що призводить до колізій, і як результат – 
направлення багатьох записів у файл переповнення або до списку 
записів з однаковим значенням хеш-ключа (див. нижче), що суттєво 
зменшує ефективність цього підходу. 

 
4.4.2. Приклади функцій хешування 

 
Наведемо деякі найбільш розповсюджені функції хешування. 
Метод ділення 

В основі цього алгоритму лежить просте ділення чисел, при цьому 

бажано, щоб дільник був простим числом, тобто 
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одне й те ж значення ключа, приведе до появи конфліктів блокувань. 
Оскільки bitmap-індекси більше підходять для ключів з низькою  

вибірковістю (і, відповідно, з більш високою кількістю елементів бітової 

карти для кожного ключа), конфліктів блокувань практично не уникнути, 

якщо bitmap-індекси використовуються з таблицями певного вигляду. 
Це таблиці, в яких виконуються операції вставки та видалення, а також 

таблиці, індексовані значення стовпців в рядках яких відновлюються 

в багатокористувацькому режимі. 

Bitmap-індекси – цінна річ, але краще обмежувати їх застосування 
стовпцями, які мають відносно мало різних значень і знаходяться в 

різних таблицях, які обробляються в єдиному потоці (щоб уникнути 

потенціальних конфліктів блокування). Bitmap-індекси не мають 

користі при виконанні операцій BETWEEN, але являють собою потужний 

інструмент швидкого доступу до перетинів значень ключа по декількох 

стовпцях. Такі індекси – практично єдина альтернатива повному 

скануванню таблиці у випадках, коли сполучення стовпців, яке вказується 

в запитах, часто змінюється. Однак при використанні Parallel Query 

Option повне сканування таблиці може бути рішенням більш прийнятним. 

За нашими прогнозами, bitmap-індекси будуть швидко застосовуватися у 
прикладних програмах, пов’язаних із сховищами даних для стовпців 

розмірності в таблицях фактів, зокрема тому, що ці таблиці рідко 

оновлюються. 
 

4.4. ФАЙЛИ ПРЯМОГО ДОСТУПУ. 

ФУНКЦІЇ ХЕШУВАННЯ 

 

4.4.1. Концепція організації та доступу у файлах прямого доступу 

 

В деяких інформаційних системах задаються високі вимоги до швидкодії 

обробки запитів (бронювання авіабілетів, біржові брокери і т. ін.), які 
не може забезпечити навіть індексна організація файлів. В таки випадках 

застосовують файли прямого доступу. Основна ідея файлів прямого або 

довільного доступу полягає в тому, що за значенням ключа шуканого 

запису ki знайти адресу запису Аi у відведеному адресному просторі. 

Найпростіший вихід – це пронумерувати записи і знаходити запис за 

його номером. Але при великих обсягах файлів цей метод не призводить 

до бажаних результатів, тому що це та ж сама індексація. Тобто чисто 
лінійна функція перетворення значення ключа в адресу, яка називається 

функцією хешування, не дає ефекту. Можна було б ще зробити так: 

відвести на весь діапазон значень ключа адресний простір з урахуванням 

довжини запису. Але в реальних задачах значення ключів заповнюються 
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{якщо значення середнього елемента менше того, який 

треба знайти, для нового діапазону пересуваємо ліву 

границю на середину попереднього діапазону} 

if M[Middle]<Number then 

begin 

Left:=Middle+1; 

Inc(Quant); 

end 

else {якщо значення середнього елемента менше 

того, який треба знайти, то навпаки} 

if M[Middle]>Number then 

begin 

Right:=Middle-1; 

Inc(Quant); 

end 

else //елемент знайдено 

begin 

BinarySeekMassiv:=true; 

Index:=Middle; 

Exit; 

end; 

end; //while Left<=Right do 

end; //function BinarySeekMassiv 

 
Розглянемо операції модифікація масиву, тобто редагування, видалення 

та додавання елементів. 
Редагування даних у масиві. Це найпростіша операція з усіх, тому 

що вона зводиться до пошуку відповідного елемента у масиві, як вже 
описано далі у прикладі 1.3, і модифікації його полів шляхом простого 
присвоєння нових значень. Ця операція настільки проста, що її код 
тут не наводиться. 

Видалення даних з масиву. Це набагато складніша операція, тому 
що вона складається із певної низки відносно довгих операцій з масивом, 
які виконуються за наступним алгоритмом: 

Виконати пошук елемента, який потрібно видалити. 
Якщо його знайдено, то можна застосувати два шляхи: 
1. Починаючи із номера знайденого елемента в циклі виконується 

пересув елементів на один ліворуч (в напрямку до початку масиву) до 
кінця масиву, таким чином з послідовності зникає елемент, який необхідно 
видалити. При цьому не залишається порожнього елемента в масиві, 
але треба пам’ятати, що процес обміну елементів при зсуві вимагає 
набагато більше часу, ніж порівняння. 
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2. У структурі елемента заздалегідь необхідно передбачити поле, 

яке буде означати: дійсний це елемент або виключений із послідовності. 

У знайденому елементі робиться відмітка про його виключення з 

послідовності. Перевага цього підходу полягає в тому, що можна уникнути 

такої довготривалої операції, як переміщення елементів. Цей алгоритм 

можна застосовувати як для несортованих масивів, так і для сортованих. 

Недоліком є те, що залишаються «дірки» у масиві, якщо їх буде багато, 

то обробка масиву суттєво уповільниться. При будь-якій операції з даними 

необхідно кожний елемент перевіряти на дійсність. 

Додавання даних у масив. Якщо масив невідсортований і динамічний, 

то додавання нового елемента зводиться до збільшення кількості 

елементів на одиницю (1) і додаванню його у кінець. Для статичного 

масиву додавання нового елемента можливо тільки у випадку, якщо є 

вільні порожні елементи масиву в кінці, або «дірки» при попередньому 

видаленні елемента шляхом позначення його як недійсного. 

Якщо масив відсортований, то можна застосувати два підходи: 

1. Знайти місце вставки, зсунути елементи праворуч на 1, записати 

новий елемент на звільнене місце. 
2. Дописати новий елемент в окремий додатковий масив. При 

необхідності пошуку спочатку виконати пошук в основному масиві 

бінарним алгоритмом, а потім у додатковому – звичайним послідовним. 

Якщо об’єм основного масиву достатньо великий, а додаткового – 

навпаки, то цей підхід може суттєво зменшити час роботи програми. 

Через певний відрізок часу, звичайно, ці два масиви об’єднують в один 

масив та знову відсортовують його (ця операція має назву – реорганізація). 

Розглянемо простий приклад додавання ще одного непарного 

елемента у відсортований масив парних цілих чисел. 

 

Приклад 1.4 

Статичний масив М має N=7 елементів, перші шість (6) з яких 

ініціалізовано наступним чином: {2,4,6,8,10,12}. Треба додати до масиву 

число К=9, не порушуючи упорядкованості. Код для цієї операції може 

бути наступний: 
I:=1; 

while M[I]<K do Inc(I); {І – номер елемента, на 

місце якого треба вставити число К} 

for J:=N downto I do {зсув елементів масиву на 1 

праворуч} 

M[J]:=M[J-1]; 

M[I]:=K; //вставка нового елемента 
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Bitmap-індекси рекомендується використовувати, головним чином, 

в тих випадках, коли є набори атрибутів, по яких можна індексувати 

таблицю (як, наприклад, в наведеній вище таблиці службовців). В 

ідеальному варіанті ці атрибути не повинні мати велику кількість 

окремих значень. Припустимо, що очікується багато запитів, в яких 

буде задано рівність по декількох з таких атрибутах, але при цьому 

всі можливі комбінації ключових стовпців мають однакову ймовірність 

появи. Ми не можемо вирішити цю проблему за допомогою традиційних 

індексів з складеними ключами, оскільки їх знадобилось би занадто 

багато. Вибравши варіант з bitmap-індексом по кожному атрибуту 

(стовпцю), ми примусимо оптимізатор запитів динамічно визначити, 

які індекси необхідно проглянути в паралельному режимі та об’єднати 

шляхом порозрядних логічних операцій. 

Інший реальний недолік індексів, які мають структуру B*-дерева, – 

їх розмір (мінімальна потреба у просторі на індексований рядок складає 

13 байтів). Рядки зі значенням поля, рівним NULL, в індекс не входять, 

тому не можна сказати, що мінімум завжди дорівнює 13 байтам на 

рядок. Для типового рядка VARCHAR2(2) в таблиці великого розміру 

кількість кілобайтів, необхідна для звичайного індексу по цьому стовпцю, 

можна приблизно визначити шляхом простого множення очікуваного 

числа рядків на 14 та ділення результату на 1000 (чи 1024). Теоретично, 

мінімальна потреба у просторі в bitmap-індексі складає 1 біт на рядок 

для кожного значення ключа, але bitmap-індекси зберігаються у стислому 

вигляді, тому займають менше місця, ніж виходить при грубому підрахунку. 

Отримати з бітової карти ROWID (номер блока в таблиці та номер рядка 

у блоці) – задача не з тривіальних, тому механізм, що використовується 

для цього, потребує додаткових витрат. Тим не менш, в проведених тестах 

bitmap-індекси з обмеженою кількістю значень ключа виявлялись набагато 

меншими за обсягом, ніж еквівалентні їм індекси на основі B*-дерева 

(в деяких випадках вони складали лише 10 % обсягу звичайних індексів). 

Навіть при побудові bitmap-індекса за унікальним ключем (що, взагалі-то, 

нерозумно) було виявлено, що отриманий в результаті індекс всього 

на 50 % більше звичайного (при цьому, щоправда, вибірка рядків 

виконувалась трохи повільніше). 

Таким чином, ми представили bitmap-індекс у вигляді таблиці з 

одним рядком для кожного значення ключа. В багатьох відношеннях 
саме так він і виглядає, і саме так до bitmap-індексу застосовується 

блокування на рівні рядка. Виключне блокування (exclusive lock) 

розповсюджується на всю бітову карту для даного ключа. Таким чином, 
висока частота операцій з елементами індексу, в яких використовується 
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Нижче наведено приклад створення bitmap-індексів у середовищі 

такої популярної СКБД як Oracle, синтаксис речень яких, сподіваємося, 

буде зрозумілим: 

 
CREATE BITMAP INDEX persons_hair_color ON persons 

(hair_color); 

CREATE BITMAP INDEX persons_eye_color ON persons 

(eyer_color); 

 

Тепер, щоб знайти в нашій таблиці всіх синьооких блондинів, ми 

передамо в Oracle такий запит: 

 
SELECT first_name, last_name, gender 

FROM persons 

WHERE hair_color='BLONDE' 

AND eye_color='BLUE'; 

 

Для пошуку потрібних нам рядків СКБД повинна просто звернутися 

до двох відповідних бітових карт та виконати над ними операцію AND. 

Наприклад: 

AND 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

В результаті ми швидко знаходимо, що заданим характеристикам 

відповідає тільки восьмий рядок таблиці. В залежності від того, для 

яких запитів буде використовуватись ця таблиця, нам, можливо, 

знадобиться ввести й інші bitmap-індекси за такими ознаками, як 

стать, вікова група, улюблений музичний жанр і т. ін. 

Вже багато років в таких відомих системах керування базами 

даних (СКБД), як Oracle, MS SQL Server та їм подібних при запитах 

до кількох таблиць виконується «злиття» індексів, які мають структуру 

B*-дерева. Це означає, що пошук за рівністю значень у двох стовпцях 

приводить до пошуку відповідного ключа в кожному індексі та злиттю 

отриманих списків ROWID. Однак при збільшенні кількості та обсягів 

з’єднуваних таблиць, кількості полів, які приймають участь у з’єднанні 

(сполученні) продуктивність даного механізму стала у численних випадках 

незадовільною. Bitmap-індекси надають більш швидкодіючий механізм, 

який, до того ж, є більш легким для розуміння. Крім того, обробка 

bitmap-індексів може бути розпаралелена, якщо вони секціонуються 

не по власному ключу. 
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1.2. СТЕКИ 

 

Стек – це така лінійна структура, в якій додавання та видалення 

елементів здійснюється тільки з одного кінця. Їх ще називають списками 

LIFO (Last Input First Output). Стек має вказівник, який 

прийнято позначати як top (тобто верх списку). Якщо стек пустий, то 

top=0, якщо виконується операція додавання, то top збільшується 

на одиницю, а якщо виконується операція видалення, то top зменшується 

на одиницю. Наведемо основні алгоритми стека за умови, що під стек 

виділена пам’ять для розміщення n елементів (обсяг стека). При цьому 

використовуються деякі граматичні конструкції мови Pascal, але 

для виділення сукупності операторів використовуються не дужки 

begin … end, а фігурні дужки. Крім того, ще використовується 

символ «←», який означає переміщення значення правої частини до 

елемента, що позначений у лівій частині на відміну від знака 

присвоєння «:=», який позначає копіювання отриманого значення. 

Пам’ять стека позначена літерою S. Початкове значення вказівника 

top – нульове. В описах алгоритмів використано нотацію мови Pascal 

для коментарів – підряд два символа «//». 

Алгоритм Push – додавання елемента х. 

1) if top>=n then {"повідомлення про переповнення 
стеку"; exit} 

{Перевірка на наявність вільного місця в стеку. 

Якщо стек заповнений, то здійснюється вихід із 

процедури} 

2) top:=top+1 {значення вказівника збільшується 

на одиницю} 

3) S[top]←x {додавання елемента до стеку} 

Алгоритм РОР – зчитування елемента із стека, перевірка. 

1) if top<=0 then {"повідомлення про відсутність 
елементів"; exit} 

{Перевірка, чи не порожній стек. Якщо стек порожній, 

то здійснюється вихід із процедури} 

2) POP←S[top] {запис верхнього елемента в POP} 

3) top:=top-1 

Алгоритм PEEP – зчитування i-го елемента стеку не змінюючи його. 

1) іf top–і+1<=0 then {"повідомлення"; exit} 
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{Перевірка, чи знаходиться шуканий елемент в межах 

пам'яті стеку, що заповнена} 

2) peep:=S[top-i+1] 

Алгоритм Сhange – заміна i-го елемента 

1) if top-і+1<=0, then exit 
{Перевірка, чи знаходиться шуканий елемент в межах 

пам'яті стеку, що заповнена} 

2) S[top–i+1]←x 

Стеки застосовуються при реалізації багатьох задач, зокрема 

представлення арифметичних виразів в постфіксній формі («польський» 

запис), що розглядається у наступному пункті. 

 

1.3. ПОСТФІКСНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

АРИФМЕТИЧНИХ ВИРАЗІВ 

 

В інфіксній формі запису оператор двомісної операції стоїть між 

операндами, наприклад, сума двох змінних записується так: А+В. Це 

найбільш прийнята форма запису, яка застосовується при математичних 

записах, у більшості мов програмування для представлення арифметичних 

записів. 

В префіксній формі запису оператор двомісної операції стоїть 

перед операндами, наприклад, +АВ. Ця форма запису використовується 

для виклику функцій, наприклад, SUM(A,B). 

У постфіксній формі запису оператор двохмісної операції стоїть 

після операндів, наприклад, АВ+. Постфіксна форма є цікавою тим, 

що вона дозволяє представити будь-який вираз без застосування дужок, 

при цьому для підрахунку значення виразу використовується стек. Тому 

в компіляторах мов програмування, які оперують з арифметичними 

виразами, спочатку здійснюється перетворення виразу з інфіксної форми 

в постфіксну форму, яка реалізується з використанням стеку. Наведемо 

кілька простих прикладів перетворення виразів з інфіксної форми в 

постфіксну. 

 

Приклад 1.4 

A+B*C → A+(B*C) → A+(BC*) → A(BC*)+ → ABC*+ 

 

Приклад 1.5 

(A+B)*C → (AB+)*C → (AB+)C* → AB+C* 
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іншого циліндра), де знаходиться запис при вставці нового запису, 
коли він за своїм порядком має стати на цьому місці. Це так звана область 
переповнення. Тому на рис. 4.3 прийнята така структура коду доріжки: 

XXNNN, де XX – номер циліндра, а NNN – номер доріжки. При початку 

роботи з файлом значення обох полів, що показані на рисунку праворуч 
значення індексу, співпадають, але з часом, коли вставляються записи 
з новими значеннями ключів або видаляються існуючі записи, спочатку 
заповнюються резервні доріжки, потім – резервний циліндр. Перехід 
на резервний циліндр приводить до переміщення головок зчитування, що 
значно уповільнює час пошуку інформації. В таких випадках адміністратор 
бази даних має переіндексувати відповідні файли бази даних. 

 
Bitmap-індекси 
Основна галузь застосування Bitmap-індексів – індексація дуже 

великих таблиць. Незважаючи на те, що надійна та ефективна реалізація 
bitmap-індексів потребувала зусиль, за своєю концепцією вони дуже 
прості. В такому індексі кожному значенню ключа, що відрізняється, 
відповідає бітова карта (bitmap), в якій для кожного рядка таблиці 
виділено 1 біт. Якщо цей біт встановлений в 1, рядок містить дане ключове 
значення; якщо біт рівний 0, його у рядку немає. 

Давайте уявимо можливі набори елементів bitmap-індексів за кольором 
волосся та очей, які можуть бути присутніми в таблиці, що містить 
відомості про 25 осіб. 

Колір волосся Бітова карта 

Black 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Dark Brown 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Light Brown 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gray 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Blonde 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Оскільки ми визначили в цій невеликій популяції (25 осіб) всього 

п’ять кольорів волосся, то в нашому індексі присутні п’ять бітових карт. 

Неможна сказати, що це єдине можливе значення – бітова карта для 

конкретного значення ключа створюється після того, як дане значення 

знайдено у таблиці. Тобто, в результаті операції INSERT чи UPDATE 

може виникнути необхідність побудувати нову бітову карту. Аналогічним 

чином в результаті операції DELETE чи UPDATE над таблицею бітова 

карта може стати зайвою. 

Колір очей Бітова карта 

Black 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Brown 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

Blue 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Green 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
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при організації індексних файлів типу ISAM (Indexed Storage Access 

Method), що були запропоновані фірмою IBM для мейнфреймів, 

використовуються така ієрархія індексів: 

 головний індекс або індекс областей циліндрів; 

 індекс циліндрів; 

 індекс доріжок. 

Головний індекс (індекс областей) 

Індекс циліндрів 

0 

Індекс доріжок для циліндра Ц1 (на доріжці номер 0) 

01 000012 02 326550 03 680216 ... 

Ц1 000012 Ц2 114238 Ц3 199853 ... Ц4 245390 Ц5 326550 ... Ц9 680216 ... 

000012 01001 01001 046345 01002 01002 ... 098225 01<m> 01<m> 

1 000012 data 000455 data 034455 data ... 

2 046345 data 054475 data ... 

m 098225 data 101786 data ... 

m+1 Перша резервна доріжка на циліндрі Ц1 

m+k Остання резервна доріжка на циліндрі Ц1 

Рис. 4.3. Схема трирівневої індексації в методі ISAM 

Тут на головному індексі задається мінімальне значення ключа 
відповідної області циліндрів (на рис. 4.3 зображено область із трьох 
циліндрів). На індексі першого циліндра задається мінімальне значення 
ключа на цьому циліндрі з посиланням на його нульову доріжку. Остання 
використовується як індекс доріжок. Перше значення на нульовій доріжці 
дорівнює мінімальному значенню ключа на першій доріжці, після якого 
ідуть самі дані. Треба звернути увагу на те, що на нульовій доріжці після 
кожного вказівника на доріжку в методі ISAM відводиться два поля: в 
першому задано номер доріжки, на якій знаходиться задане мінімальне 
значення ключа, а в другому полі – номер доріжки (можливо, з визначенням 
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Обчислення виразу в постфіксній формі здійснюється за таким 

алгоритмом. Рядок сканується зліва направо доки не зустрінеться перший 

оператор, який здійснює операцію з двома операндами, що знаходяться 

ліворуч, результат операції заноситься в системний регістр (змінна, 

що виділена для збереження результату операції), який виступає як 

проміжний операнд. Далі сканування продовжується і найближчий 

справа оператор виконує операцію з двома новими операндами, що 

знаходяться ліворуч, при чому операндом може бути й системний регістр. 

В табл. 1.1 наведено інші приклади запису еквівалентних виразів в 

інфіксній та постфіксній формах, де оператор «↑» відповідає операції 

«піднесення до ступеню». 

Таблиця 1.1 

Приклади запису в інфіксній та постфіксній формах 

Інфіксна форма Постфіксна форма 

A+B AB+ 

A+B-C AB+C- 

(A+B)*(C-D) AB+CD-* 

A↑B*C-D+E/F/(G+H) AB↑C*D-EF/GH+/+ 

(A+B)*C-(D-E)↑(F+G) AB+C*DE-FG+↑- 

A-B/(C*D↑E) ABCDE↑*/- 

Алгоритм перетворення виразу з інфіксної форми в постфіксну в 
загальному вигляді виглядає так: спочатку здійснюється перетворення 
операції найвищого пріоритету (№ 1) одного рівня в операнди постфіксної 
форми, потім – наступного рівня і т. д. до найнижчого рівня. Наприклад, 

у виразі A+B*C послідовність операцій <+,*>, а порядок їх виконання 

<*,+>, тобто при інфіксній формі матиме вираз ABC*+. А якщо для 

завдання пріоритетів використовуються дужки, спочатку за вище 
наведеним правилом виконуються перетворення на самому значущому 
вищому рівні пріоритету (самі внутрішні дужки) і вираз в дужках має бути 
перетворений в операнд, потом наступний і т. д. до самої зовнішньої 

пари дужок. Наприклад, у виразі (A+B)*C і послідовність операцій 

<+,*>, і порядок їх виконання такий же <+,*>, тобто при інфіксній 

формі матиме вираз AB+C*. Цей алгоритм легко реалізується стеком: 

якщо дужка відкрилася та її внесено в стек, то наступна аналогічна дужка 
теж заноситься в стек і т. д., поки не дійдемо до першої закриваючої 
дужки, що буде означати найвищий пріоритет в межах самих зовнішніх 
дужок. Після виконання операцій в цих дужках і вилучення зі стеку обох 
останніх дужок (закриваючої і відкриваючої) будемо йти до наступної 
закриваючої дужки і т. д. В алгоритмі треба також передбачити врахування 
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пріоритетів арифметичних операцій. Для демонстрації алгоритму 

використаємо таблицю прикладу 1.5, в якій в колонці «Symbol» 

будемо розміщувати поточне значення операнда або оператора при його 

скануванні; в колонці «Postf» – поточне значення виразу в постфіксній 

формі, при цьому до нього заносяться операнди при кожній появі в 

колонці «Symbol», а оператори – при «розвантаженні» стеку (колонка 

Stack), куди вони заносяться в порядку появи при скануванні. 

Розвантажування стеку (перенесення символів операторів в кінець 

поточного значення колонки «Postf») здійснюється за такими умовами: 

1) завершено сканування всього рядка, що являє собою вираз в 
інфіксній формі; 

2) черговий оператор, що прочитаний сканером, має пріоритет нижчий, 
ніж у оператора, що знаходиться в стеку на вищій позиції (в таблиці – 
крайній справа). При цьому прочитаний оператор заноситься в стек; 

3) зустрілася закриваюча дужка «)». При цьому розвантажується 

вміст стеку тільки до першої відкриваючої дужки. Самі дужки не 
переносяться, а відкриваюча дужка просто видаляється зі стеку. 

 

Приклад 1.5 

Перетворення виразу A+B*C з інфіксної форми в постфіксну 

№ Symbol Postf Stack Comments 

1 A A     

2 + A +   

3 B AB +   

4 * AB +*   

5 C ABC +* Прочитано останній символ, треба розвантажувати стек 

6   ABC* + Зчитано та додано до «Postf» верхній елемент стеку 

7   ABC*+   
Зчитано та додано до «Postf» наступний (він і останній) 

елемент стеку 

Приклад 1.6 

Перетворення виразу A*B+C з інфіксної форми в постфіксну  

№ Symbol Postf Stack Comments 

1 A A     

2 * A *   

3 B AB *   

4 * AB *+ 
Операція «+» має менший пріоритет у порівнянні з 

операцією «*», тому розвантажуємо стек – символ 

операції «*» переноситься до «Postf» 

5   AB* +   

5 C AB*C + Прочитано останній символ, треба розвантажувати стек 

6   AB*C+   Зчитано зі стеку та додано до «Postf» вміст стеку 
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В таких випадках індексний файл індексують як послідовний файл. 
Такий файл по відношенню до основного завжди буде мати нещільні 
індекси. 

На рис. 4.1 наведено схему дворівневої індексації для основного 

файлу, у якого тільки два (2) записи розміщуються на блоці розміром 

4 Мб. Цифрами наведено значення ключів. 

10    10 data 1 

30   20 data 2 

50       

70   30 data 3 

90   40 data 4 

110        

130   50 data 5 

150    60 data 6 

170        

190   70 data 7 

210    80 data 8 

230        

.... ....  90 data 9 

.... ....   100 data 10 

Рис. 4.1. Схема дворівневої індексації 

В практиці файлових систем не зустрічалося більш, ніж три рівні 

індексації. На рис. 4.2 наведено схему трирівневої індексації для того 

ж файлу. 

10    10    10 data 1 

90   30   20 data 2 

170   50       

250    70   30 data 3 

330   90   40 data 4 

410    110        

490    130   50 data 5 

570    150    60 data 6 

....    170        

....     210   70 data 7 

....     230    80 data 8 

....     ....         

....     ....    90 data 9 

....     ....     100 data 10 

Рис. 4.2. Схема трирівневої індексації 

При багаторівневій індексації використовується ієрархічність побудови 

зовнішньої пам’яті ЕОМ: блоки циліндрів, циліндри, доріжки. Так, у 
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Початок списку студентів – 2; 
Початок списку дисциплін – 6; 
0 – означає кінець списку. 
В такий спосіб можна організувати «сортування» файлу по декільком 

полям. Вставка і видалення елементів відбувається достатньо просто 
на рівні зміни відносних адрес посилань. 

 

4.3. ІНДЕКСНО-ПОСЛІДОВНІ ФАЙЛИ: МЕТОДИ ОБРОБКИ. 

БАГАТОРІВНЕВА ІНДЕКСАЦІЯ 

 
Індексно-послідовні файли, це такі файли, коли для основного файлу 

створюється ще додатковий файл, який містить значення поля (сукупності 
полів), що індексуються, і вказівника на адресу, де знаходиться запис 
в основному файлі. Приклади індексації як по одному полю, так і по 
декільком полям наводилися на лекціях раніше, тому вони тут не 
розглядаються. Нагадаємо тільки, що при індексації індексний файл 
завжди упорядковують і пошук по ньому здійснюється описаними вище 
методами. Оскільки індексний файл набагато менший за основний, то 
і пошук здійснюється набагато швидше. При цьому треба ще враховувати, 
що зчитування із зовнішньої пам’яті здійснюється блоками (сторінками), 
то може так трапитися, що весь індексний файл одразу розміститься в 
оперативній пам’яті. 

Додатково визначимо, що таке щільні і нещільні індекси. Раніше 
розглядалися тільки щільні індекси, тобто така організація, коли вказівник 
(індекс) створюється для кожного запису. Як вже говорилося, зчитування 
із зовнішньої пам’яті здійснюється блоками, тому необов’язково мати 
вказівник для кожного запису основного файлу, а, наприклад, тільки 
значення одного поля (мінімальне або максимальне) серед записів, що 
розміщені на частині файлу, що розміщується на сторінці (блоку). 

Наприклад, індексний файл має таку структуру: 

006 1024 058 2048 124 3072 350 4096 426 5120 567 6144 

В цьому файлі наведена така інформація: на блоці с адресою 1024 
находяться записи, що починаються з такого, значення індексованого 
поля дорівнює «006» і більше, а з адреси 2048 – значення «058» і 
більше і т. д. Основний файл може мати, наприклад, такий вміст: 

006 Data1 028 Data2 034 Data3 048 Data4 058 Data5 067 … 

 

Багаторівнева індексація 
У тих випадках, коли індексний файл стає великим за обсягом, 

встають ті ж самі проблеми, що і при використанні послідовних файлів. 
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Приклад 1.7 

Перетворення виразу (A+B)*C з інфіксної форми в постфіксну  

№ Symbol Postf Stack Comments 

  (   (   

1 A A (   

2 + A (+   

3 B AB (+   

4 ) AB (+ 
зустрілася закриваюча дужка «)», тому розвантажуємо 

стек – символ операції «+» переноситься до «Postf», 

а дужка видаляється 

5   AB+     

  * AB+ *   

5 C AB*C * Прочитано останній символ, треба розвантажувати стек 

6   AB+C*   Зчитано зі стеку та додано до «Postf» вміст стеку 

Приклад 1.8 

Перетворення виразу ((A-(B+C))*D)↑(E+F) (без коментарів) 

№ Symbol Postf Stack 

1 (   ( 

2 (   (( 

3 A A (( 

4 - A ((- 

5 ( A ((-( 

6 B AB ((-( 

7 + AB ((-(+ 

8 C ABC ((-(+ 

9 ) ABC+ ((- 

10   ABC+- ( 

11 * ABC+- (* 

12 D ABC+-D (* 

13 ) ABC+-D*   

14 ↑ ABC+-D* ↑ 

15 ( ABC+-D* ↑( 

16 E ABC+-D*E ↑( 

17 + ABC+-D*E ↑(+ 

18 F ABC+-D*EF ↑(+ 

19 ) ABC+-D*EF+ ↑ 

20   ABC+-D*EB+↑   

1.4. ЧЕРГИ 

 

Черги – це така лінійна структура, в якій включення елемента 

здійснюється через один кінець списку, який називається хвостом, а 

виключення через другий, який називається головою. Вони ще 
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називаються списками FIFO (First Input First Output), тобто 

елемент, який прийшов першим, буде й оброблятися першим (рис. 1.2). 

видалення додавання 

N  елементів Q[i] 
f r 

Рис. 1.2. Графічне представлення черги 

Черга, на відміну від стека, має два вказівника: 

r – вказівник хвоста черги; 

f – вказівник голови черги. 

Наведемо основні алгоритми роботи черги за умови, що для створення 

черги виділена пам’ять для розміщення n елементів (обсяг черги). При 

цьому мається на увазі, що початкові значення вказівників f та r нульові 

й використовується та ж нотація, що і в алгоритмах роботи зі стеком. 

Алгоритм додавання елемента в чергу (QINSERT) 

1) if r>=n then <"повідомлення"; exit> {перевірка, 
чи не заповнена черга} 

2) r:=r+1 {збільшення вказівника хвоста черги на 
одиницю} 

3) Q[r] ← y {додавання елемента в чергу} 

4) if f=0 then f:=1 {перше встановлення вказівника 
голови при першому включенні елемента до пустої черги} 

Алгоритм видалення елемента із черги (QDELETE) 

1) if f=0 then <"повідомлення"; exit> {перевірка, 
чи не пуста черга} 

2) y ← Q[f] {видалення елемента із черги} 

3) if f=r then (f:=0; r:=0) {якщо "хвіст наздогнав 
голову", тобто черга стала порожньою, то їх вказівники 

приймають початкові (нульові) значення} 

4) f:=f+1 {збільшення вказівника голови черги на 
одиницю} 

 
На рис. 1.3 наведено приклад роботи черги. При цьому додавання 

елемента позначається символом «↑», а видалення елемента – символом «↓». 
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якій половині треба продовжити пошук. Так цей процес продовжується 
до тих пір, доки не отримуємо відповідь, є чи нема шуканого запису. 

Час пошуку пропорційний log2N. Цей метод є досить ефективним. 

д) Пошук з використанням В-дерев. В-дерево – це m-арне дерево, 

на кожному рівні якого є однакова кількість вузлів, а між коренем 
дерева і будь-яким його листом однакова кількість рівнів. Пошук з 
використання такого дерева нагадує за алгоритмом пошук по бінарному 
дереву. Це основний метод пошуку на фізичному рівні, прийнятий в базах 
даних. Справа в тому, що для файлу з великою кількістю записів бінарне 
дерево теж може бути великим, тому пошук може бути довгим. 

Тепер розглянемо, як здійснюються операції додавання, редагування і 
видалення інформації. При реалізації вказаних операцій виходять із 
того, що ПФ мають великі обсяги, звідси – «перебудова» таких файлів 
є небажаною. Тому записи, що додаються, дописуються в кінець файлу, 
а записи, що видаляються – помічаються, але фізично не видаляються. 
Оновлення (редагування) здійснюється за місцем знаходження поля 
(полів). Фізичне видалення логічно видалених (помічених для видалення) 
записів, а також перебудова (нове упорядкування) файлу з врахуванням 
доданих записів проводиться за певним регламентом. 

Як було згадано вище пошук інформації у сортованому файлі 
відбувається ефективно, але сам процес сортування є достатньо 
довготривалою операцією і потребує додатково дискової пам’яті від 
1/2 до 1 довжини файлу, який сортується. Нажаль, файл можна 
відсортувати тільки за одним полем. 

Як вихід, можна застосувати так звані зв’язні списки (не плутати із 
динамічними списками), які дозволяють виконати логічно упорядкування 
елементів послідовності, які у загальному випадку не упорядковані 
фізично. Для створення зв’язного списку до кожного запису додаються 
додаткові поля – поля посилань. Ці поля містять адресу (у нашому 
випадку – відносний номер) наступного запису в логічній послідовності. 
Таким чином файл може бути «відсортований» по декільком полям, хоча 
фізично файл має структуру, яка була сформована при його формуванні. 

Приклад упорядкування файлу списку студентів та дисциплін, які 
вони вивчають по двом полям: номер студента та дисципліна. 

Відносний номер 

запису у файлі 

Номер 

студента 

Номер 

дисципліни 

Посилання на 

студента 

Посилання на 

дисципліну 

1 200 70 4 5 

2 100 30 6 1 

3 300 20 5 4 

4 200 30 3 2 

5 300 70 0 0 

6 100 20 1 3 
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зовнішньої пам’яті. Ефективність зберігання – величина, що є зворотною 
числу середній кількості одиниць пам’яті, яка потрібна для зберігання 
одиниці логічної одиниці структури даних. 

 

4.2. ПОСЛІДОВНІ ФАЙЛИ: МЕТОДИ ОБРОБКИ 

ТА ПРИСКОРЕННЯ ПОШУКУ. ІНВЕРТОВАНІ ФАЙЛИ 
 

В послідовних файлах записи розташовані послідовно один за одним. 
В одних програмних системах використовуються роздільники записів, 
в інших, при фіксованих довжинах полів, роздільники можуть не 
використовуватися. Пошук інформацій в самому узагальненому випадку 
здійснюється теж послідовно. При початку роботи файлу вказівник 
номера запису має значення «1» або «0» в залежності від прийнятої 
системи нумерації. При наявності запису з потрібним значення поля 
(полів) у файлі час пошуку в середньому є лінійна функція від кількості 

записів N, точніше – N/2, а при відсутності – N. Для прискорення 

пошуку в послідовних файлах використовують різни методи. Розглянемо 
деякі з них. 

а) Упорядкування (сортування) записів за значенням одного або 
сукупності полів. В цьому випадку як при наявності потрібного запису, 

так і при відсутності, час пошуку пропорційний N/2. Це вірно тільки 

для тих випадків, коли пошук здійснюється за упорядкованим полем. 
Для того, щоб була можливість здійснювати пошук і за іншими 
полями, треба створювати «братів» цих файлів, відсортувавши 
основний файл за потрібним полем. Такі файли називаються 
інвертованими відносно основного файлу. Деякі з ранніх систем 
керування базами даних мали у своїй концепції цей підхід. 

б) Статистичне упорядкування записів. Це можна продемонструвати 
на прикладі телефонного довідника. Після створення файлу-довідника 
можна підрахувати питому вагу записів для кожної літери, з яких 
починаються прізвища абонентів і закласти це в програму. Тоді, наприклад, 

пошук абонента, прізвище якого починається з літери «К» можна починати 

із запису, який розташований на певній відстані від початку, знаючі 

питому вагу записів, що починаються з букв, що передують «К». 

в) Імовірнісне упорядкування. В результаті статистичних спостережень 
для кожного поля визначається імовірність звернення до нього, після 
чого файл сортується за зменшенням імовірності звернення. 

г) Бінарний пошук. Він може бути застосований тільки для 
упорядкованих файлів. Суть його полягає в тому, що спочатку вказівник 
записів встановлюється на середину файлі і значення шуканого поля 
порівнюється з крайніми елементами напівфайлів, щоб визначити, в 
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 0 1 2 3 4   0 1 2 3 4 

1)               5) ↓     В C   

    ↑↑                   ↑ ↑   

    f r                   f r   

                              

2) ↑A   A         6) ↓       C   

      ↑↑                   ↑↑   

      f r                   f r   

                              

3) ↑В   А В       7) ↑D       C D 

      ↑ ↑                 ↑ ↑ 

      f r                 f r 

                              

4) ↑C   А В C     8) ↑E       C D 

      ↑   ↑       Переповнення черги. ↑ ↑ 

      f   r       Операція неможлива f r 

Рис. 1.3. Приклад роботи звичайної черги 

Як бачимо, пам’ять при такій організації черги використовується 

не дуже раціонально: якщо в черзі є хоча б один елемент, то операцій 

додавання елементів можна виконати стільки, скільки пам’яті виділено 

під створення черги не дивлячись на те, що є ще вільні комірки, тобто 

вона не дозволяє по декілька разів використовувати комірки пам’яті, 

якщо до цього не було повного вивантаження пам’яті. Більш раціонально 

використовує пам’ять так звана кругова черга, у якій комірки пам’ять 

Q[1],Q[2],…,Q[n-1],Q[n] розташовані циклічно – за коміркою 

Q[n] слідує комірка Q[1] і коли комірка Q[1] звільниться (елемент 

видаляється із черги), то в ситуації, коли в черзі заповнена й комірка 

Q[n], наступний елемент, що додається, може зайняти місце Q[1]. 

Наведемо основні алгоритми роботи кругової черги за умови, що 

для створення черги виділена пам’ять для розміщення n елементів (обсяг 

черги). При цьому мається на увазі, що початкові значення вказівників 

f та r нульові. 

Алгоритм додавання елемента в чергу (СQINSERT) 

1) if r=n then r:=1 else r:=r+1 {якщо черга 

заповнена, то перенести вказівник хвоста на початок, 

інакше він збільшується на 1} 

2) if f=r then <"Повідомлення"; exit> {збільшення 
вказівника хвоста черги на 1} 

3) Q[r]:=y {додавання елемента в чергу} 

4) if f=0 then f:=1 {перше встановлення вказівника 
голови при першому включенні елемента до пустої черги} 
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Алгоритм видалення елемента із черги (CQDELETE) 

1) if f=0  then <"Повідомлення"; exit> {перевірка, 
чи не пуста черга} 

2) y ← Q[f] {видалення елемента із черги} 

3) if f=r then (f:=0; r:=0; exit) {якщо "хвіст 
наздогнав голову", тобто черга стала порожньою, то 

їх вказівники приймають початкові (нульові) значення} 

4) f:=f+1 {збільшення вказівника голови черги на 
одиницю} 

Приклад роботи кругової черги наведено на рис. 1.4. Тут обсяг 

черги також складає чотири елемента. 

 0 1 2 3 4   0 1 2 3 4 

1)               8) ↓   E   C D 

    ↑↑                 ↑   ↑   

    f r                 r   f   

                              

2) ↑A   A         9) ↑F   E F C D 

      ↑↑                 ↑ ↑   

      f r                 r f   

                              

3) ↑В   А В       10) ↓   E F   D 

      ↑ ↑               ↑   ↑ 

      f r               r   f 

                              

4) ↑C   А В C     11) ↓   E F     

      ↑   ↑           ↑ ↑     

      f   r           f r     

                              

5) ↑D   А В C D   12) ↓     F     

      ↑     ↑           ↑↑     

      f     r           f r     

                              

6) ↓     В C D   13) ↓           

        ↑   ↑       ↑↑         

        f   r       f r         

                              

7) ↑E   E В C D   14) ↓           

      ↑     ↑       ↑↑ Черга пуста. 

      f     r       f r Операція неможлива 

Рис. 1.4. Приклад роботи кругової черги 

Черги, як і стеки, широко використовуються в програмних системах 

(ОС), наприклад, в операційних системах, оскільки усі сучасні ОС є 

багатозадачними, а задачі можуть одночасно звертатися до одних і 
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4.1. ПЛОСКІ ФАЙЛИ: ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

На фізичному рівні структуровані дані зберігаються у вигляді файлів 
певної структури. З точки зору прикладної програми файл – це іменована 
область зовнішньої пам’яті, в яку можна записувати і з якої можна 
зчитувати дані. Правила іменування файлів, спосіб доступу до даних, що 
зберігаються в файлі, і структура цих даних залежать від конкретної 
системи управління файлами і, можливо, від типу файлу. Система 
управління файлами бере на себе розподіл зовнішньої пам’яті, відображення 
імен файлів у відповідні адреси у зовнішній пам’яті і забезпечення 
доступу до даних. 

Тут розглядаються загальні питання організація простих (плоских) 
файлів, які розглядалися в мовах програмування. Згадаємо основні 
визначення, що давалися там. 

Файл – це така іменована структура даних на зовнішній пам’яті, 
яка складається із записів певного типу. Плоским файлом називають 
такий файл, структура всіх записів якого є постійною. Запис може 
складатися із полів та/або із агрегатів полів. Так, в мовах програмування 
Pascal та С агрегати даних можна визначати такою структурною 
композицією як запис (record), яка складається з кількох полів не 

обов’язково одного типу. Принцип доступу до плоского файлу може 
бути будь-яким – послідовним, послідовним з індексацією або прямим. 
Плоскі файли використовуються протягом багатьох років у комерційних 
системах обробки даних. Звичайно вони оброблюються в деякому 
заздалегідь визначеному порядку – наприклад, за зростанням значення 
ключового поля. 

Прийнято виділяти три типи файлової організації даних: 
 послідовні файли (ПФ); 
 індексно-послідовні файли (ІПФ); 
 файли прямого (довільного) доступу (ФПД або ФДД). 
Відповідно розрізняють такі моделі внутрішньої організації даних: 

послідовна для ПФ; індексно послідовна, індексно довільна та інвертовані 
списки для ІПФ; за допомогою хешування. 

Прийнято виділяти два критерії ефективності файлової організації 
даних: ефективність доступу та ефективність зберігання. Ефективність 
доступу – величина, що є зворотною числу фізичних звернень до 

РОЗДІЛ 4 

ФАЙЛОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ 
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Завдання № 16-26. Перетворення рядків за алгоритмами Маркова. 

На заданому алфавіті А реалізувати нормальний алгоритм Маркова 

для слів C и D, використовуючи продукції із множини В. 

Таблиця 3.3 

Варіанти вхідних рядків для завдань № 16-26 

№ A B C D 

16 a b c d a ab→c bd→λ cd→a ac→λ aacbbadcd acabbaaddc 

17 c d e f c ce→f fd→λ ee→λ fc →ec dcffedcfcd cdccfddeece 

18 e n y g e eg→e gy→λ ge→n en→λ enggygyegn eynngnengee 

19 s n u k s sk→n su→λ nu→s k→n unsknnksu snsnnkusku 

20 d f g h d df→h dg→f hd→λ gh→g ffdhghhdf dfgghhdfgg 

21 k n m k x kk→mn mk→λ mx→k xn→λ mnnnxkmx kkmxnxmn 

22 a d h m a ad→h ma→λ ha→m h→d ahamhshddm ahndandha 

23 d y l p d dy→λ lp→y pd→l yp→ld ydylppydp dylypplydl 

24 a c e t a at→e a→te ta→λ ca→λ caectcetce atectcactac 

25 b m w t b bm→t mw→b t→b mb→λ wmbtbmwm bmwtbtbww 

26 s b j k s sb→j kj→λ ks→b k→sb sbjkkbsbsb jbkbssbwk 

Примітка. Символ λ позначає пустий (нуль) символ або нейтральний елемент. 
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тих самих ресурсів. Управління такою чергою є функцією планувальника 

завдань ОС. Деякі з алгоритмів черг планувальників завдань ОС буде 

розглянуто нижче. Черги і стеки є також обов’язковими програмними 

структурними одиницями багатьох систем моделювання, наприклад, 

мови GPSS. 

 

1.5. ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРГ У ПЛАНУВАЛЬНИКАХ ЗАВДАНЬ ОС 

 

Одним із головних модулів багатозадачних операційних систем (ОС) 

є планувальник завдань, який відповідає за створення черги до того 

чи іншого ресурсу ЕОМ та порядку її обслуговування (на даний час 

однозадачні ОС практично не існують). Процеси отримують можливість 

виконувати конкретну роботу, коли в їх розпорядження виділяються 

фізичні процесори. Розподілення завдань (потоків, процесів) по процесорах 

є однією із складних задач ОС. Планування завантаження процесорів – 

це визначення, коли і яким процесам слід виділяти процесори. В ОС, 

взагалі, виділяють три основних рівня планування (рис. 1.5). 

На верхньому рівні завдання конкурують за захоплення ресурсів 

обчислювальної системи. Завдання, які увійшли в систему, стають 

процесами або групами процесів. 

На проміжному рівні визначається, яким процесам дозволено 

змагатися за захоплення центрального процесора (ЦП). Планувальник ЦП 

виконує функції буферу між засобами допуску завдань до системи і 

засобами надання ЦП їх для виконання. 

Засоби нижнього рівня визначають, якому з готових для виконання 

процесів буде надаватися звільнений ЦП, тобто виконує диспетчерські 

функції. Він повинен бути завжди в оперативній пам’яті. 

Дисципліна планування має відповідати таким вимогам: 

 забезпечувати максимальну пропускну спроможність обчислю-

вальної системи; 

 бути «справедливою», тобто жоден процес не повинен нескінченно 

відкладатися; 

 враховувати пріоритети; 

 мінімізувати накладні витрати, тощо. 

В ОС використовуються такі основні методи планування: 

 планування з переключенням і без переключення, тобто у процесу 

може або не може відбиратися ЦП; 

 застосування інтервального таймера; 

 застосування пріоритетів, які можуть: встановлюватися автоматично; 

встановлюватися зовні; «нароблятися» або «купуватися»; бути 

статичними або динамічними. 
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Завдання, що очікують 

введення 

Введення завдань 

Завдання, що очікують 

запуску 

Запуск завдань 

Процеси, що очікують 

активації 

Активація 

Планування верхнього рівня – 

планування завдань 

Активні процеси 

Пуск – надання ЦП 

Планування проміжного рівня 

Процеси, що 

виконуються 

Завершення 

Виконані (завершені) 

процеси 

Призупинення 

Блокування процесу або 

вичерпання кванту часу 

Планування 

нижнього рівня 

Рис. 1.5. Схема рівнів планування процесів в ОС 

Нижче розглянуті деякі з дисциплін планування і відповідні алгоритми 

визначення пріоритетів. При цьому будемо розглядати як черги з 

перериванням виконання завдання, так і без переривання. У якості 

пристрою, що обслуговує чергу, будемо розглядати центральний процесор. 

Алгоритм обслуговування FIFO – First Input First Output. 

Як вже зазначалося, алгоритм такої черги пояснюється її назвою. 

Чергу з такою дисципліною обслуговування називають простою. Ця 

дисципліна обслуговування не дуже «лояльна» до невеликих (за 
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Граматика G2 

(1) <оператор присвоєння>::=<ідентифікатор><знак 

присвоєння><вираз> 

(2) <ідентифікатор>::=<буква> 

(3) <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><буква> 

(4) <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><цифра> 

(5) <знак присвоєння>::=:= 

(6) <вираз>::=<множник> 

(7) <вираз>::=<вираз><знак операції типу множення> 

<множник> 

(8) <знак операції типу множення>::=* 

(9) <знак операції типу множення>::=/ 

(10) <множник>::=<ідентифікатор>(11)<множник>::= 
<ціле без знаку> 

(12) <ціле без знаку>::=<цифра> 

(13) <ціле без знаку>::=<ціле без знаку><цифра> 

(14) <цифра>::=0(15)<цифра>::=1(16)<цифра>::=2(17) 
<буква>::=a 

(18) <буква>::=b(19)<буква>::=с(20)<буква>::=d   
(21)<буква>::=e 

 

Граматика G3 

(1) <оператор присвоєння>::=<ідентифікатор><знак 

присвоєння><вираз> 

(2) <ідентифікатор>::=<буква> 

(3) <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><буква> 

(4) <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><цифра> 

(5) <знак присвоєння>::=:=(6)<вираз>::=<кон’юнкт> 

(7) <вираз>::=<вираз>.or.<кон’юнкт> 

(8) <кон’юнкт>::=<диз’юнкт> 

(9) <кон’юнкт>::=<кон’юнкт>.and.<диз’юнкт> 

(10) <диз’юнкт>:=^<терм>(11)<диз’юнкт>:=<терм> 

(12) <терм>::=<ідентифікатор>(13)<терм>::=T(14)
<терм>::=F 

(15) <цифра>::=0(16)<цифра>::=1(17)<цифра>::=2 

(18) <цифра>::=3(19)<буква>::=a(20)<буква>::=b 

(21) <буква>::=с(22)<буква>::=d 
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Таблиця 3.2 

Варіанти завдань № 1-15 

№ Граматика Рядок Метод 

1 G1 da2:=12+a-c0 н→ 

2 G2 cab=102/a2*c0b в→ 

3 G3 c3:=cd.or.a1.and.^b н← 

4 G1 a2d:=101+a-ce в← 

5 G2 bcb:=e21/d2*ce1 н→ 

6 G3 ac:=d1.or.dc.and.^b в→ 

7 G1 bc2:=e20+a-cd н← 

8 G2 cbb:=122/da0*ce2 в← 

9 G3 a23:=d32.or.b.and.^b31 н→ 

10 G1 da21:=b0+a2-ca в→ 

11 G2 ca1:=ab2*dac/b01 н← 

12 G3 ac3:=T.or.da0.and.^c2b в← 

13 G1 a2bc:=bc-e1d+201 н→ 

14 G2 ccd:=ea2*12/b10 в→ 

15 G3 a32:=^b21.and.T.or.bd0 н← 

Граматика G1 

(1) <оператор присвоєння>::=<ідентифікатор><знак 

присвоєння><вираз> 

(2) <ідентифікатор>::=<буква> 

(3) <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><буква> 

(4) <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><цифра> 

(5) <знак присвоєння>::=:= 

(6) <вираз>::=<доданок> 

(7) <вираз>::=<вираз><знак операції типу додавання> 

<доданок> 

(8) <знак операції типу додавання>::=+ 

(9) <знак операції типу додавання>::=- 

(10) <доданок>::=<ідентифікатор> 

(11) <доданок>::=<ціле без знаку> 

(12) <ціле без знаку>::=<цифра> 

(13) <ціле без знаку>::=<ціле без знаку><цифра> 

(14) <цифра>::=0(15)<цифра>::=1(16)<цифра>::=2(17)
<буква>::=a 

(18) <буква>::=b(19)<буква>::=с(20)<буква>::=d   
(21)<буква>::=e 
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терміном потрібного часу) завдань, тому що деякі з них можуть довго 

стояти в черзі. 

Алгоритм обслуговування RR – Round Robin. Це аналог алгоритму 

FIFO, але з переключенням або квантуванням часу виконання завдань. 

Після вичерпання кванту часу завдання переривається і становиться в 

чергу для довиконання при наступному надходженні до процесора на 

обробку. Як бачимо, ця дисципліна обслуговування більш «лояльна» 

до невеликих завдань. 

Алгоритм обслуговування SJF – Shortest Job First – 

найкоротше (за часом) завдання обслуговується першим. Це дисципліна 

обслуговування черг без переключення. Алгоритм черги запозичений 

з теорії розкладів, при використанні якого загальний час очікування в 

черзі буде мінімальним. Існує проблема: а хто точно знає, скільки 

часу потрібно на систему дій. Це можливо при регламентованих 

розрахунках, що виконуються в обчислювальних центрах або системах. 

На відміну від дисципліни FIFO ця дисципліна обслуговування є 

«дискримінаційною» до великих завдань. 

Алгоритм SRT – Shortest Remaining Time – по найкоротшому 

терміну, який залишився для завершення процесу. Це аналог алгоритму 

SJF, але з переключенням та врахуванням процесів, що знов надходять, 

тобто більш короткий за терміном процес може перервати виконання 

процесу, для завершення якого необхідно більше часу. 

Алгоритм обслуговування HRN – Highest-response-Ratio-

Next – по найбільшому відносному терміну відповіді. Це дисципліна 

без жорсткості як до невеликих, так і до великих завдань. Вони 

відносяться до дисциплін без переключення з динамічними пріоритетами. 

Пріоритет завдання визначається формулою: 

prior=(Tw+Ts)/Ts, 

де: Tw – термін очікування; 

Ts – термін обслуговування. 

Як витікає з формули, знаменник виразу, при незмінному чисельнику, 

приводить до дисципліни SJF, але чисельник «звертає увагу» на ті 

завдання, які довго знаходяться в черзі. 

Планувальники завдань операційних систем використовують різні 

сполучення як перелічених, так й інших дисциплін обслуговування. 

На рис. 1.6 зображено схему трирівневої черги зі зворотнім зв’язком. 
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ЦП 

ЦП 

t1n 

t21 t22 

t1,n-1 

t2,m-1 

t11 

t2m 

t3,k-2 t3k t3,k-1 

Черга FIFO 

Черга FIFO 

Черга RR 

Виконані 
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Невиконані завдання 
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завдань 

Виконані 

завдання 

Невиконані завдання 

t31 t32 ЦП 

Виконані 

завдання 

Невиконані завдання 

Рис. 1.6. Трирівнева організація черги у планувальника завдань 

На перших двох рівнях планувальника завдань застосовується 

дисципліна FIFO, а на останньому – RR. Наявність рівнів означає 

квантування або переключення центрального процесора на кожну з черг, 

а дисципліна RR на останньому рівні гарантує виконання будь-якого 

завдання. 

Наприкінці, перелічимо типові операції з чергою, які реалізуються 

функціями: 

MAKENULL(Q) – робить чергу Q порожньою. 

FRONT(Q) – функція, яка повертає перший елемент черги Q. 

ENQUEUE(x,Q) – включає елемент x у кінець черги Q. 

DEQUEUE(Q) – видалення першого елемента з черги Q. 

EMPTY(Q) – повертає значення TRUE, коли Q є порожня черга. 

 

1.6. ДИНАМІЧНІ СПИСКИ 

 

Під списком розуміють послідовність елементів, у якій наступний 

елемент пов’язаний з попереднім за допомогою вказівника. Це означає, 

що елемент структури окрім інформаційної частини повинен обов’язково 

мати окреме поле, у якому буде зберігатися вказівник на наступний 

елемент. Звідси зрозуміло, що єдиною структурою елемента списку може 
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8. Що являє собою множина термінальних символів у формальних 

граматиках? 

9. Що являє собою множина нетермінальних символів у формальних 

граматиках? 

10. Що являють собою граматичні правила у нормальних формах 

Бекуса-Наура? 

11. Як нормальні форми Бекуса-Наура відображаються графічно? 

12. Яке граматичне правило називають рекурсивним? Які види рекурсій 

вам відомі? 

13. В чому полягає сутність алгоритму граматичного розбору «згори 

донизу»? 

14. В чому полягає сутність алгоритму граматичного розбору «знизу 

догори»? 

15. Наведіть загальну схему роботи компілятора. 

16. У чому полягає задача лексичного аналізу? 

17. Дайте визначення терміну лексема. 

18. У чому полягає задача граматичного аналізу? 

19. У чому полягає задача семантичного аналізу? 

20. Дайте визначення нормальному алгоритму Маркова. 

21. Дайте визначення марківській продукції. 

22. Що називають антецедентом і консеквентом у марківських 

продукціях? 

23. Що таке «термінальна продукція» і як вона записується? 

 

3.7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Завдання № 1-15. Синтаксичний аналіз рядків 

У відповідності до наведеної граматики виконати за певним методом 

(алгоритмом) граматичний (синтаксичний) розбір заданого рядка. 

Результатом розбору має бути послідовність застосовуваних правил 

та перетворень, що здійснюються за цими правилами, а також дерево 

граматичного розбору. 

Для позначення методу розбору у таблиці використані такі позначення: 

в← – висхідний (підіймальний) справа наліво; 

в→ – висхідний зліва направо; 

н← – низхідний (спадний) справа наліво; 

н→ – низхідний зліва направо; 

Варіанти завдань наведені в таблиці нижче, граматики G1, G2 і G3 

задані після таблиці. 
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один програмний атрибут, який називається коміркою пам’яті, або 

адресною коміркою зберігання. Такі комірки пам’яті призначені для 

зберігання рядків, що використовуються лише у проміжних операціях. 

Є один вхідний і один вихідний рядок, що являє собою основний рядок 

(w та u). В алгоритмі можна використовувати кінцеву множину комірок 

пам’яті, що позначаються [M1], [M2], …, [Mn]. Доведено, що застосування 

цієї концепції спрощує складання алгоритму Маркова, однак не дає 

ніяких додаткових переваг з обчислювальної точки зору. 

Висновок. Загальна стратегія роботи алгоритму Маркова полягає 

в тому, щоб, піддавши деякий рядок х ряду операцій (продукцій), 

перетворити його на вихідний рядок y. Цей процес перетворення є 

звичайним у таких галузях застосування ЕОМ, як редагування тексту 

або компіляція програми. Компіляцію можна представити як процес 

перетворення рядків вихідної мови програмування (наприклад, Pascal) 

в рядки об’єктного коду. 

Крім функцій обробки рядків, алгоритми Маркова можна з деякими 

припущеннями застосовувати і для арифметичних обчислень, але це 

не ефективно. 

Марківська модель хоча і виглядає обмеженою, достатньо ефективна 

для обробки будь-якої обчислювальної функції, тобто будь-якої функції, 

значення якої можна обчислити. Однак марківська модель незручна, 

особливо при арифметичних обчисленнях. В той же час алгоритми 

Маркова дають можливість показати маніпулювання рядками на 

елементарному та зрозумілому рівні. Мови обробки рядків (наприклад, 

СНОБОЛ), оператори і функції обробки рядків у сучасних мовах 

програмування, системах керування базами даних, редактори текстів 

використовували поняття та ідеї основних примітивних і базових функцій, 

які «вийшли» із алгоритмів Маркова. 

 

3.6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 

 

1. Дайте визначення терміну алфавіт. 

2. Дайте визначення терміну конкатенація символів. 

3. Дайте визначення терміну рядок над алфавітом. 

4. Дайте визначення терміну пустий символ. 

5. Дайте визначення терміну рефлексивне замикання алфавіту. 

6. У чому полягає властивість «асоціативність» операції над рядками 

«конкатенація»? 

7. У чому полягає властивість «комутативність» операції над рядками 

«конкатенація»? 
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бути запис (record), який дозволяє описувати у себе статичні поля 

різних типів. 

Динамічні списки формуються за допомогою вказівника – структури 

алгоритмічної мови, яка містить адресу комірки в оперативній пам’яті 

комп’ютера. У зв’язку з тим, що час переходу до адреси за вказівником 

не залежить від місця розташування комірки у пам’яті, то фізично елементи 

списку можуть бути розташовані хаотично у доступному просторі. Але 

основна перевага цієї структури порівняно з масивами полягає у тому, 

що операції додавання елемента, або його видалення не пов’язані із 

необхідністю зсуву елементів, при цьому не залишається «дірок» у 

структурі даних. За такою можливістю для відсортованих послідовностей 

можна легко виконувати як додавання нового елемента у послідовність, 

так і вилучення вже непотрібного елемента з неї, не порушуючи 

упорядкованості. Після видалення елемента з послідовності пам’ять, 

яку він займав, звільнюється, і вона може бути використана операційною 

системою знову. Схему операції додавання нового елемента до 

відсортованого списку зображено на рисунку 1.7 (новий елемент виділено 

жирною рамкою). 

Info 

next 

Info 

next 

Info 

next 

Info 

next nill 

Початковий стан динамічного списку 

Info 

next 

Info 

next 

Info 

next 

Info 

next nill 

Видалення третього елемента списку 

Info 

next 

Info 

next 

Info 

next nill 

Info 

next 

Info 

next 

Вставка нового елемента списку після третього 

Рис. 1.7. Схематичне представлення операцій зі списком 
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Операція виконується у дві дії: 

1. Пошук елемента, перед яким або після якого треба робити вставку. 

2. Зміна адреси (переадресація) елементів списку таким чином, щоб 

зберегти зв’язність списку. 

При такому підході не порушується упорядкованість послідовності. 

Аналогічним чином виконується видалення елемента списку, не 

порушуючи його зв’язності. 

Модифікація даних відбувається звичайним шляхом, переадресація 

при цьому непотрібна. Нижче наведено код для формування динамічного 

списку та його модифікації. Дії, які при цьому виконуються, зрозумілі 

з коментарів до операторів фрагменту програми. 
 

type 

One=^Person; 

Person=record //опис структури елемента списку 

Name: string[20]; 

Year: byte; 

Next: One; //вказівник на наступний елемент 

end; 

Group=array[1..5] of Person; //масив елементів списку 

var 

P,Po,Pn,PP,First: One; 

I: byte; 

Key: string; {ключ, за яким буде відбуватися пошук 

елемента} 

const {ініціалізація масиву записів, які будуть 

складати список} 

G: Group=((Name:'Smith'; Year:35), 

(Name:'Ivanoff'; Year:47), 

(Name:'Nemirov'; Year:48), 

(Name:'Petrov'; Year:65), 

(Name:'Shevchenko'; Year:25)); 

begin 

New(P); {виділення пам'яті під елемент списку} 

First:=P; {запам'ятати адресу першого елемента 

списку} 

for I:=1 to 5 do 

begin {заповнення списку з масиву записів} 

P^.Name:=G[I].Name; 

P^.Year:=G[I].Year; 
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Всього 57 перевірок і 24 підстановки. 

Алгоритми Маркова піддавались вдосконаленням. Одне з них – 

алгоритми LMA (Labeled Markov Algorithm – помічений алгоритм 

Маркова). 

Введення міток змінює початкову марківську модель у двох аспектах: 

1. Якщо продукція застосовується та має мітку переходу, то наступною 

повинна перевірятися продукція, вказана цією міткою. 

2. Якщо продукція не застосовується або не містить мітки переходу, 

то перевіряється наступна за нею продукція (якщо така є) або алгоритм 

завершується (якщо продукція була останньою). 

Опишемо алгоритм REVERSE з допомогою LMA для того ж самого 

вхідного рядка ‘abc’. 

LMA: REVERSE (x, y  V) 

P1: αxy→yαx (P1) 

P2: αxβ→βx (P4) 

P3: αx→βx (P6) 

P4: αβ→Λ 

P5: αα→Λ 

P6: Λ→α (P1) 

Тоді 

'abc'α'abc' (P6) 

'b'α'ac' (Р1) 

'bc'α'a' (Р1) 

'bc'β'a' (Р3) 

α'bc'β'a' (Р6) 

'c'α'b'β'a' (Р1) 

'c'β'ba' (Р2) 

α'c'β'ba' (Р6) 

β'cba' (Р2) 

αβ'cba' (Р6) 

'cba' (Р4) 

Всього 27 перевірок і 11 підстановок. Можна ще вдосконалити 

алгоритм аж до 18 перевірок. 

До сих пір розглядалися алгоритми Маркова, які оперували з єдиним 

вхідним або основним рядком. Припустимо тепер, що потрібний алгоритм, 

який, наприклад, викреслює із рядка w підрядок u, якщо такий підрядок 

існує. В цьому випадку існує два вхідних параметри u і w. Написання 

алгоритму типу LMA для виділення підрядка є довгою та стомлюючою 

справою. Щоб полегшити цю роботу і не зменшити при цьому 

обчислювальну потужність алгоритму Маркова, можна ввести ще 
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P2: α→y. 
P3: Λ→α 
Тоді, якщо z0='abc', послідовність перетворень буде такою: 
P3: 'abc'→'αabc' 
P1: 'αabc'→'aαbc' 
P1: 'aαbc'→'abαc' 
P1: 'abαc'→'abcα' 
P2: 'abcα'→'abcy' 
Даний алгоритм можна описати так. 
1. Встановлення маркера на початок вхідного рядка z→az. 
2. Циклічне пересування маркера a по рядку z (продукція P1) до 

тих пір, поки не досягнемо zα. 
3. Закінчується алгоритм застосуванням продукції P2. 
 
Приклад 3 

Даний рядок zV*, такий, що z=z1z2z3...zn-1zn. Потрібно сформувати 
z1=znzn-1...z3z2z1, тобто здійснити операцію реверсу (reverse) символів 
рядку (ця операція згадувалася у п. 1.3). У якості маркерів будемо 
використовувати α і β. 

MA: REVERSE(x, y  V) 
P1: αα→β 
P2: βα→β 
P3: βx→xβ 
P4: β→Λ 
P5: αxy→yαx 
P6: Λ→α 
Нехай z='abc' 

abcα'abc' (P6) 

α'abc''b'α'ac' (P5) 

'bc'α'a' (Р5) 

α'bc'α'a' (Р6) 

'c'α'b'α'a (Р5) 

α'c'α'b'α'a (Р6) 

αα'c'α'b'α'a' (Р6) 

β'c'α'b'α'a' (Р1) 

'c'βα'b'α'a' (Р3) 

'c'β'b'α'a' (Р2) 

'cb'βα'a (Р3) 

'cb'β'a (Р2) 

'cba'β (Р3) 

'cba' (Р4) 
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if I<5 then 

begin 

New(P^.Next); {зв'язок поточного елемента 

із наступним} 

P:=P^.Next; 

end; //if I <5 then 

end; //for I:=1 to 5 do 

P^.Next:=nil; //формування ознаки кінця списку 

//------------------------------------------- 

P:=First; //виведення елементів списку на екран 

while P<>nil do 

begin 

writeln(P^.Name, '  ', P^.Year); 

P:=P^.Next; {просування по списку – тільки 

вперед} 

end; //while P<>nil do 

//------------------------------------------- 

writeln('*******insert element after key= 

''Nemirov''****'); 

{вставка елемента списку після елемента із ключем 

'сссссс'} 

P:=First; {просування по списку і зупинка на 

елементі із ключем Nemirov} 

while (P^.Name<>'Nemirov') and (P<>nil) do 

P:=P^.Next; 

{формування і вставка нового елемента у список} 

if P<>nil then 

begin 

New(Pn); {формування нового елемента і 

заповнення полів} 

Pn^.Name:='Nord'; 

Pn^.Year:=105; 

Pn^.Next:=P^.Next; {переадресація, див. 

рисунок, попередній зв’язок пропадає} 

P^.Next:=Pn; 

end; 

//------------------------------------------- 

P:=First; 

while P<>nil do 

begin {пошук елемента, який необхідно видалити 

та зупинка перед ним} 
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writeln(P^.Name, '  ', P^.Year); 

P:=P^.Next; 

end; 

writeln('*****deleting element with key=Nemirov 

*****'); 

P:=First; Key:='Nemirov'; 

while (P^.Next<>nil) and (P^.Next^.Name <>Key) do 

P:=P^.Next; 

{видалення елемента Key і звільнення пам'яті 

під нього} 

if P^.Next<>nil then 

begin 

Po:=P^.Next; //переадресація 

P^.Next:=P^.Next^.Next; 

Dispose(Po); //звільнення пам'яті 

P:=First; 

while P<>nil do 

begin //виведення списку на екран 

writeln(P^.Name, '  ', P^.Year); 

P:=P^.Next; 

end; 

end 

else writeln('There is no element ', Key, 

' in list'); 

 

Така структура даних дозволяє найбільш раціонально організувати 

процес розподілення оперативної пам’яті при роботі з даними, тому 

що дозволяє виділяти та звільняти пам’ять при модифікації структури 

даних (додавання та видалення елементів). 

Елементи послідовності можна легко сортувати за певним ключем, 

але, на жаль, навіть до відсортованого списку не можна застосувати 

бінарний метод пошуку. Причина у тому, що процес просування по 

елементам послідовності – тільки послідовний, починаючи з першого 

елемента. На відміну від масивів та файлів тут немає можливості 

отримати доступ до елемента з певним номером (прямий доступ). Але 

треба відмітити, що процес просування по елементах достатньо швидкий. 

Нижче наведено код функції сортування списку по одному полю. 

 
procedure SortOne(); 

{Сортування лінійного списку по одному полю (по 

пріоритету) простим обміном ("бульбашкою"). Елемент 
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4.3. встановлюється нове значення індексу продукції j←j+1. 
5. Закінчити виконання алгоритму. 
 
В продукціях можуть використовуватися змінні. Так, попередній 

алгоритм може бути заданий таким чином: 

P1: ‘a’х→ х, де хV. 
У наведеному правилі введена змінна х, вона позначає будь-який 

символ із V. В продукціях ще може використовуватися символ Λ, 
який позначає відсутність символу або «порожній» символ. При цьому 
мається на увазі, що він завжди є в рядку. 

 

Приклад 1 
Хай V – деякий алфавіт, y – символ цього алфавіту. Наведемо 

алгоритм Маркова (MA: YZ, yV), що перетворює будь-який рядок 

zV
* в рядок yz, при цьому мається на увазі, що символ y і рядок z 

з’єднуються за допомогою операції конкатенації. Такий алгоритм можна 
задати однією продукцією: 

P1: Λ→y. 
Алгоритм діє таким чином: на початку будь-якого рядка стоїть 

порожній символ, значить правило таке, що можна застосувати, тому 
на початку рядка вставиться символ, який є значенням змінної y. 
Оскільки це правило є термінальним, то алгоритм закінчує роботу. 

 
Приклад 2 

Задача: записати МА, що перетворює будь-який рядок zV* у 
рядок zy. 

Алгоритм вставки будь-якого символу y наприкінці будь-якого 
рядка не такий тривіальний. Дійсно, якщо застосовувати продукцію 
Λ→y, то символ y, як наводилося вище, буде вставлений на початку 
рядка z, якщо продукція термінальна; а у випадку нетермінальної 
продукції символ y буде вставлятися циклічно, при чому виходу з 
циклу не буде. Продукція z→zy є некоректною, тому що z – це будь-
який рядок, що належить рефлексивному замкненню алфавіту V. Дійсно, 

zV*, V*=ΛVV2V3..., тобто довжина може бути нескінченною. 
Для того, щоб організувати «цикл» в рядку z, уведемо набір 

допоміжних символів, які будемо використовувати у якості маркерів. 
Вони дозволяють відмітити певну позицію у рядку, надаючи таким чином, 
можливість застосувати до цієї позиції певну продукцію. Для останньої 
задачі введемо маркер a, який не належить до алфавіту V. Тоді: 

МА: ZY(xV, yV) 

P1: αx→xα 
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перехід до наступної продукції. Алгоритм Маркова завершується в 

одному із двох випадків: 

 до рядка незастосовувана жодна з наявних продукцій; 

 до рядка застосовувана термінальна (кінцева) продукція. 

Термінальна продукція – це запис у вигляді ‘xy.’, де x і y – рядки 

в V*, а символ «.» йде одразу за консеквентом. 

 

Приклад 

Викреслення з рядка всіх символів ‘a’, крім останнього в рядку. 

V={a, b, c}; 

P1: ‘ab’→‘b’; P2: ‘ac’→‘c’; P3: ‘aa’→‘a’. 

Хай початковим словом z є рядок ‘bacaabaa’, то послідовність 

перетворень буде такою: 

(P1) ‘bacaabaa’ → ‘bacabaa’ 

(P1) ‘bacabaa’ → ‘bacbaa’ 

(P2) ‘bacbaa’ → ‘bcbaa’ 

(P3) ‘bcbaa’ → ‘bcba’ 

Використовуючи наведену вище систему запису алгоритмів, визначимо 

виконання алгоритму Маркова. 

 

Алгоритм MARKOV. Задано алгоритм Маркова з кінцевою 

послідовністю продукцій Р1, Р2, ... , Рn, які треба застосувати до вхідного 

рядка z0V*. Введемо індекси i та j. Позначимо zі результат i-го 

перетворення рядка z0. Тоді роботу алгоритму можна представити 

наступною послідовністю дій. 

1. i←0: встановлюємо початкове значення індексу поточного 

значення рядка, що підлягає перетворенню. 

2. j←1: встановлюємо початкове значення індексу поточної продукції, 

що застосовується до рядка. 

3. Повторюємо крок п. 4 доти, доки j<=n: визначаємо цикл для 

перевірки застосовуваності продукцій. 

4. Перевіряємо, чи можна застосувати продукцію Рj до рядка zі. 

Якщо «так», то: 

4.1. Продукція Рj застосовується до рядка zі і встановлюється 

нове значення індексу рядка i←i+1. 

4.2. Якщо продукція Рj є термінальною, то перехід до п. 5, у 

протилежному випадку встановлюється початкове значення 

індексу продукції j←1 і переходимо до п. 3; 

у протилежному випадку, тобто коли продукцію Рj не 

можна застосувати до рядка zі, то: 
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списку складається з двох полів: р – пріоритет заявки, 

q – обсяг заявки} 

var 

NewP,NewFirst: TNode; 

P: Node; //допоміжна змінна для обміну 

begin 

NewFirst:=First; //перший елемент списку 

while NewFirst^.Next<>nil do 

begin {зовнішній цикл перебору всіх елементів 

списку} 

NewP:=NewFirst^.Next; 

while NewP<>nil do 

begin {внутрішній цикл перебору всіх елементів 

списку} 

if NewFirst^.p>NewP^.p then 

begin {якщо наступний елемент менше 

попереднього – обмін через допоміжну змінну} 

P.p:=NewP^.p; 

P.q:=NewP^.q; 

NewP^.p:=NewFirst^.p; 

NewP^.q:=NewFirst^.q; 

NewFirst^.p:=P.p; 

NewFirst^.q:=P.q; 

end; 

NewP:=NewP^.Next; 

end; 

NewFirst:=NewFirst^.Next; 

end; 

end; 

 

1.7. РЕАЛІЗАЦІЯ СТЕКІВ ТА ЧЕРГ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МАСИВІВ 
 

Будемо розглядати стеки та черги як структури даних, кількість 
елементів яких заздалегідь не визначена, тобто їх кількість може суттєво 
змінюватись під час роботи програми. Враховуючи це, для реалізації 
цих структур будемо використовувати динамічні масиви. 

 

Стек на базі динамічного масиву 
Довжину динамічного масиву можна змінювати під час виконання 

програми, але ці зміни стосуються виключно додавання певної кількості 
елементів у кінець або видалення певної кількості елементів з кінця 
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масиву. Таким чином, треба організовувати роботу так, щоб додавання 
та видалення елементів відбувалося з кінця масиву. Алгоритм додавання 
елементів у стек буде відбуватися так: 

На вхід масиву з ім’ям М подається черговий елемент, кількість 

елементів динамічного масиву збільшується на 1, номер цього 

елемента N (не забувати, що рахунок елементів у динамічному масиві з 

0), елемент записується у комірку М[N]. Таким чином отримуємо масив, 

у якому в «голові» знаходиться перший елемент, а у «хвості» – останній. 
При необхідності забрати елемент зі стеку треба тільки прочитати 

останній елемент (його номер можна визначити за допомогою вбудованої 

функції High(M)), та зменшити кількість елементів масиву на одиницю. 

Номер останнього елемента – це кількість елементів стеку мінус одиниця. 

Динамічний масив дозволяє раціонально використовувати оперативну 

пам’ять. Нижче наведено фрагмент програми для обробки стеку на базі 

динамічного масиву. 
 

type 

Person=record //опис структури елемента стеку 

Name: string[20]; 

Year: byte; 

end; 

Group=array of Person; {динамічний масив елементів 

стеку} 

var 

P: Person; 

DinArray: Group; 

I,N: byte; 

Ft: textfile; 

procedure ExtractStack(var DinArray: Group; 

var P: Person); 

{Вибір чергового елемента зі стеку, зменшення розміру 

масиву, розташування вибраного елемента у змінній Р} 

var 

N: integer; 

begin 

N:=High(DinArray); 

if N=-1 then 

begin //стек порожній 

writeln('Stack is empty'); 

Exit; 

end; 
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новому кортежі першим. Ці твердження пропонується перевірити 

самостійно, але при цьому правила з лівою рекурсією треба замінити на 

правила з правою рекурсією. Для граматики G4 це правила №№ 3, 5, 

10 і 52, які при напрямі розбору справа наліво будуть виглядати так: 

 

3) <АВ>::=<складове><знак додавання/віднімання><АВ> 

5) <складове>::=<множник><знак множення/ділення> 

<складове> 

10) <ідентифікатор>::=<літера><ідентифікатор> 

52) <ціле без знака>::=<цифра><ціле без знака> 

 

3.5. АЛГОРИТМИ МАРКОВА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЯДКІВ 

 

Нормальний алгоритм Маркова задається алфавітом V і нормальною 

схемою підстановок (продукцій, правил). Загальна стратегія роботи  

алгоритму Маркова полягає в тому, щоб піддавши деякий рядок х 

ряду операцій (підстановок) перетворити його у вихідний рядок у. 

Єдиною структурою, з якою оперує алгоритм Маркова, є вхідний 

рядок х. І вхідний рядок х, і вихідний рядок у складаються із символів 

алфавиту V. Отже, рядки х і у належать до рефлексивного замкнення V*. 

Простою марківською продукцією називається запис u→w, де u і 

w рядки в V*, при чому алфавіт V не містить символів «→», і «.». Ліва 

частина (слово) марківської продукції (u) називається антецедентом, 

а права частина (w) – консеквентом. 

Продукція з антецедентом u і консеквентом w застосовувана до 

рядка zV*, якщо існує хоча б одне входження u в z. В протилежному 

випадку продукція незастосовувана до рядка z. Якщо продукція 

застосовувана, то перше (крайнє ліве) входження замінюється на w. 

Наприклад, якщо продукція ‘ba’‘c’ застосовувана до вхідного рядка 

‘ababab’, то в результаті буде отримано рядок ‘aсbab’. А в той же час 

продукція ‘baа’‘c’ незастосовувана до того ж рядка ‘ababab’. 

Алгоритм Маркова складається з упорядкованої множини продукцій 

Р1, Р2, ... , Рn. Алгоритм побудови послідовності слів визначається 

таким чином. В якості початкового слова виступає рядок z і до нього 

застосовують продукції за своїм порядком. Послідовність виконання 

алгоритму залежить від того, застосовувана чи незастосовувана до рядка 

чергова продукція. Якщо вона застосовувана, то рядок перетворюється у 

відповідності до продукції. Якщо ж продукція незастосовувана (тобто 

в рядку не знайдено входження, яке можна замінити), то здійснюється 
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4) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<множник>/z;=><ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/

віднімання><складове>/z; 

56) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 
<складове>/z;=><ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/ 

віднімання><складове><знак множення/ділення>z; 

37) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 
<складове><знак множ/діл>z;=><ідентифікатор>:= 

<AB><знак додавання/віднімання><складове><знак 

множення/ділення><літера>; 

9) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове><знак множення/ділення><літера>;=> 

<ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове><знак множення/ділення><ідентифікатор>; 

6) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове><знак множення/ділення><ідентифікатор>; 

=><ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове><знак множення/ділення><множник>; 

5) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове><знак множення/ділення><множник>;=> 

<ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове>; 

3) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<складове>;=><ідентифікатор>:=<AB>; 

1) <ідентифікатор>:=<AB>;=><оператор присвоєння АВ> 

 

Таким чином, послідовність застосованих правил при висхідному 

розборі зліва направо наступна: R={12, 9, 39, 11, 13, 10, 13, 9, 38, 11, 

6, 4, 2, 3, 39, 51, 47, 51, 49, 7, 4, 56, 37, 9, 6, 5, 3, 1}. 

Крім напряму розбору «зліва направо» у кожному з алгоритмів розбору: 

спадного та висхідного – можна застосовувати і зворотній напрям розбору 

«справа наліво». Між ними існують певні зв’язки. Якщо позначимо: 

Rс→ – кортеж (послідовність) правил при спадному розборі зліва 

направо; 

Rс← – кортеж правил при спадному розборі справа наліво; 

Rв→ – кортеж правил при висхідному розборі зліва направо; 

Rв← – кортеж правил при висхідному розборі справа наліво; 

то Rс→=revers(Rв←), а Rс←=revers(Rв→), де revers – функція 

реверсу послідовності правил у кортежі, тобто останнє правило стає 

першим, друге від кінця – другим і так далі, а перше правило стає в 
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P.Name:=DinArray[N].Name; {присвоєння останнього 

елемента змінній Р} 

P.Year:=DinArray[N].Year; 

SetLength(DinArray,N); {зменшення розміру масиву 

на 1} 

end; {procedure ExtractStack} 

 

procedure AddStack(var DinArray: Group; P: Person); 

{Додавання чергового елемента P у стек, збільшення 

розміру масиву на 1} 

var 

N: integer; 

begin 

N:=High(DinArray)+1; {кількість елементів у стеку} 

Inc(N); 

SetLength(G,N); {збільшення кількості елементів 

у масиві} 

G[N-1].Name:=P.Name; {запис нового елемента у 

добавлену комірку массиву} 

G[N-1].Year:=P.Year; 

end; {procedure AddStack} 

 

Черга на базі динамічного масиву 

Порівняно із попереднім випадком задача дещо ускладнюється. 

Проблема полягає у тому, що заявки, які надходять, записуються у 

«хвіст» черги, а на виконання вибираються з «голови». Друга проблема 

полягає у тому, що черга – це динамічний потік заявок, які неперервно 

просуваються від «хвоста» до «голови». Для організації черги можна 

застосувати два підходи. 

Перший: збільшувати розмір масиву на одиницю (+1) при надходженні 

чергової заявки і записувати її у «хвіст» масиву, вибір заявки буде 

відбуватися з «голови». Але проблема полягає в тому, що при такому 

підході розмір масиву необмежено росте разом із кількістю заявок, які 

надходять. А при виборі заявок на виконання з «голови» черги комірки 

масиву звільняються і надалі не використовуються (зменшити кількість 

елементів динамічного масиву можна тільки з його «хвоста»). Це 

призводить до нераціонального використання оперативної пам’яті 

комп’ютера. 
Другий підхід: ініціалізувати динамічний масив із кількістю елементів, 

яка достатня для зберігання поточної кількості заявок на будь-який 
час роботи системи. Масив уявляємо собі «круговим» (кругова черга). 
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Заповнення масиву відбувається з «хвоста», вибір елементів – з «голови». 
Кількість елементів обирається такою, що до заповнення всіх комірок 
масиву відбувається вибір елементів з черги і частина комірок в «голові» 
звільнюється. Тепер, якщо всі елементи масиву заповнені заявками і 
надходить нова – вона записується у першу комірку масиву, заявка з 
якої вже вибрана раніш і рахується вільною. Таким чином, запис у масив 
відбувається у комірки по годинникової стрілці, а вибір елементів – 
проти годинникової стрілки. У більшості випадків поточна довжина черги 
не дуже велика, тому при такому підході можна обійтися масивом невеликої 
довжини. Якщо трапиться критичний випадок, можна передбачити деяке 
збільшення елементів динамічного масиву. 

Нижче наведено коди основних процедур для реалізації роботи з 
чергою на базі «кругового» динамічного масиву довжиною 10 елементів. 
Виведення стану черги виконується у візуальний компонент на формі – 

Memo. 

 
const 

K: integer=0; {кількість елементів черги} 

F: integer=0; {номер елемента, з якого починається 

черга} 

R: integer=0; {номер елемента, яким закінчується 

черга} 

type 

MasDin=array of integer; {масив елементів черги, 

рахуємо як "круговий"} 

var 

M: MasDin; 

Numb: integer; 

procedure Insert(P: integer; var F,R: integer; 

var M: MasDin); 

{Вставка елемента в чергу: 

P – елемент, що вставляється; 

F,R – перший і останній номери елементів масиву черги} 

begin 

Numb:=High(M); {максимальний номер елемента масиву 

черги} 

if Numb=-1 then 

begin {якщо масив черги порожній – ініціалі-

зувати 10 елементів (початок роботи програми)} 

SetLength(M,10); 

Numb:=High(M); //М=9 

end; 
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11) <ідентифікатор><цифра>b:=b0+1.9/z;=><ідентифікатор> 
b:=b0+1.9/z; 

13) <ідентифікатор>b:=b0+1.9/z;=><ідентифікатор> 
<літера>:=b0+1.9/z; 

10) <ідентифікатор><літера>:=b0+1.9/z;=><ідентифікатор> 
:=b0+1.9/z; 

13) <ідентифікатор>:=b0+1.9/z;=><ідентифікатор>:=<літера> 
0+1.9/z; 

9) <ідентифікатор>:=<літера>0+1.9/z;=><ідентифікатор> 

:=<ідентифікатор>0+1.9/z; 

38) <ідентифікатор>:=<ідентифікатор>0+1.9/z;=> 
<ідентифікатор>:=<ідентифікатор><цифра>+1.9/z; 

11) <ідентифікатор>:=<ідентифікатор><цифра>+1.9/z;=> 
<ідентифікатор>:=<ідентифікатор>+1.9/z; 

6) <ідентифікатор>:=<ідентифікатор>+1.9/z;=> 

<ідентифікатор>:=<множник>+1.9/z; 

4) <ідентифікатор>:=<множник>+1.9/z;=><ідентифікатор> 

:=<складове>+1.9/z; 

2) <ідентифікатор>:=<складове>+1.9/z;=><ідентифікатор> 

:=<AB>+1.9/z; 

3) <ідентифікатор>:=<AB>+1.9/z;=><ідентифікатор>:= 

<AB>+1.9/z; 

39) <ідентифікатор>:=<AB>+1.9/z;=><ідентифікатор>:= 
<AB><знак додавання/віднімання><цифра>.9/z; 

51) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 
<цифра>.9/z;=><ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/

віднімання><ціле без знака>.9/z; 

47) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 
<ціле без знака>.9/z;=><ідентифікатор>:=<AB><знак 

додавання/віднімання><ціле без знака>.<цифра>/z; 

51) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 
<ціле без знака>.<цифра>/z;=><ідентифікатор>:= 

<AB><знак додавання/віднімання><ціле без знака>. 

<ціле без знака>/z; 

49) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 
<ціле без знака>.<ціле без знака>/z;=><іденти-

фікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання><число>/z; 

7) <ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/віднімання> 

<число>/z;=><ідентифікатор>:=<AB><знак додавання/

віднімання><множник>/z; 
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47) a1b:=b0+<цифра>.<ціле без знака><знак множення/

ділення><множник>;=>a1b:=b0+1.<ціле без знака> 

<знак множення/ділення><множник>; 

51) a1b:=b0+1.<ціле без знака><знак множення/ділення> 
<множник>;=>a1b:=b0+1.<цифра><знак множення/ділення> 

<множник>; 

38) a1b:=b0+1.<цифра><знак множення/ділення><множник>; 

=>a1b:=b0+1.9<знак множення/ділення><множник>; 

56) a1b:=b0+1.9<знак множення/ділення><множник>;=> 

a1b:=b0+1.9/<множник>; 

6) a1b:=b0+1.9/<множник>;=>a1b:=b0+1.9/<ідентифікатор>; 

9) a1b:=b0+1.9/<ідентифікатор>;=>a1b:=b0+1.9/<літера>; 

37) a1b:=b0+1.9/<літера>;=>a1b:=b0+1.9/z; 

 

Таким чином, послідовність застосованих правил при спадному 

розборі зліва направо наступна: R={1, 10, 12, 11, 39, 9, 12, 3, 2, 4, 6, 

11, 38, 9, 12, 53, 5, 4, 7, 48, 49, 51, 38, 56, 6, 9, 37}. Цей кортеж є 

вхідною інформацією для процесора складання вихідного рядка при 

роботі компілятора (рис. 3.4). 

Процесор 

граматичного розбору 

вхідного коду 

Процесор 

складання 

вихідного коду 

Правила скла- 

дання {Sj(Pi)} 

Синтаксичні 

правила {Pi} 

Вхідний 

код 

Вихідний 

код 
R 

Рис. 3.4. Узагальнена схема роботи компілятора 

При підіймальному (висхідному) граматичному розборі побудова 

синтаксичного дерева починається з «листів» (висячих вершин 

синтаксичного графа, якими є нетермінальні символи граматики) і 

продовжується просуванням нагору до кореня. При такому алгоритмі 

запис ‘x’ => ‘y’ інтерпретується як ‘у’ зводиться до ‘х’. Застосовуючи 

цю стратегію до того ж вхідного рядка «a1b:=b0+1.9/z;» при тій 

же граматиці G4, отримаємо наступну послідовність правил. 

 

12) a1b:=b0+1.9/z;=><літера>1b:=b0+1.9/z; 

9) <літера>1b:=b0+1.9/z;=><ідентифікатор>1b:=b0+1.9/z; 

39) <ідентифікатор>1b:=b0+1.9/z;=><ідентифікатор> <цифра> 
b:=b0+1.9/z; 
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M[R]:=P; //запис заявки у масив (у чергу) 

Inc(R); 

Inc(K); //кількість заявок у черзі 

end; //procedure Insert 

 

procedure InsertToLine; 

{Додавання поточного елемента в чергу, якщо вона 

не переповнена} 

var 

Temp,I,J: integer; 

St: string; 

begin 

if K=10 then 

begin 

MainForm.Memo1.Lines.Add('--Черга перепов-

нена!!!---'); 

Exit; 

end; 

if R=10 then R:=0; {поточний номер комірки, куди 

писати заявку} 

Temp:=Random(101); 

if Temp=0 then Temp:=1; 

Insert(Temp,F,R,M); //додавання елемента 

I:=F; St:=''; J:=1; 

while J <= K do 

begin {виведення поточного стану черги на 

екран} 

St:=St+IntToStr(M[I])+' '; 

Inc(J); 

Inc(I); 

if I=10 then I:=0; 

end; 

MainForm.Memo1.Lines.Add(St); 

end; //procedure InsertToLine; 

 

procedure Extract(var P: integer; var F,R: integer; 

var M: MasDin); 

{Вилучення елемента з "голови" черги а заповнення 

його елементом, який можна рахувати як порожній, 

наприклад, -200 (для контролю коректності роботи 
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програми), якщо програма працює правильно, цей елемент 

не повинен виводитись на екран} 

begin 

P:=M[F]; 

M[F]:=200; 

Dec(K); 

Inc(F); 

end; //procedure Extract 

 

procedure ExtractFromLine; 

{Вилучення елемента із "голови" черги та заповнення 

його елементом, який можна рахувати як порожній – 

200 (для контролю коректності роботи програми), якщо 

програма працює правильно, цей елемент не повинен 

виводитись на екран} 

var 

Temp,I,J: integer; 

St: string; 

begin 

if K=0 then 

begin 

St:='----Черга порожня !!!----'; 

MainForm.Memo1.Lines.Add(St); 

Exit; 

end; 

St:=''; 

Extract(Temp,F,R,M); //забрати елемент із черги 

if F=10 then F:=0; 

I:=F; J:=1; 

while J<=K do 

begin //виведення поточного стану черги на екран 

St:=St+IntToSTr(M[I])+' '; 

Inc(J); 

Inc(I); 

if I=10 then I:=0; 

end; 

if St<>'' then MainForm.Memo1.Lines.Add(St) 

else MainForm.Memo1.Lines.Add('Із черги забрано 

останній елемент'); 

if F>9 then F:=0; 

end; //procedure ExtractFromLine; 
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12) <літера>1b:=<АВ>;=>a1b:=<АВ>; 

3) a1b:=<АВ>;=>a1b:=<АВ><знак додавання/віднімання> 

<складове>; 

2) a1b:=<АВ><знак додавання/віднімання><складове>; 

=>a1b:=<складове><знак додавання/віднімання> 

<складове>; 

4) a1b:=<складове><знак додавання/віднімання><складове>; 

=>a1b:=<множник><знак додавання/віднімання><складове>; 

6) a1b:=<множник><знак додавання/віднімання><складове>; 

=>a1b:=<ідентифікатор><знак додавання/віднімання> 

<складове>; 

11) a1b:=<ідентифікатор><знак додавання/віднімання> 

<складове>;=>a1b:=<ідентифікатор><цифра><знак 

додавання/віднімання><складове>; 

38) a1b:=<ідентифікатор><цифра><знак додавання/віднімання> 

<складове>;=>a1b:=<ідентифікатор>0<знак додавання/ 

віднімання><складове>; 

9) a1b:=<ідентифікатор>0<знак додавання/віднімання> 

<складове>;=>a1b:=<літера>0<знак додавання/віднімання> 

<складове>; 

12) a1b:=<літера>0<знак додавання/віднімання><складове>; 

=>a1b:=b0<знак додавання/віднімання><складове>; 

53) a1b:=b0<знак додавання/віднімання><складове>;=> 

a1b:=b0+<складове>; 

5) a1b:=b0+<складове>;=>a1b:=b0+<складове><знак 

множення/ділення><множник>; 

4) a1b:=b0+<складове><знак множення/ділення><множник>; 

=>a1b:=b0+<множник><знак множення/ділення><множник>; 

7) a1b:=b0+<множник><знак множення/ділення><множник>; 

=>a1b:=b0+<число><знак множення/ділення> <множник>; 

48) a1b:=b0+<число><знак множення/ділення><множник>; 

=>a1b:=b0+<число без знака><знак множення/ділення> 

<множник>; 

49) a1b:=b0+<число без знака><знак множення/ділення> 

<множник>;=>a1b:=b0+<ціле без знака>.<ціле без 

знака><знак множення/ділення><множник>; 

51) a1b:=b0+<ціле без знака>.<ціле без знака><знак 

множення/ділення><множник>;=>a1b:=b0+ <цифра>.<ціле 

без знака><знак множення/ділення><множник>; 
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Таким чином, в задачу сканера входить тільки розпізнавання 

лексичних одиниць. Тут також припускалося, що речення мови G4 

можуть розділятися між собою проміжками, що ігноруються при 

визначенні позиції символу. 
 

3.4. ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЯДКІВ 

 

Одним з основних результатів роботи синтаксичного аналізатора є 

формування дерева граматичного розбору, що є основною вхідною 

інформацією для складальника вихідного рядка компілятора. 

Існує два методи розбору – спадний і висхідний. 

У спадному (низхідному) граматичному розборі побудова синтак-

сичного дерева починається з кореня дерева (тобто з виділеного символу) і 

продовжується вниз до листів, тобто до термінальних символів 

аналізованого рядка. Мета такого процесу: систематично породжувати 

правила мови доти, доки не буде отримане речення, що збігається з 

аналізованим рядком. При цьому, можливо, доведеться повертатися 

назад, якщо вибраний раніше ланцюжок виявився тупиковим. Щоб 

уникнути частих повернень назад, розроблені різноманітні варіанти 

проглядів вперед. Чим складніше граматика мови, тим більше «дистанція» 

прогляду. 

Породження правила можна відобразити за допомогою особливого 

відношення =>, для якого запис ‘x=>y’ інтерпретується як «рядок ‘x’ 

породжує рядок ‘y’». 

Нижче наводиться алгоритм граматичного розбору для рядка 

«a1b:=b0+1.9/z;». Враховуючі малий обсяг цього рядка та щоб не 

ускладнювати сприйняття алгоритму, при граматичному аналізі не будемо 

використовувати лексеми. Зліва наведені номери використаних правил 

основної граматики G4. 

 

1) <оператор присвоєння АВ>;=><ідентифікатор>:=<АВ>; 

10) <ідентифікатор>:=<АВ>;=><ідентифікатор><літера>:= 
<АВ>; 

12) <ідентифікатор><літера>:=<АВ>;=><ідентифікатор>b:= 
<АВ>; 

11) <ідентифікатор>b:=<АВ>;=><ідентифікатор><цифра> 
b:=<АВ>; 

39) <ідентифікатор><цифра>b:=<АВ>;=><ідентифікатор> 
1b:=<АВ>; 

9) <ідентифікатор>1b:=<АВ>;=><літера>1b:=<АВ>; 
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1.8. ОРГАНІЗАЦІЯ СТЕКІВ І ЧЕРГ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ДИНАМІЧНИХ СПИСКІВ 

 
Принципово організація та робота зі стеком і чергою на базі 

динамічних списків не відрізняється від роботи із звичайними 
динамічними списками, як вже було описано у п. 1.6. Різниця полягає 
лише у тому, що додавання та зчитування елементів зі стеку організується 
з однієї сторони («голови» або «хвоста»), а для черги елементи додаються 
з однієї сторони, а обираються із протилежної (як у звичайній живій 
черзі). Яку частину списку рахувати за «голову» та «хвіст» – залежить 
від конкретної програмної реалізації і принципового значення не має. 
Нижче наведено фрагмент програмного коду для роботи зі стеком на 
базі списків. 

 
const 

N=11; 

type 

TNode=^Node; 

Node=record //структура елемента списку 

p,q: integer; //пріоритет та обсяг заявки 

Next: TNode; //адреса наступного елемента 

end; 

Mas1=array[1..N] of Node; 

var 

First,Extract: TNode; 

I: byte; 

Info: Node; 

const //ініціалізація масиву елементів стеку, або черги 

M: Mas1=((p:3; q:2),(p:1; q:5),(p:1; q:2), 

(p:2; q:3),(p:2; q:1),(p:4; q:4), 

(p:4; q:2),(p:3; q:1),(p:2; q:1), 

(p:4; q:5),(p:0; q:5)); 

procedure Show(); 

{Виведення на екран списку, перший елемент якого 

має адресу First} 

var 

NewP: TNode; 

begin 

NewP:=First; 

while NewP<>nil do 

begin 

write(NewP^.p, ' ', NewP^.q, ' '); 
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NewP:=NewP^.Next; 

end; 

writeln; 

end; 

 
procedure InsertNodeStack(var First:TNode; Info:Node); 

{Вставка одного елемента у стек: 

First – адреса першого елемента (голови) стеку; 

Info – дані для елемента (структура запис), який 

вставляється} 

var 

NewP: TNode; 

begin 

New(NewP); {формування елемента стеку і вставка 

його у стек} 

NewP^.q:=Info.q; 

NewP^.p:=Info.p; 

NewP^.Next:=nil; 

if First=nil then 

begin //якщо стек порожній 

NewP^.Next:=nil; 

First:=NewP; 

end 

else 

begin //якщо стек не порожній 

NewP^.Next:=First; 

First:=NewP; 

end; 

end; //procedure InsertNodeStack 

 

procedure ExtractNodeStack(var First,Extract: TNode); 

{Отримання одного елемента зі стеку: 

First – адреса першого елемента (голови) стеку; 

Extract – дані для елемента (структура запис), 

який забирається із стеку} 

begin 

if First=nil then //якщо стек порожній 

Extract:=nil 

else 

begin //якщо стек не порожній 

Extract:=First; 
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CheckIdentifier:=true; 

if St[I] in ['0'..'9', ' '..'/'] then 

begin {ідентифікатор починається із цифри – 

помилка} 

Error:=I; 

CheckIdentifier:=false; 

Exit; 

end; 

for I:=2 to L do 

begin 

if not(St[I] in ['a'..'z', 'A'..'Z', '0'..'9', 

'_']) then 

begin {якщо в ідентифікаторі присутні символи 

окрім латинських літер, чисел, або знака підкреслення – 

помилка} 

Error:=I; {номер позиції у рядку, яка 

є помилковою} 

CheckIdentifier:=false; 

Exit; 

end; 

end; 

end; //function CheckIdentifier 

 

Програми знаходження лексем G6, G7 та G8 є простішими у 

порівнянні з наведеною. Хай на вході компілятора подано рядок: 
tax=21.34*(income-deduction)+const5; 

Результати лексичного аналізу з використанням підграматик G5, 

G6, G7 та G8 можна звести у таблицю типу табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати лексичного аналізу рядка 
tax=21.34*(income-deduction)+const5 

№ 

пор 
Лексема 

Тип 

лексеми 

Позиція 

початку 
Позиція кінця 

1 tax G5 1 3 

2 21.34 G6 5 9 

3 * G8 10 10 

4 income G5 12 17 

5 - G7 18 18 

6 deduction G5 19 27 

7 + G7 29 29 

8 const5 G5 30 35 
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Лексема <знак множення/ділення> – підграматика G8= 

{55, 56}. 

Кожна лексема представлена множиною правил, номера яких наведено 

у фігурних дужках. Після лексичного аналізу виявлені лексеми вже 

можна розглядати як термінальні символи, тоді граматику оператора 

присвоєння арифметичного виразу G4 можна представити наступними 

правилами (лексеми виділені жирним шрифтом): 

 

1 <оператор присвоєння АВ>::=G5:=<АВ>; 

2 <АВ>::=<складове> 

3 <АВ>::=<АВ>G7<складове> 

4 <складове>::=<множник> 

5 <складове>::=<складове>G8<множник> 

6 <множник>::=G5 

7 <множник>::=G6 

8 <множник>::=(<АВ>) 

 

Таким чином, замість 56 правил граматики G4 одержали 8 правил, 

що істотно полегшує синтаксичний аналіз. Нижче наводиться приклад 

програми мовою Pascal, призначеної для знаходження лексем G5 
(<ідентифікатор>). 

 

function CheckIdentifier(St: string; 

var Error: byte):boolean; 

{Перевірка коректності формування ідентифікатора в 

алгоритмічній мові Object Pascal. У програмі вико-

ристовуються такі основні об'єкти: 

St – ідентифікатор, що перевіряється 

Error – номер позиції у ідентифікаторі, де сталася 

помилка(рахунок символів з 1)} 

var 

I, //лічильник циклу 

L //довжина ідентифікатора 

: byte; 

Flag: Boolean; {якщо ідентифікатор сформовано 

правильно, його значення – true, інакше – false} 

begin 

I:=1; 

L:=Length(St); 

Error:=0; 
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First:=First^.Next; 

end ; 

end; //procedure ExtractNodeStack 

 

Приклад програмного коду для організації простої черги: з масиву 

у циклі читаються заявки, які розрізняються за пріоритетами та терміном 

виконання. При формуванні черги заявка вставляється у «голову» (адреса 

«голови» – First). Із «хвоста» черги (останній елемент, для якого 

Next=nil) обирається чергова заявка. У прикладі коду наведені 

процедури вставки та вибірки заявок із черги. 
 

const N=11; 

type 

TNode=^Node; 

Node=record 

p,q: integer; 

Next: TNode; 

end; 

Mas1=array[1..N] of Node; 

var 

First,CurrP,GetElem: TNode; 

I,Count,count1: byte; 

Info: Node; 

const 

M:Mas1=((p:3; q:2),(p:1; q:5),(p:1; q:2), 

(p:2; q:3),(p:2; q:1),(p:4; q:4), 

(p:4; q:2),(p:3; q:1),(p:2; q:1), 

(p:4; q:5),(p:0; q:5)); 

procedure Insert(var First:TNode; Info:Node); 

{Вставка у чергу елемента в початок списку: 

First – вказівник на перший елемент черги; 

Info – дані елемента(p i q)} 

var 

NewP: TNode; 

begin 

New(NewP); //формування елемента списку 

NewP^.q:=Info.q; 

NewP^.p:=Info.p; 

NewP^.Next:=nil; 

if First = nil then //якщо список порожній 

First:=NewP 
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else 

begin //якщо список має хоча б один елемент 

NewP^.Next:=First; 

First:=NewP; 

end; 

end; //procedure Insert 

 

procedure Extract(var First: TNode; 

var GetElem: TNode); 

{Забрати елемент з кінця черги: 

First – вказівник на перший елемент черги; 

GetElem – вказівник на останній елемент черги} 

var 

P: TNode; 

begin 

if First=nil then //якщо черга порожня 

GetElem:=nil 

else 

if First^.Next=nil then 

begin //якщо черга має хоча б один елемент 

GetElem:=First; 

First:=nil; 

end 

else 

begin {якщо черга має більше, ніж один елемент} 

P:=First; 

while P^.Next^.Next<>nil do P:=P^.Next; 

GetElem:=P^.Next; 

P^.Next:=nil; 

end; 

end; //procedure Extract 

 

1.9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 

 

1. Визначення лінійної структури даних. 

2. Поняття послідовної організації даних. 

3. Стеки: визначення, приклади застосування. 

4. Алгоритм включення елемента до стека. 

5. Алгоритм видалення елемента зі стека. 

6. Алгоритм заміни елемента стека. 
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5 <складове>::=<складове><знак множення/ділення> 

<множник> 

6 <множник>::=<ідентифікатор> 

7 <множник>::=<число> 

8 <множник>::=(<АВ>) 

9 <ідентифікатор>::=<літера> 

10 <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><літера> 

11 <ідентифікатор>::=<ідентифікатор><цифра> 

12 <літера>::=a 

13 <літера>::=b 

................... 

37 <літера>::=z 

38 <цифра>::=0 

39 <цифра>::=1 

................... 

47 <цифра>::=9 

48 <число>::=<число без знака> 

49 <число без знака>::=<ціле без знака>.<ціле без 

знака> 

50 <число без знака>::=<ціле без знака> 

51 <ціле без знака>::=<цифра> 

52 <ціле без знака>::=<ціле без знака><цифра> 

53 <знак додавання/віднімання>::=+ 

54 <знак додавання/віднімання>::=- 

55 <знак множення/ділення>::=* 

56 <знак множ/діл>::=/ 

Рядки «a4:=(f+1.5/dd)*b2b» «wq:=e+5» є граматично 

правильними за таких правил, а «A4:=(f+1.5/dd)*b2b» «wq:=-e+5» 

є граматично неправильними при такій граматиці. У першому випадку 

неприпустимим є використання літери «A», а у другому випадку в 

граматиці не передбачено наявності знака перед першим доданком 

арифметичного виразу. Обидва недоліки граматики можна усунути 

додаванням додаткових правил: додати до літер і великі літери та 

додати ще два правила, у яких перед першим доданком буде знак «+» 

або «-». 

Тепер визначимо наступні лексеми (підграматики): 

Лексема <ідентифікатор> – підграматика G5= {9, 10, … , 47}. 

Лексема <число> – підграматика G6= {48, 49, … , 52}. 

Лексема <знак додавання/віднімання> – підграматика 

G7={53, 54}. 
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3.3. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ РЯДКІВ 

 

Всі мови програмування містять у собі, як правило, підмови таких 

узагальнених понять, як «ідентификатор», «число» та ін. Якщо в основній 

граматиці виділити деякі підграматики, то опис основної граматики 

стає менш об’ємним і менш громіздким. Ці підграматики або конструкти 

називаються, за аналогією з природними мовами, лексемами. Виділення 

лексем має певний сенс для розроблювачів компіляторів (трансляторів). 

Один із модулів компілятора, називаний сканером, здійснює аналіз рядків 

на послівному (або лексичному) рівні. Це свідчить, що символьні рядки, 

що утворюють речення мови, аналізуються і групуються в лексеми, 

такі як, наприклад, <ідентифікатор>, <число>, <ключове 

слово> та ін. 

Інший модуль компілятора, названий синтаксичним аналізатором, 

виконує граматичний аналіз, розглядаючи вже лексеми як термінальні 

символи. Таким чином, у компіляторах граматичний аналіз звичайно 

здійснюється на двох рівнях: рівні «слів» і рівні «речень». Якщо «слова» 

не задовольняють граматиці мови, то і саме речення не може задовольняти 

граматиці даної мови (природної мови або мови програмування). Зворотне 

не обов’язково вірне – слова можуть бути правильними, але речення, 

що складене з правильних слів (конструктів мови), може бути синтаксично 

неправильним. 

Вибір переліку лексем залежить від розробника компілятора. В 

принципі, вони можуть і не виділятися, проте при великих обсягах 

початкового (вхідного) коду такі компілятори, як правило, витрачають 

набагато більше часу на синтаксичний аналіз. 

Проілюструємо вищесказане на прикладі граматики оператора 

присвоювання арифметичних виразів (АВ). Нижче наводяться правила 

цієї граматики з одночасним виділенням лексем у вигляді відповідних 

підграматик. Оскільки на виході синтаксичного аналізатора повинно 

бути дерево граматичного розбору у вигляді послідовності застосованих 

правил, то в граматиці всі правила пронумеровані. Для зручності 

нумерації в правих частинах правил не записані альтернативні правила. 

Всі вони записані у вигляді окремих правил. 

 

Граматика оператора присвоєння арифметичного виразу (G4) 
1 <оператор присвоєння АВ>::=<ідентифікатор>:=<АВ>; 

2 <АВ>::=<складове> 

3 <АВ>::=<АВ><знак додавання/віднімання><складове> 

4 <складове>::=<множник> 
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7. Способи реалізації стека. 

8. Звичайні черги: визначення, приклади застосування. 

9. Алгоритм включення елемента до звичайної черги. 

10. Алгоритм видалення елемента зі звичайної черги. 

11. Способи реалізації звичайної черги. 

12. Кільцеві черги: визначення, особливості. 

13. Алгоритм включення елемента до кільцевої черги. 

14. Алгоритм видалення елемента з кільцевої черги. 

15. Способи реалізації кільцевої черги. 

16. Алгоритм обслуговування черг (в операційних системах) RR – 
Round Robin. 

17. Алгоритм обслуговування черг (в операційних системах) SJF – 
Shortest Job First. 

18. Алгоритм обслуговування черг (в операційних системах) SRT – 
Shortest Remaining Time. 

19. Алгоритм обслуговування черг (в операційних системах) HRN – 
Highest–response–Ratio-Next. 

20. У чому полягає перевага(и) організації лінійної структури за 

допомогою списку в порівнянні з організацією лінійної структури 

за допогою масиву? 

21. До чого зводиться додавання елемента у відсортований список? 

22. До чого зводиться видалення елемента з відсортованого списку? 

23. Чому при зчитування чергового елемента із стеку або черги не 

потрібно звільняти пам’ять? 

24. У чому перевага «кругового» масиву для організації черги порівняно 

з лінійним? 

 

1.10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання № 1. Розробити програму, яка буде виконувати наступні дії: 

 ініціалізувати статичний масив цілих чисел як константу (25-

30 елементів); 

 переписати його в динамічний масив; 

 записати дані з масиву у текстовий файл; 

 виконати пошук елемента послідовним методом, визначити 

кількість порівнянь; 

 відсортувати масив; 

 виконати пошук елемента бінарним методом, визначити кількість 

порівнянь. 
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Завдання № 2. Розробити програму, яка буде виконувати наступні дії: 

 створити динамічний масив з даними файлу, який записано в 

завданні 1; 

 вставити новий елемент поперед та після вказаного; 

 видалити вказаний елемент і звільнити пам’ять, яку він займав; 

 відсортувати список за певним полем. 

 

Завдання № 3. Перетворіть наведені в таблиці 1.3 вирази з інфіксної 

форми в постфіксну. 

Таблиця 1.3 

Варіанти виразів в інфіксній формі 

№ Вираз в інфіксній формі   № Вираз в інфіксній формі 

1 A*B+C*D   6 A+B/(C-D) 

2 A*(B+C)+D   7 A/(B*C+D) 

3 A/B-C+D   8 A/B/(C+D) 

4 A+B*C+D   9 A/(C*D-B) 

5 A+B-C/D   10 (B+C)*D/A 

Завдання № 4. Для кругової черги виділено обсяг на розміщення 

п’яти (5) елементів. Послідовність додавання та видалення елементів 

черги задана у таблиці 5, де символ «↑» означає додавання елемента, 

«↓» – видалення елемента з черги. Треба представити стан черги на 

кожному кроці додавання/видалення елементів та значення вказівник 

початку і кінця черги. 

Таблиця 1.4 

Варіанти операцій з круговою чергою 

Вар Операції з чергою 

1 ↑A ↑B ↑C ↑D ↓ ↑E ↑F ↓ ↑G ↓ ↑H ↓ ↑I ↓ ↓ ↑A ↑B 

2 ↑A ↑B ↓ ↓ ↑C ↑D ↑A ↑E ↑B ↓ ↓ ↑C ↑F ↓ ↑G ↑H ↑I 

3 ↑A ↓ ↑B ↑A ↑C ↓ ↑D ↑E ↑F ↓ ↓ ↓ ↑B ↑G ↑H I ↑J 

4 ↑A ↑B ↑C ↑D ↑E ↓ ↓ ↑D ↑E ↓ ↓ ↑G ↑H ↓ ↓ ↓ ↓ 

5 ↑A ↑B ↑C ↑D ↑E ↓ ↑F ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑B ↑C ↑D ↑G ↑H 

6 ↑A ↓ ↑B ↑C ↑G ↑H ↑K ↓ ↑A ↓ ↓ ↓ ↑L ↑M ↑N ↑F ↑E 

7 ↑A ↑L ↑M ↑N ↓ ↑H ↑K ↓ ↑V ↓ ↓ ↓ ↑U ↓ ↓ ↓ ↓ 

8 ↑A ↓ ↑D ↓ ↑A ↑B ↑C ↑D ↑E ↓ ↑L ↓ ↑K ↓ ↓ ↑N ↑G 

9 ↑A ↑M ↑J ↓ ↑B ↑C ↑D ↓ ↑N ↓ ↑E ↓ ↓ ↑H ↑L ↑R ↑S 

10 ↑A ↑B ↑Z ↓ ↑M ↑N ↑O ↓ ↑L ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑H ↑U ↑W 
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Не всі рядки, утворені з термінальних символів, являють собою 

синтаксично правильні «речення» цієї мови, наприклад, «a», «a1», 

«ghb4r» – це речення даної мови, а «4», «ADE» – не є реченнями цієї мови. 

Аналіз сполучень різноманітних елементів рядка для визначення того, 

є чи не є даний рядок символів реченням мови, називається граматичним 

розбором. Для синтаксично правильного речення можна побудувати 

дерево граматичного розбору, у той час як для рядка, що не є реченням 

даної мови, такої схеми не існує. Зобразимо дерево граматичного розбору 

для рядка «fs8» мовою, граматика якої була наведена вище (рис. 3.3). 

<ідентифікатор> 

<ідентифікатор> <цифра> 

<ідентифікатор> <літера> 

<літера> 

f s 8 

Рис. 3.3. Дерево граматичного розбору рядка «fs8»  

Наведемо ще один приклад граматики частини мови Pascal з 
урахуванням того, що граматику нетермінального символу «ідентифікатор» 

було наведено вище (див. G2). Обмежимося також трьома типами даних. 

 

Граматика оператора визначання змінних у мові Pascal (G3) 
<опер_опису_змінних>::=var<список_імен_змінних>: 

<тип_змінних>; 

<список_імен_змінних>::=<ім'я_змінної>|<список_імен_ 

змінних>,<ім'я_змінної>| 

<ім'я_змінної>::=<ідентифікатор> 

<тип_змінних>::=char|real|int 

Наведеній граматиці відповідають, наприклад, такі рядки: 
var ac2: char; 

var bb: int; 

var c2,a,b1d: real; 
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Рис. 3.1. Графічне представлення граматики G1 

оператор_присвоєння 

змінна вираз 

цифра 

: 

a + e 

d 

= 

b f 

c / - 

знак операції операнд операнд 

число змінна 

буква 

* 

7 5 2 3 4 6 9 1 8 0 

; 

тоді можна вже використовувати двозначні цілі числа. Але існує більш 

універсальний механізм розв’язання завдання розмірності граматичних 

конструкцій – рекурсія. У загальному випадку рекурсію можна розглядати 

як процес, у якій щось визначається саме через себе. 

Нижче наводиться приклад граматики, що рекурсивно визначає просту 

мову визначення ідентифікаторів як сукупності літер і цифр, що 

починається з літери: 

 

Граматика визначення ідентифікатора (G2) 
<ідентифікатор>::=<літера>|<ідентифікатор><літера>

|<ідентифікатор><цифра> 

<літера>::=a|b|...|z|_ 

<цифра>::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

Графічно ця граматика представлена на рис. 3.2. 

ідентифікатор 

ідентифікатор ідентифікатор цифра літера 

z a 0 9 ... ... 

Рис. 3.2. Граматика G2 
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Завдання № 5. Сформувати упорядковану послідовність цілих чисел, 

записати їх у стек, забрати дані зі стеку. Результат повинен бути 

інвертований (упорядкований у протилежному напрямку). 



46 

2.1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ 

 

Визначення графа. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Прості 

графи. Мультиграфи. Шлях в графі. Елементарні шляхи. Прості шляхи. 

Довжина шляху. Петлі й цикли в графах. 

 

Граф G визначається трійкою G(V,E,F), де: 

V – множина вершин (точок, вузлів) графа; 

E – множина ребер (дуг) графа; 

F – відображення множини E на множину V. 

Деякі варіанти графів представлені на рис. 2.1. 

РОЗДІЛ 2 

НЕЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ. 

ГРАФИ ТА ДЕРЕВА 

 

а) г) б) в) 

Х1 Х3 

Х5 Х4 

Х2 
V1 V2 V1 V1 V1 V2 

д) 

Х1 Х3 

Х5 Х4 

Х2 

е) 

Х1 Х3 

Х5 Х4 

Х2 

ж) 

Х1 Х3 

Х5 Х4 

Х2 

з) 

Рис. 2.1. Окремі приклади графів 

Кожному ребру хЕ можна поставити у відповідність пару 

вершин (u, v), де u,vV. Будь-які дві вершини, що з’єднані ребром, 

називаються суміжними. Ребра бувають орієнтованими (воно має 

напрямок) і неорієнтованими. Про будь яке ребро x, що з’єднує дві 

вершини vi і vj, у загальному випадку (чи ребро орієнтоване, чи ні) 

кажуть, що ребро х інцидентно вершинам vi і vj. 
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У правій частині формули записується одне або декілька (якщо 

вони існують) правил, розділених символом «|», кожне з яких являє 

собою, як наводилося, послідовність термінальних та/або нетермінальних 

символів. 

Кожний нетермінальный символ повинний зустрітися в лівій 

частині якогось правила, тобто не може бути жодного невизначеного 

нетермінального символа. 

Наведемо приклад граматики такого примітивного оператора 

присвоєння змінній значення арифметичного виразу: він складається 

з двох операндів і однієї з арифметичних операцій {+, -, *, /}, при 

цьому дужки не використовуються, іменем змінної може бути тількі 

прописна літера латинського алфавіту із множини {a, b, c, d, e, f}, 

операндами арифметичного виразу може бути змінна, ім’я якої складається з 

однієї літери з множини {a, b, c, d, e, f} або цифра. 

 

Граматика примітивного арифметичного оператора (G1) 

(1) <оператор_присвоєння>::=<змінна>:=<вираз> 

(2) <змінна>::=<буква> 

(3) <вираз>::=<терм><знак операції><терм> 

(4, 5) <терм>::=<змінна>|<число> 

(6) <число>::=<цифра> 

(6-9) <знак операції>:=+|-|*|/ 

(10-15) <буква>::=a|b|c|d|e|f 

(16-25) <цифра>::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

Примітка. В дужках наведено номери правил граматики. 

 

Граматику G1, що представлена вище у БНФ, можна представити і 

в графічній формі, що робить її більш наочною. Вона представлена на 

рис. 3.1. 

На рисунку вживана така нотація. Прямокутниками представлені 

нетермінальні символи, кружками – термінальні. Кожній вертикальній 

лінії відповідає синтаксичне правило (продукція), а горизонтальні 

направлені лінії розкривають послідовність термінальних та/або 

нетермінальних символів, складаючи таким чином сутність правила. 

Як бачимо, крім обмеженості, обумовленої алфавітом, в заданій 

граматиці є ще обмеження на кількість знаків у імені змінної й у числа (по 

одному знаку), а також на кількість операндів (всього два) і операторів 

(всього один) у виразі. На перший погляд, для зняття цих обмежень 

можна обійтися простим збільшенням складових у правилах, наприклад: 
<число>::=<цифра>|<цифра><цифра>, 
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Vn=Vn-1+V – множина всіх рядків довжиною n, отриманих 
над V, 

тоді: 

Транзитивне замкнення алфавіту V визначається як V+=VV2V3

  Vn-1Vn ... 

Рефлексивне замкнення алфавіту V визначається як V*=ΩV

V2+ ... =ΩV+. 
 

3.2. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ З ФОРМАЛЬНИХ 

ГРАМАТИК. НОРМАЛЬНІ ФОРМИ БЕКУСА-НАУРА 

 
Формально граматика визначається четвіркою G=(Vn, Vt, S, P), де: 

Vn і Vt – множини нетермінальних, що не перетинаються, і 

термінальних символів відповідно; 

S – виділений символ у Vn, що звичайно називають вихідним або 
початковим символом; 

P – кінцева множина продукцій (правил), за якими нетермінальні 

символи визначаються як упорядкована послідовність термінальних 

та/або нетермінальних символів. Ця послідовність може складатися з 
одного термінального або нетермінального символу. В останньому випадку 

це буде просте перевизначення нетермінального символу лівої частини 

правила. 

Об’єднання множин Vn і Vt називають словником граматики. 
Для завдання продукцій частіше всього використовують метамова 

(мова для опису мов) нормальних форм Бекуса-Наура або Бекусовых 

нормальних форм (скорочено – БНФ), яка була запропонована і вжита 
у 1955 р. для опису однєї з перших і на той час найбільш поширеної 

універсальної мови програмування АЛГОЛ. У цій метамові використо-

вуються наступні метасинтаксичні символи або сполучення символів: 

< > – кутні дужки для визначення в них імені нетермінального 
символу; 

::= – аналог оператора присвоювання в мовах програмування. Він 

читається як «це є» і розділяє ліву і праву частини граматичного 

правила. 
| – роздільник альтернативних правил у правій частині металін-

гвістичої формули. 

У лівій частині формули завжди повинний бути присутнім нетермі-

нальний символ. Якщо в лівій частині будь-якої формули якоїсь 
граматики є не більш одного нетермінального символу, то така граматика є 

контекстно незалежною, у протилежному випадку – контекстно залежною. 

Далі будемо розглядати тільки контекстно незалежні граматики. 
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Граф, у якого всі ребра орієнтовані, називається орієнтованим 

або орграфом. Граф, у якого всі ребра не орієнтовані, називається 

неорієнтованим. Граф, у якого є як ребра з напрямком так без напрямку, 

називається змішаним. На рис. 2.1 подано: орієнтовані графи – б, д, ж; 

неорієнтовані графи – в, е; змішаний граф – г. Граф а можна розглядати 

як орієнтований і як неорієнтований. Петлею називається ребро, яке 

виходить з вершини і заходить в ту ж вершину (на рис. 2.1 – з). В цьому 

випадку напрямок не має значення. 

Ребра можуть бути рівнобіжними. Якщо граф містить рівнобіжні 

ребра, він називається мультиграфом. Якщо ж між будь-якою парою 

вершин мається не більше одного ребра (для орграфа – не більш одного 

ребра даного напрямку), то такий граф називається простим. Граф, у 

якого кожному ребру відповідає вага, називається зваженим графом. 

Вершина графа, у якої немає жодної суміжної вершини називається 

ізольованою. Граф, що містить тільки ізольовані вершини називається 

нульграфом (цілком незв’язаним). На практиці ізольовані вершини не 

представляють інтересу. 

Для орієнтованого графа число ребер, що виходять з деякої початкової 

вершини v, називається напівступенем виходу цієї вершини. Число 

ребер, що заходять до вершини, називається напівступенем заходу 

вершини, а їхня сума – повним ступенем цієї вершини. 

Виходячи із визначення один і той же граф можна представити 

неоднозначно (див. рис. 2.2). 

≡ 

1 

2 3 

4 

1 2 

3 4 

Рис. 2.2. Різне представлення одного й того ж графа 

Будь-яка послідовність ребер орграфа, така що кінцева вершина 

будь-якого ребра є початковою вершиною наступного за ним ребра, 

якщо таке мається, задає шлях у графі. 

Число ребер у послідовності, що задає деякий шлях в орграфі, 

називається довжиною цього шляху. 

Шлях у графі, усі ребра якого різні, називається простим шляхом 

(простим відносно ребер). 
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Шлях, у якому всі вершини, через які він проходить, різні називається 

елементарним шляхом (простим відносно вершин). Всі елементарні 

шляхи є також і простими. 

На рис. 2.3. представлено граф, у якого шляхи відповідають наведеним 

у табл. 2.1. 

1 

4 

2 

3 

Рис. 2.3. Приклад графу, що має різні типи шляхів 

Таблиця 2.1 

Приклади шляхів графу на рис. 2.3 

Шлях Довжина 

P1=((2,4)) L=1 

P2=((2,3),(3,4)) L=2 

P3=((2,1),(1,4)) L=2 

P4=((2,3),(3,1),(1,4)) L=3 

Р5=((2,3),(3,1),(2,4)) L=3 

P6=((2,2),(2,4)) L=2 

P7=((2,3),(3,1),(1,2),(2,4)) L=4 

Р8=((2,3),(3,1),(2,3),(3,4)) L=4 

Виходячи з таблиці 2.1, можна визначити типи шляхів: 

Р1, Р2, Р3, Р4 – елементарні; 

Р5, Р6, Р7 – тільки прості; 

Р8 – непростий, тому що повторюється ребро (2, 3). 

Шлях, що починається і закінчується в одній і тій же вершині, 

називається циклом (контуром). Якщо контур проходить всього через 

одну вершину, то він називається петлею (ще одне визначення петлі). 

Цикл називається простим, якщо відповідний йому шлях простий. 

Цикл називається елементарним, якщо він проходить через будь-яку 

вершину не більш одного разу. Простий орграф, що не має жодного 

циклу, називається ациклічним орграфом. 
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3.1. АЛФАВІТ ТА РЯДКИ НАД АЛФАВІТОМ 

 

Алфавітом V називають кінцеву непусту множину символів. Приклади: 

{0, 1}, {a, b, c, d}. В наведених прикладах символ коми використовується 

як роздільник між символами. 
Конкатенацією двох символів «a» і «b» називають операцію, наслідком 

якої є послідовність символів «ab». Це визначення розповсюджується 

і для послідовностей символів. Якщо позначимо операцію конкатенації 

символом «+», а отримання результату символом «→», то: «a»+«b»→ 
«ab»; «ab»+«b2»→«abb2». 

Рядок над алфавітом V визначається як символ із алфавіту V або 

послідовність символів, яка отримана в результаті конкатенації символів 

або послідовності символів із алфавіту V. 
 

Приклад 

Хай задано алфавіт V={1, 2, 3}. Тоді послідовності символів «2», 
«31» та «12331» є рядками над алфавітом V, а послідовності символів 

«a», «341» та «1b301» не є рядками над алфавітом V. 

Хоча з функціональної і програмістської точок зору між рядками и 

числами є суттєва різниця, але з точки зору математики у них є певні 
загальні властивості. 

Нехай для дійсних змінних x та y операція конкатенаці задана 

операція додавання «+». Які властивості притаманні операції «+»? 
а) замкнення: х+у – теж дійсне число. Ту ж саму властивість має 

операція конкатенація над рядками: в результаті операції над рядками 

«а»+«b»→«аb» отримуємо також рядок; 

б) асоціативність: (x+y)+z=x+(y+z)=x+y+z. Для операції конкатенації 
над рядками теж саме («а»+«b»)+«c»=«а»+(«b»+«c»)=«а»+«b»+«c»= 

«аbc»; 

в) існування порожнього елемента, тобто існує елемент і, такий що 

х+і=х. Для чисел це 0. Для рядків – пустий рядок Ω (існують ще й 
інші позначення нейтрального елемента, наприклад «λ»). 

Нехай V2=V+V – множина всіх рядків довжиною 2, отриманих над V; 

V3=V2+V – множина всіх рядків довжиною 3, отриманих 

над V; 

РОЗДІЛ 3 

СИМВОЛЬНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ 
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Завдання № 33. Сформувати неупорядковану послідовність цілих 

чисел (не менше 20) та записати їх у ідеально збалансоване дерево 

(дерево мінімальної висоти). Вивести значення вузлів дерева за допомогою 

обходу LVR. 

 

Завдання № 34. Відкрити текстовий файл, який включає не менше 

10 сторінок англійського тексту. Читати послідовно рядки тексту, всі 

літери записувати у дерево пошуку (місце вузла визначати за кодом 

ASCII). У структурі вузла передбачити лічильник кількість повторень 

кожної літери. В кінці програми обійти всі вузли (LVR) та підрахувати 

частоту повторення кожної літери. 
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2.2. МАТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІВ. 

МАТРИЦІ СУМІЖНОСТІ 

 

Матриці суміжності. Матриці шляхів. Матриці досяжності. Приклади 

задач. 

 

Представлення графів у вигляді рисунків зручно, але тільки тоді, 

коли n невелике. В алгебраїчній формі це можна зробити за допомогою 

матриць. 

Нехай G=(V, E) – простий орграф, у якому вершини V={v1, v2, …, vn} 

упорядковані від v1 до vn. Матриця А розміром nxn, елементи якої 

задаються виразом 







 


інакше

Evvякщо
а

ji

ij

  ,0

)  ,(  ,1
, 

називається матрицею суміжності (МС) графа G. Оскільки aij  {0, 1}, 

то матрицю А можна розглядати як бітову або як булеву. 

Якщо два орграфи такі, що МС одного може бути отримана шляхом 

перестановки рядків і/або, відповідно, стовпців іншого, те ці орграфи 

еквівалентні. 

Поняття матричного представлення можна розширити на 

мультиграфи і зважені графи: aij  {0, wij}, де wij – кратність ребер, що 

з’єднують вершини, або вага ребра (i, j). 

Для простих неорієнтованих графів МС є симетричною. Якщо в 

графі присутні тільки ізольовані вершини без петель, то А=0. Якщо 

присутні тільки петлі, а інші елементи дорівнюють 0, то матриця 

суміжності є одиничною. 

На рис. 2.4 наведене простий незважений орграф та його матриця 

суміжності А. 

V1 

V2 

V4 

V3 

V1 V2 V3 V4 

1 

0 1 V1 

V2 

V3 

V4 

1 

1 0 0 1 

1 0 

0 1 

0 1 0 0 

Рис. 2.4. Приклад графа та його матриця суміжності 
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Розглянемо степені матриць суміжності А2
, А

3
, ... , А

n, елементи 

яких позначимо . Розглянемо А
2. Елементи такої матриці визна-

чаються за формулою: 

a
n

ij





n

k

kjikij
aaa

1

2

*

Із формули видно, що  тоді і тільки тоді, коли aik=akj=1, 

тобто у графі маються ребра (vi, vk) і (vk, vj), а це шлях довжиною 

L((vi, vj))=2. Тим самим, виявляє число шляхів із вершини vi до 

вершини vj довжиною 2. За індукцією або за допомогою рекурсії можна 

показати, що  виявляє число елементарних шляхів із вершини vi до 

вершини vj довжиною n. 

Якщо скласти В
n=А+А2+А3+ ... +Аn, то елементи цієї матриці  

позначають, скільки існує елементарних шляхів із вершини vi до 

вершини vj і чи є вони взагалі. Якщо елемент  не дорівнює нулю, то 

вершина vj досяжна із вершини vi. 
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Досяжність можна визначити і більш просто. Позначимо матрицю 

досяжності Р, яку ще називають шляховою матрицею графа G. Для її 

одержання можна використовувати булеві матричні операції. 

kn A
n

k
AAAP

1
...2


 

Нагадаємо, що операція диз’юнкції двох булевих матриць визначається 

таким чином. Нехай А і В – булеві матриці. Тоді 

, де  BAC 
ijijij

bac 

Розглянемо одну з практичних задач, де можна використати шляхову 

матрицю або матрицю досяжності. Задача нагадає колись популярну 

комп’ютерну гру Line, у якій uhfdtwm, зокрема, мав позначити певну 

кульку, що знаходиться в клітинці astart на квадратній таблиці 9х9, і 

вказати незаняту клітинку aend таблиці для переміщення туди кульки. 

Програма, зокрема, визначала, чи існує шлях від клітинки astart до 

клітинки aend, і вже після цього здійснювалося переміщення кульки. Тут 

розглянемо спрощений варіант цієї задачі. Хай таблиця має розмір 3х3 
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Таблиця 2.23 

Варіанти PERT-графів для завдань № 21-25 

Варіант Ребра орграфа та їх вага 

21 

Vi 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Vj 2 4 1 3 1 2 3 5 2 4 

Sij 5 40 15 30 25 35 45 10 20 50 

22 

Vi 1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 

Vj 2 3 4 5 1 2 4 5 5 4 

Sij 10 18 30 22 14 50 25 40 35 15 

23 

Vi 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 

Vj 2 4 1 3 5 5 1 3 5 3 

Sij 15 20 35 45 55 10 40 25 30 50 

24 

Vi 1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 

Vj 2 3 4 5 1 2 4 5 5 4 

Sij 30 25 40 35 15 10 18 50 22 14 

Vi 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 

25 Vj 2 4 1 3 5 5 1 3 5 3 

Sij 45 55 10 40 25 30 50 15 20 35 

Завдання № 26-31. В табл. 2.24 задані варіанти бінарних дерев. 

Необхідно виконати обхід наведених дерев заданим у відповідності 

до варіанту алгоритмом. 

Таблиця 2.23 

Варіанти PERT-графів для завдань № 21-25 

26 VLR Де-

рево 

Vi a a b b c c e e f f 

27 LVR Vj b c d e f – g h – i 

28 RVL Де-

рево 

Vi a a b b c c e e f f 

29 LRV Vj - b c d e f g h i – 

30 RLV Vi a a b b c c d d f f Де-

рево 31 VRL Vj b – c d – e f g h i 

Завдання № 32. Сформувати бінарне дерево у середовищі Pascal, 

яке відображає вираз (a+b)*c-(d-e)/k шляхом виділення оперативній 

пам’яті за допомогою процедури New(). Для контролю вивести значення 

вузлів трьома способами їх обходу. 

Сформувати неупорядковану послідовність цілих чисел (не менше 20) 

та записати їх у дерево пошуку. Вивести значення вузлів дерева за 

допомогою обходу LVR (послідовність повинна стати упорядкованою). 
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Завдання № 11-15. Перетворити PERT-графи, що задані у табл. 2.21 

в топології «дуги-роботи» в графи за топологією «вершини-роботи». 

Таблиця 2.21 

Варіанти PERT-графів для завдань № 11-16 

11 

Vi 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 

Vj 2 3 5 4 6 7 4 6 7 7 7 

Tij 5 4 5 3 4 7 4 8 6 5 6 

12 

Vi 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 

Vj 2 3 4 3 5 7 3 6 6 7 7 

Tij 5 4 6 4 2 4 6 2 3 5 4 

13 

Vi 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 

Vj 2 3 4 3 5 7 3 6 6 7 7 

Tij 5 4 6 4 2 4 6 2 3 5 4 

14 

Vi 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 

Vj 2 3 4 5 6 6 5 6 7 7 7 

Tij 3 5 4 3 5 4 6 2 4 5 6 

Vi 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 

15 Vj 2 3 4 5 4 6 7 5 7 7 7 

Tij 3 4 5 4 3 2 6 4 3 5 6 

  Vi 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 

Завдання № 16-20. В табл. 2.22 задані варіанти орієнтованих графів, 

у яких орієнтація ребер «i→j». У таблиці також наведено вартість 

ребер Sij (довжини шляхів від вершини i до вершини j). Необхідно знайти 

найкоротший шлях між вершинами A і E.  

Таблиця 2.22 

Варіанти орграфів для завдань № 16-20 

vi A A A A B C C D D F F Варі-

анти 
vj B D F C C E F E F B E 

16 Sij 100 110 95 90 15 25 10 30 15 20 80 

17 Sij 110 100 110 95 10 30 15 40 20 30 70 

18 Sij 120 110 115 100 20 20 15 35 25 40 75 

19 Sij 115 120 100 120 25 20 10 40 20 25 85 

20 Sij 125 115 110 110 20 15 20 30 15 20 90 

Завдання № 21-25. В табл. 2.23 задані варіанти орієнтованих графів, 

у яких орієнтація ребер «i→j». У таблиці також наведено вартість 

ребер Sij. Необхідно знайти центр орграфа. 
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(рис. 2.5а). На початку гри вона є пустою, тому їй у відповідність 

можна поставити граф, що на рис. 2.5б. Після кожного кроку на 

незайнятому у таблиці місці (клітинці) випадковим чином з’являється 

нова кулька, яку гравець може перемістити на інше вільне місце в 

залежності від умов гри, які тут не розглядаються. Кульки можуть 

переміщатися тільки за горизонтальними та/або вертикальними лініями. 

Нехай на першому кроці кулька з’явилася на клітинці 6 та її гравець 

нікуди не переміщав (рис. 2.5в). На другому кроці кулька з’явилася на 

клітинці 3, її гравець хоче перемістити на клітинку 5 (рис. 2.5в). На 

рис. 2.6 наведено матриці суміжності для графів, що на рисунках 2.5б 

та 2.5г (для графів, що на рисунках 2.5е та 2.5ж, читач може побудувати 

самостійно). 

1 

4 5 6 

7 8 9 

3 2 1 2 3 

4 6 5 

7 8 9 

Рис. 2.5. Відображення стану таблиці графами 
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i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9   i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   1   1             1   1   1           

2 1   1   1           2 1   1   1         

3   1       1         3   1               

4 1       1   1       4 1       1   1     

5   1   1   1   1     5   1   1       1   

6     1   1       1   6                   

7       1       1     7       1       1   

8         1   1   1   8         1   1   1 

9           1   1     9               1   

для графа 2.5б для графа 2.5г 

Рис. 2.6. Матриці суміжності 

Граф 

на рис. 

Шукані шляхи та 

елементи матриці 
Шляхові матриці 

vi→vj 
 

a
n

ij А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

2.5г 3→5 
 

a
n

35
0 1               

2.5е 9→4 
 

a
n

94
0 0 1             

2.5ж 8→2 
 

a
n

82
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рис. 2.7. Визначення досяжності вершини vj із вершини vi 

На рис. 2.7 показано ідею знаходження досяжності vi→vj шляхом 

розрахунку відповідних елементів  шляхових матриць Аn, де n – 

степінь матриці суміжності А. Для визначення досяжності спочатку 

розглядається елемент aij матриці А. Якщо aij=1, то існує шлях 

довжиною 1, а якщо aij=0, то обчислюється елемент , n=2, 3, … , N, 

доки не отримаємо не нульове значення . Його величина позначає 

кількість шляхів vi→vj довжиною n. А якщо усі , такого шляху 

не існує. Маршрут шляху можна отримати, виділяючи в кожному 

виразі , добуток, що дав ненульове значення. 

 

2.3. МЕРЕЖНІ ГРАФИ. КРИТИЧНИЙ ШЛЯХ 

 

Визначення PERT-графа. Топологія «вершини-роботи». Топологія 

«дуги-роботи». Алгоритми перетворення з однієї топології в іншу. Ранні 

початки робіт. Пізні початки робіт. Резерви часу у вершинах PERT-

графа. Критичний шлях PERT-графа. 
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2.10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання № 1-5. Для варіантів орграфа, заданого у таблиці 2.19 з 

вершинами Vi (початкова) і Vj (кінцева), знайти математичним шляхом 

усі шляхи довжиною 1, 2, 3 і 4. Довжина шляху визначається як кількість 

ребер, що визначають шлях. 

Таблиця 2.19 

Варіанти орграфів для завдань № 1-5  

Варіант Ребра 

1 
Vi 1 2 2 1 2 1 3 4 

Vj 2 1 2 3 4 3 4 3 

2 
Vi 1 1 2 4 3 2 3 4 

Vj 1 2 1 2 1 3 4 3 

3 
Vi 1 1 2 2 2 3 3 4 

Vj 1 2 1 4 3 1 4 3 

4 
Vi 1 1 2 2 3 3 3 4 

Vj 2 1 1 4 1 2 4 3 

5 
Vi 1 1 1 2 2 3 3 4 

Vj 1 2 3 1 4 2 4 3 

Завдання № 6-10. Для заданого у табл. 2.20 варіанту PERT-графа 

знайти ранні (ТЕj) й пізні (ТLj) початки робіт, резерви часу кожної 

вершини (FTj) та визначити критичні шляхи. 

Таблиця 2.20 

Варіанти PERT-графів для завдань № 6-10 

Варіант Ребра PERT-графа та вага ребер 

6 

Vi 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 

Vj 2 3 4 5 2 7 6 5 6 7 7 

Tij 4 5 3 4 3 5 6 5 3 5 4 

7 

Vi 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

Vj 2 3 5 5 4 5 6 7 6 7 7 

Tij 4 3 4 6 3 5 7 6 3 6 5 

8 

Vi 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

Vj 2 3 5 5 4 5 6 7 4 6 7 

Tij 4 4 3 7 3 5 4 6 8 4 4 

9 

Vi 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 

Vj 2 3 5 6 4 2 6 7 7 7 7 

Tij 5 4 4 3 4 6 3 1 6 3 4 

Vi 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 

10 Vj 2 3 5 6 4 2 6 7 7 7 7 

Tij 5 4 4 3 4 6 3 1 6 3 4 
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2.9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 

 

1. Як визначається граф? 

2. Які графи називають орієнтованими, неорієнтованими та змішаними? 

3. Який граф називають простим? 

4. Який граф називають мультиграфом? 

5. Як визначається зважений граф? 

6. Який зв’язок між мультиграфом і зваженим графом? 

7. Як визначається шлях в графі? 

8. Які шляхи в графі є елементарними? 

9. Які шляхи в графі є простими? 

10. Який зв’язок між елементарними та простими шляхами? 

11. Що таке контур в графі? 

12. Що таке петля в графі? 

13. Як будується матриця суміжності графа? 

14. Яку інформацію надає матриця суміжності n–го порядку? 

15. Як будується шляхова матриця графа? 

16. Як будується матриця досяжності графа? 

17. Як визначається PERT-граф? 

18. Як визначаються ранні початки робіт PERT-графа? 

19. Як визначаються пізні початки робіт PERT-графа? 

20. Як визначаються резерви часу робіт PERT-графа? 

21. Як визначаються критичний шлях PERT-графа? 

22. Які топології представлення PERT-графів Вам відомі і в чому 

полягає різниця між ними? 

23. Що таке фіктивна робота у PERT-графі та при якій топології графа 

вона використовується? 

24. В чому полягає основна ідея алгоритму Дейкстри? 

25. Чим відрізняється алгоритм Дейкстри від алгоритму Флойда? 

26. Як визначається ексцентриситет вершини графа? 

27. Як визначається центр графа? 

28. Дайте визначення дерева. 

29. Дайте визначення бінарного та повного бінарного дерева. 

30. Які способи представлення бінарного дерева Вам відомі? 

31. Як здійснюється перетворення m-арних дерев у бінарні? 

32. Алгоритм низхідного способу обходу бінарних дерев. 

33. Алгоритм висхідного способу обходу бінарних дерев. 

34. Алгоритм змішаного способу обходу бінарних дерев. 

35. Що таке прошиті бінарні дерева і для чого їх «прошивають»? 

36. Дайте визначення В-дерева. 
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Одне із перших застосувань, коли для обробки графів застосовувалися 

ЕОМ, було зв’язано зі складанням розкладів з використанням широко 

відомих методів PERT (Program Evalution and Review 

Technique – метод перегляду й оцінки програм) і СРМ (Critical 

Path Method – метод критичного шляху). У вітчизняній термінології 

такі графи отримали назву сіткових або мережних графіків (МГ). Але 

мова йде не про вільні мережні графи, а про орієнтовані, що мають 

ще певні властивості. 

Орієнтовані графи є досить адекватною моделлю відображення 

складних взаємозалежностей великої кількості робіт (НДР, ДКР, 

будівництво корабля, греблі й т. д.). Формально PERT-граф є кінцевим 

орграфом без контурів або циклів, у якому мається тільки одна вершина – 

джерело, напівступінь заходу якої дорівнює нулю) і одна вершина – стік, 

напівступінь якої дорівнює нулю. Це – зважений граф, тобто ребру 

відповідає, наприклад, час виконання роботи, трудомісткість виконання 

роботи тощо. 

Шляхом обробки СГ можна обчислити для всіх робіт ранні початки 

робіт (Тij), тобто найбільш ранній можливий час їхнього виконання 

(раніш не можна, тому що не завершена жодна з попередніх робіт). 

Вони обчислюються за такими формулами: 

ТЕ1=0; 

ТЕj=max{L1j}, n≥ j>1. 

де  L1j позначає сумарну тривалість часу для шляху із вершини V1 до 

вершини Vj, а максимум береться з усіх можливих шляхів. 

На рис. 2.8 представлено приклад PERT-графа, а нижче обчислення 

для ТЕj. 
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V4 
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Рис. 2.8. Приклад PERT-графа 
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Застосовуючи формули для визначення ранніх початків робіт, 

отримаємо такі результати (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Ранні початки робіт для PERT-графа на рис. 2.8 

V1 TE1=0 

V2 TE2=max{3}=3 

V3 TE3=max{2} 

V4 TE4=max{(3+2), (2+4)}=6 

V5 TE5=max{(3+3)}=6 

V6 TE6=max{(3+3+1), (3+2+2), (2+4+2), (2+3)}=8 

Далі ми можемо обчислити найбільші пізні початки робіт TLj 

(пізніше не можна без зриву кінцевого терміну). Вони обчислюються 

за такими формулами: 

ТLn= ТЕn; 

ТLj= ТЕn – max{Ljn)}, 1≤ j<n. 

Нижче наводяться обчислення для ТLj в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 

Пізні початки робіт для PERT-графа на рис. 2.8 

V6 ТL6 =8 – max{(3+3+1), (3+2+2), (2+4+2), (2+3)}=8-8=0 

V5 ТL5 =8 – max{1}=8-1=7 

V4 ТL4 =8 – max{2}=8-2=6 

V3 ТL3 =8 – max{(4+2), 3}=8-6=2 

V2 ТL2 =8 – max{(3+1), (2+2)}=8-4=4 

V1 ТL1 =8 – max{(3+3+1), (3+2+2), (2+4+2), (2+3)}=8-8=0 

Ще однією з характеристик СГ є вільний час вершин (резерв часу) 
FТj. Він обчислюється за формулою: 

FТj=ТLj-ТЕj. 
Критичним шляхом у СГ називається будь-який шлях, де у всіх 

вершин ТLj=ТЕj або FТj=0. Цей шлях називається критичним тому, що 
будь-яка затримка на цьому шляху на t одиниць часу викликає затримання 
терміну закінчення всіх робіт також на t одиниць часу. 

Результати розрахунків тимчасових характеристик мережного графіка, 
представленого на рис. 2.8, зведені в таблицю 2.4. 

Таблиця 2.4 

Результати обчислень часових характеристик графа рис. 2.5 

Vj 1 2 3 4 5 6 

TEj 0 3 2 6 6 8 

TLj 0 4 2 6 7 8 

FTj 0 1 0 0 1 0 
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у тому, що посилання на вузли означають адреси на диску, а не в 

оперативній пам’яті. 

Якщо ми маємо бінарне дерево пошуку із кількістю вузлів 106, то 

для локалізації певного вузла нам буде потрібно виконати не більше 

log2106=20 звернень, а це вже достатньо багато, враховуючи час на 

доступ до диску. 

Якщо відбувається звернення до одиночного елемента, який 

розташований на зовнішньому носії, то майже без додаткових затрат часу 

можна звертатися до групи елементів при умові, що вони розташовані 

на одній доріжці жорсткого диску. Звідки висновок: все дерево слід 

розділити на піддерева, рахуючи, що вони одночасно всі доступні і 

назвемо їх сторінками. Зменшення кількості звернень до диску може бути 

вельми суттєвим. Припустимо, що кожна сторінка буде мати 100 вузлів, 

тоді пошук елемента у згаданому дереві потребує всього log100106=3 

звернень до диску. 

У реальному випадку формується дерево із сторінками, кожна з яких 

містить від n до 2n вузлів (де n – постійна величина, наприклад 100). 

Тоді у дереві з N елементами і максимальним розміром сторінки 2n 

найгірший випадок пошуку потребує lognN звернень до сторінок (див. 

рис. 2.31). 

25 

10 20 

2 5 7 8 

30 40 

26 27 28 13 14 15 18 22 24 32 35 38 41 42 45 46 

Рис. 2.31. Приклад зображення В-дерева. Кожна сторінка містить 

по 4 вузла 

Коли знайдена потрібна сторінка, її дані зчитуються у оперативну 

пам’ять, де відбувається остаточний пошук. Якщо сторінка невелика, 

то організується послідовний пошук (при цьому дані на сторінках можна 

не сортувати), у протилежному випадку – бінарний. Який підхід вибрати 

залежить від розміру сторінки та вимоги до частоти звернень. 

Така схема організації даних потребує відносно простих алгоритмів 

пошуку, включення та видалення вузлів. Якщо якась сторінка пере-

повнюється, то організується нова, яка буде у подальшому поступово 

заповнюватись. 



Фісун М.Т., Цибенко Б.О. 

78 

кількості компонентів, що вказана у специфікації, помноженої на кількість 

самих збірок у збірці найближчого верхнього рівня, помноженої на 

кількість збірки цього рівня у збірці наступного верхнього рівня і т. д. 

аж до першого рівня. Так, до складу предмету D входить 4 предмета v, 

але предмет D входить до складу предмету C у кількості 2 шт., тому до 

складу предмету C через предмет D входить вже 4*2=8 предметів, 

оскільки подальші входження дорівнюють 1 шт. А загальне входження 

предмету u через ланцюжок входжень u←D←C дорівнює 4*2*2=16 шт. 

Далі структурне розвузлування використовують для сумарного 

розвузлування, що знати, скільки яких предметів потрібно для виготовлення 

даного виробу. 

При сумарному (повному) розвузлуванні представляється підсумковий 

перелік усіх компонент, що входять прямо (безпосередньо) або побічно 

(через проміжні збірки) до складу даної складальної одиниці. При цьому 

бажано указати найнижчій рівень входження компонентів. Така інформація 

корисна для попередньої орієнтації в терміновості виготовлення або 

закупівлі даного предмету. Так, якщо предмет входить до складу виробу 

на найнижчому рівні, то він потрібен уже на самому початку його 

виготовлення. 

У таблиці 2.18 наведено сумарне розвузлування виробу А. 

Таблиця 2.18 

Структурне розвузлування предмету А 

Код виробу 
Код предмета-

компонента 

Загальна кількість 

компонентів, шт. 

Найнижчий 

рівень 

входження 

А B 1 1 

А C 3 2 

А D 5 3 

А v 25 4 

А w 7 3 

А x 3 3 

А u 24 4 

А z 25 4 

Зрозуміло, що якщо в наборі даних будуть специфікації кількох виробів, 

то можна розрахувати потребу в компонентах для всіх цих виробів. 

 

2.8. В-дерева 

 

Структуру даних «дерево» можна організовувати також на жорсткому 

диску, якщо об’єм оперативної пам’яті недостатній. Різниця складається 

Структури та організація даних в ЕОМ 

55 

Із таблиці бачимо, що критичний шлях проходить через вершини 1, 

3, 4, 6. 

 

2.4. ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖНИХ ГРАФІКІВ «ДУГИ-РОБОТИ» 

ТА «ВЕРШИНИ-РОБОТИ» 

 

Різні форми представлення мережних графіків, їх недоліки й переваги. 

Алгоритми взаємного перетворення графіків «дуги-роботи» та «вершини-

роботи». 

 

Загальною основною всіх систем мережного планування та управління 

є використання моделей спеціального вигляду – мережних моделей. 

Об’єктами моделювання є комплекси робіт. 

Робота – основний елемент комплексу. Вона являє собою або трудовий 

процес, в якому беруть участь люди, машини, механізми, перевезення 

зерна, проектування споруд, розв’язок задачі й т. ін. Робота – це процес, 

що відбувається у часі. Мінімальна інформацію про роботу – її назва 

чи номер, код і т. д. У залежності від задач, які вирішуються із  

застосуванням мережної моделі, робота може мати і ряд інших 

характеристик. 

Однією з основних ознак комплексу є наявність відношень порядку 

між роботами. У більшості випадків ці відношення складаються з того, 

що деякі роботи не можуть бути початі перш ніж завершаться інші роботи. 

Якщо робота β не може бути почата до того, як закінчена робота α, 

то робота α називається передуючою роботі β, а робота β – наступною 

за роботою α. 

Поряд з роботами в системах розглядаються елементи, які називаються 

подіями. Поняття «подія» означає певний стан в процесі виконання 

комплексу робіт. Кожну подію можна охарактеризувати як певну зміну 

складу виконаних або доступних для виконання робіт (фронту робіт), 

а саме: 

а) поява умов, які дозволяють почати одну роботу або декілька робіт; 

ці роботи по відношенню до події називаються безпосередньо 

передуючими (вихідними), а подія по відношенню до робіт – початковою; 

б) закінчення однієї або декількох робіт; ці роботи по відношенню 

до події називаються безпосередньо попередніми (вхідними), а подія 

по відношенню до робіт – завершальною. 

Подія, на відміну від роботи, не є процесом і не має тривалості. 

Проміжна або завершальна подія відбувається в момент закінчення 

всіх безпосередньо передуючих до неї робіт: вихідна подія відбувається 
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в момент, коли з’являються умови для виконання усіх безпосередньо 

наступних робіт. 

Реально існуючі відношення передування між роботами, подіями 

комплексу відображуються за допомогою орієнтованого графу. 

Мережа комплексу – орієнтований граф, який відображає відношення 

передування та безпосереднього передування між роботами комплексу. 

Вершина і передує вершині j, якщо в графі існує шлях, початком 

якого є вершина і, а кінцем – вершина j (шлях з вершини і у вершину j). 

Якщо існує шлях з вершини і у вершину j, який складається з однієї 

дуги, то і безпосередньо передує j. 

Дуга (і, j) передує дузі (k, l), якщо вершина j передує вершині k 

або співпадає з нею; в останньому випадку дуга (і, j) безпосередньо 

передує j. 

Дуга (і, j) передує вершині k, якщо вершина j передує вершині k 

або співпадає з нею; в останньому випадку дуга (і, j) безпосередньо 

передує вершині k. Вершина j передує дузі (k, l), якщо вершина j передує 

вершині k або співпадає з нею; в останньому випадку вершина j 

безпосередньо передує дузі (k, l). 

Розрізняють два основних типи мереж: 

 мережі, в яких роботам комплексу зіставлені вершини орієнтованого 

графа, а дуги фіксують умови передування між роботами (мережа 

типу «роботи-вершини» рис. 2.9) 

 мережі, в яких роботам зіставлені дуги графа, а вершини 

відповідають визначеним подіям (мережа типу «роботи-дуги» 

рис. 2.10). 

Рис. 2.9. Мережна модель типу «Роботи-вершини» 
Примітка. Цифри в колах – номера робіт. Стрілки визначають відношення 

передування. 
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C w 1 

C x 1 

D v 4 

D u 4 

D z 4 

Закінчення таблиці 2.16 

Таке комп’ютерне представлення специфікацій виробів дозволяє 

розв’язувати задачу структурного розвузлування виробів. 

При структурному розвузлуванні перелічуються всі компоненти, 

які входять в даний виріб або складальну одиницю і розташовані на 

усіх нижчих рівнях структурного дерева даного виробу (збірки). 

Нижче у таблиці 2.17 наведено результат структурного (зубчатого) 

розвузлування виробу А, при цьому рівень входження відповідає глибіні 

дерева. 

Таблиця 2.17 

Структурне розвузлування предмету А 

Код виробу 
Код предмета-

компонента 

Кількість 

компонентів на 

даному рівні, шт. 

Кількість 

компонентів 

у виробі, шт. 

Рівень 

входження 

А B 1 1 .1 

А C 1 1 ..2 

А D 1 1 ...3 

А v 4 8 ....4 

А u 4 8 ....4 

А z 4 8 ....4 

А w 1 1 ...3 

А x 1 1 ...3 

А v 1 1 ..2 

А w 2 2 ..2 

А C 2 2 .1 

А D 2 4 ..2 

А v 4 16 ...3 

А u 4 16 ...3 

А z 4 16 ...3 

А w 2 4 ..2 

А x 1 2 ..2 

А z 1 1 .1 

Ця таблиця повністю відповідає дереву КТГ, що зображене на рис. 2.30. 

В таблиці наведено ще один атрибут – «Кількість компонентів у виробі», 

дані про які відсутні на дереві. Справа в тому, що ця величина дорівнює 
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до складу предмета C входить два предмета D, один предмет w і один 

предмет x. На рисунку прийняті такі позначення предметів: 

 Великими літерами початку латинської абетки позначені складальні 

одиниці, тобто сам виріб та вузли (агрегати, збірки тощо). Їм 

відповідають вершина та вузли дерева. 

 Маленькими літерами кінця латинської абетки позначені деталі, 

яким відповідають листя дерева. 

 Справа показано рівні входження предметів до виробу. 

Структура дерева залежить як від конструкції предмету, так і від 

технологій складання виробу. Крайнім випадком є однорівневе дерево, 

яке відповідає кустарній технології, коли подаються всі деталі одночасно 

і складальник збирає їх у виріб на свій розсуд. Але при індустріальному 

виробництві деталі складаються у вузли, вузли в зборки більш високого 

рівня і так далі до готового виробу. Але КТГ виробів у вигляді дерева 

треба побудувати на основі специфікацій предметів, які відповідають 

однорівнему розвузлуванню. 

Однорівневе розвузлування якогось виробу (збірки) представляє собою 

перелік тих компонент, що входять у нього безпосередньо, тобто на 

наступному нижньому рівні. По своєї суті – це специфікація виробу 

або проміжної збірки. Нижче у табл. 2.15 приведена специфікація збірки В. 

Таблиця 2.15 

Однорівневе розвузловання предмету В 

Код збірки Код компонента Кількість 

В С 1 

В v 1 

В w 2 

Після отримання всіх специфікацій та їх об’єднання в теоретико-

множинному сенсі отримаємо такий набір даних (див. табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Специфікації складених предметів з КТГ, що на рис. 2.30 

Код збірки Код компонента Кількість 

A B 1 

A C 2 

A z 1 

В С 1 

В v 1 

В w 2 

C D 2 
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Рис. 2.10. Мережна модель типу «Роботи-дуги» 

Для побудови мережі комплексу необхідно кожній роботі зіставити 

елемент мережі так, щоб різним роботам відповідали різні елементи і 

щоб зберігалися відношення передування, тобто відношення передування 

між елементами мережі, які відповідають роботам, мало місце тоді і 

тільки тоді, коли воно існує для відповідних робіт. 

Під час будування мережі типу «роботи-вершини» встановлюється 

взаємно однозначне співвідношення між роботами комплексу та 

вершинами мережі, причому роботи та відповідні вершини отримують 

однакові коди. Якщо робота α безпосередньо передує роботі β, в 

мережу вводиться дуга (α, β). Сукупність отриманих таким чином 

вершин та дуг і є мережа комплексу; вершини такої мережі дають 

назви відповідних робіт, а дуги називають зв’язками. 

 

Приклад 

Інформація про комплекс міститься в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Дані про роботи та їх порядок виконання 

Код 

роботи 
Найменування роботи 

Код безпосередньо 

попередніх робіт 

1 Збір вузлів виробу – 

2 
Виготовлення деталей виробу та пристроїв 

випробувального стенду 
– 

3 Збір дослідного зразка виробу 1, 2 

4 Устаткування випробувального стенду 2 

5 
Випробування дослідного зразка виробу на 

стенді 
3, 4 
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Відповідний мережний графік типу «роботи-вершини» представлений 

на рис. 2.9. 

Під час будування мережі типу «роботи-дуги» кожній роботі комплексу 

повинна відповідати дуга мережі, а вершини використовуються 

для сполучення цих дуг, яке відображає відношення передування 

(безпосереднього передування) між роботами. Якщо робота α безпо-

середньо передує роботі β, то в мережі це, як правило, відображається 

за допомогою вершини, для якої дуга, яка відповідає роботі α, є 

вхідною, а дуга, яка відповідає роботі β – вихідною. 

Для правильного відображення відношень порядку в комплексі під 

час будування мережі типу «роботи-дуги», необхідно використовувати 

додаткові дуги, які не відповідають ніяким роботам комплексу. Додатковим 

дугам зазвичай присвоюють спеціальну ознаку; в мережному графіку 

комплексу їх зображують за допомогою штрихової лінії. Так, за 

допомогою додаткових дуг відношення порядку (зв’язки) між роботами 

розглянутого у табл. 2.6 прикладу можуть бути зображені так, як 

показано на рис. 2.10. 

Моделі, орієнтовані на події, використовуються порівняно рідко. 

Вони не містять чіткого визначення робіт. Зв’язки між подіями комплексу 

не обов’язково розглядаються як роботи, що виконуються. А моделі, 

що орієнтовані на роботи, отримали найбільше розповсюдження. 

Нижче наводиться один із алгоритмів перетворення мережних графів 

типу «дуги-роботи» до графів типу «вершини-роботи». 

Розглянемо граф типу «дуги-роботи», що заданий у таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Приклад завдання графу типу «дуги-роботи» 

Передуюча вершина 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 

Наступна вершина 2 3 4 5 4 3 5 6 7 7 7 

Позначення роботи A C B D E F G H J I K 

Термін виконання 5 8 4 2 9 0 3 5 6 3 7 

Візуально граф, що представлений у табл. 2.6, зображено на рис. 2.11, 

де у дужках після коду роботи наведено термін її виконання. 

В подальшому ми не будемо використовувати характеристику роботи 

«термін виконання». Наведена інформація про терміни тут нам потрібна 

тільки для того, щоб помітити на графі роботу F (дуга (2→3)) як фіктивну. 

Для перетворення мережних графів типу «дуги-роботи» до графів 

типу «вершини-роботи» треба виконати таку послідовність дій. 

1. Уведемо дві фіктивні роботи «Begin» і «End», назви яких говорять 

самі за себе. 
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Рис. 2.29. Симетрично прошите зліва дерево 

2.7.2. Конструкторсько-технологічні графи виробів 

 

Однією із класичних задач конструкторської підготовки машино-

будівного або приладобудівного виробництва є обробка специфікацій 

до креслень і проведення розрахунків матеріальних норм (матеріалів 

та комплектувальних покупних предметів) на виготовлення того чи 

іншого виробу. Склад виробу або будь якої складальної одиниці можна 

представити у вигляді конструкторсько-технологічного графа (КТГ), 

який представлятиме m-арне дерево. На рис. 2.30 зображено приклад 

такого КТГ для виробу А. 

Рис. 2.30. Конструкторсько-технологічний граф виробу А 

A       1 

B          1 C          1 z           1 

C        1 v        1 w       2 D      2 w       2 x      1 

D        2 w       1 x         1 v        4 u       4 z     4 

v        4 u         4 z        4 

.1 

..2 

...3 

....4 

Кожна вершина КТГ, яка представлена прямокутником, має два 

інформаційних поля: у лівій частині прямокутника указаний код 

предмету, а в правій частині – кількість предметів, що входить до складу 

предмету, який представляє «батьківську» вершину дерева. Так, наприклад, 
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Рис. 2.27. Схема представлення дерева на рис. 2.25 

з використанням списку 

Рис. 2.28. Симетрично прошите справа дерево, що  зображено 

на рис. 2.27 
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Таке дерево називається симетрично прошитим справа. Для 

універсальності алгоритму задіяні й вказівники RPT для вершин, після 

обробки якої здійснюється повернення на один рівень вище (в наведеному 

прикладі – із вершини із значенням 64 до вершини із значенням 66. 

Крім того, крайня права вершина залишається із значенням вказівника 

правого піддерева (RPT) Null. 

Аналогічно будується симетрично прошите зліва бінарне дерево 

для способу обходу RVL, при цьому використовуються незадіяні 

вказівники LPT. На рис. 2.29 наведено бінарне дерево, обхід якого 

способом RVL дає такий набір даних <C, J, F, A, I, E, Y, B, D, G>. 

У цьому випадку задіються всі вказівники LPT окрім крайньої лівої 

вершини. 

Структури та організація даних в ЕОМ 

59 

4 

2 

3 6 

5 

7 1 

A(5) 

H(8) 

F(0) 

E(9) 

C(8) 

D(2) 

G(3) 

J(6) 

I(3) 

K(7) 

B(4) 

Рис. 2.11. Орграф, представлений у табл. 2.6 

2. Нанесемо на рисунок графа вершину «Begin» та вершини 1-го фронту. 

Номер фронту дорівнює максимальному числу кроків (кількість пройдених 

вершин, включаючи початкову, до даної роботи). З’єднуємо вершину 

роботи «Begin» з вершинами 1-го фронту. Для нашого прикладу це 

показано на рис. 2.11. 

3. Рекурсивно, до вичерпання усіх робіт графа типу «дуги-роботи», 

виконуємо операції, що подібні операціям п. 2, наносячи на рисунок 

вершини робіт 2-го, 3-го і т. д. фронтів, і з’єднуємо вершини робіт 

між собою у відповідності до заданої топології. При цьому, фіктивні 

роботи, що були в графі типу «дуги-роботи», не наносяться, залишаються 

тільки залежності чергування робіт, які відображаються відповідними 

дугами. У нашому прикладі серед вершин другого фронту зникає фіктивна 

робот F, але фіксація залежностей між роботами A→G, A→H тепер 

зафіксовано безпосереднє. При цьому можливі випадки коли по одному 

шляху одна й та ж вершина може належати різним фронтам. До таких 

у нашому прикладу відноситься вершина J. Для нашого прикладу, як 

бачимо на рис. 2.11, усі вершини вичерпані на 3-му фронті. 

4. Наносимо вершину «End» і дуги від фінішних робіт, тобто від робіт, 

які відповідають на початковому графі ребрам, що заходять до кінцевої 

вершини (рис. 2.12). 

Цей граф теж можна задати і в табличній формі, як, наприклад, у 

табл. 2.7.  
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Рис. 2.12. Граф з рис. 2.8, перетворений до типу «вершини-роботи» 

Таблиця 2.7 

Представлення графа, що на рис. 2.9 

Передуюча 

вершина 
Begin Begin Begin A A A A B C C D E G H J I K 

Наступна 

вершина 
A B C D E G H J G H I J I K End End End 

2.5. ЗНАХОДЖЕННЯ НАЙКОРОТШИХ ШЛЯХІВ 

МІЖ ВЕРШИНАМИ ТА ЦЕНТРОМ ОРГРАФА 

 

Постановка задачі про знаходження найкоротших шляхів в 

орієнтованих графах та її інтерпретації. Алгоритм Дeйкстри. 

Знаходження найкоротших шляхів між парами вершин. Центр та 

ексцентриситет орграфа. 

 

Припустимо, що ми маємо зважений орграф, який містить час польоту 

за маршрутами, які зв’язують певні міста, і ми хочемо побудувати 

таблицю, де наводиться мінімальний час перельоту з одного міста в 

інше. В цьому випадку ми стикаємося із загальною задачею знаходження 

найкоротших шляхів. Тобто, розглядаємо зважений орграф G=(V, E). 

Загальна задача знаходження найкоротших шляхів полягає у знаходженні 
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Рис. 2.25. Бінарне дерево для набору числових даних 

Прошиті дерева 
Бінарне дерево можна реалізувати за допомогою списку, елементи 

якого містять інформаційне поле (поля), та два поля з вказівниками на 

вершину лівого (LPT – Left Part of Tree) та правого (RPT – Right Part 

of Tree) піддерев (рис. 2.26). 

Рис. 2.26. Структура елемента списку для представлення 

бінарного дерева 

LPT Info RPT 

Якщо вершина дерева не має правого чи лівого піддерева, то 

відповідні вказівники елемента списку мають значення Null. Так, 

список для дерева, що на рис. 2.25, буде мати такий вигляд (рис. 2.27). 

На рисунку значенню вказівника Null відповідає діагональна лінія 

прямокутника. Як вже наводилося, обхід дерева способом LVR дає 
упорядкований за збільшенням набір <12, 14, 19, 21, 38, 44, 56, 64, 66, 88>. 
Але фактично програма проходить деякі вершини двічі, і другий раз 
вони не включаються до набору за рахунок мічення пройденої вершини, 
якщо її значення вже було включено. Так, насправді обхід вершин буде 
таким <12, 14, 12, 19, 21, 38, 21, 19, 44, 56, 64, 66, 88>, але вершини із 
значеннями 12, 19 та 21 вдруге не включені до набору. Для скорочення 
кількості проходів по вершинах дерева «прошивають», використовуючи 
незадіяні поля вказівників. Так, для способу обходу LVR використовують 

незадіяні вказівники RPT. Замість значення Null вони мають показувати 

на вершину повернення, обминаючи пройдену вершину. Прошите дерево, 
що на рис. 2.27, представлено на рис. 2.28. 
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2.7. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВ 

 

2.7.1. Упорядковування (сортування) даних. Прошиті бінарні 

дерева 

 

Дерева пошуку 

Цей вид бінарного дерева дуже широко використовується, тому 

що він дає великі переваги при створенні структур, які постійно 

формуються і паралельно в них відбувається пошук даних. Принцип 

формування вузлів такого дерева полягає у тому, що нове дане 

розташовується у ліве піддерево, якщо воно менше, ніж значення 

кореня, і в праве, навпаки. Обхід вузлів дерева відбувається за 

алгоритмом LVR. Розглянемо приклад дерева, що постійно зростає і 

ніколи не зменшується (прикладом може бути формування частотного 

словника). У цій задачі задано послідовність слів і необхідно визначити 

частоту появи кожного слова у тексті. Це означає, що кожне слово 

шукається у дереві. Якщо слово знайдено, лічильник його вживання 

збільшується на одиницю, якщо ні, то формується новий вузол: лівого 

піддерева, якщо новий рядок менше кореня, або правого – у 

протилежному випадку. В цей вузол вставляється це слово і значення 

лічильника стає рівним 1. Це задача пошуку по дереву з включенням. 

Кількість порівнянь при пошуку дорівнює log2N. Якщо записати будь-

яку послідовність даних у таке дерево, то вона буде відсортованою. 

На жаль, видалення даних з уже сформованого дерева пошуку набагато 

складніша операція, ніж вставка. Але, якщо ця операція буде зустрічатися 

достатньо рідко, то у структурі вузла можна передбачити поле, у 

якому буде відмічатися дійсність цього значення, а при пошуку даних 

це поле не буде враховуватися. 

Продемонструємо це на прикладі набору цифрових даних. Хай 

маємо такий набір <44, 19, 21, 56, 38, 66, 88, 12, 64, 14>. Будуємо 

бінарне дерево таким чином: перший елемент набору є коренем, а до 

всіх інших членів набору застосовується таке правило: він створює 

ліве піддерево тієї вершини, значення якої більше, або праве піддерево 

тієї вершини, значення якої менше. Для наведеного вище набору 

побудоване бінарне дерево зображено на рис. 2.25. 

Якщо таке дерево обійти способом LVR, то отримаємо упорядкований 

за збільшенням набір <12, 14, 19, 21, 38, 44, 56, 64, 66, 88>, а якщо 

способом RVL, то упорядкований за зменшенням набір <88, 66, 64, 

56, 44, 38, 21, 19, 14, 12>. 
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для кожної впорядкованої пари вершин (v, w) будь-якого шляху від 

вершини v до вершини w, довжина якого мінімальна серед усіх можливих 

шляхів от v до w. 

 

2.5.1. Задача знаходження найкоротшого шляху (алгоритм 

Дейкстри) 

 

Можна розв’язати цю задачу, послідовно застосовуючи алгоритм 

Дeйкстри для кожної вершини, яка оголошується як джерело. Ваги дуг 

будемо інтерпретувати як довжину шляху між вершинами. При такій 

інтерпретації задача могла виглядати, зокрема, так: знайти мінімальні 

маршрути з одного місця в будь-яке інше за існуючими координатами. 

На рисунку 2.13 наведено приклад такого графа. Приймаємо за початкову 

вершину 1. 

10 100 

60 50 
10 

20 

30 
2 

1 

3 4 

5 

Рис. 2.13. Приклад зваженого орграфа 

Введемо до розгляду: 

S – множина вершин, sij – довжина шляху із вершини i до вершини j. 

У матричній формі цей граф представлено у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Матриця орграфа, зображеного на рис. 2.13 

s = 1 2 3 4 5 

1 0 10 ∞ 30 100 

2 ∞ 0 50 ∞ ∞ 

3 ∞ ∞ 0 20 10 

4 ∞ ∞ ∞ 0 60 

5 ∞ ∞ ∞ ∞ 0 
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Будемо обходити всі вершини за певними правилами. Спочатку S={1}, 

наприкінці S={1, 2, 3, 4, 5}. 

На відміну від прийнятого раніше правила призначати значення sij 0 

при відсутності шляху із вершини i до вершини j будемо задавати 

sij=∞, а значення діагональних елементів буде sii=0, що більше відповідає 

постановці задачі. Якщо вершини правильно пронумеровані (алгоритм 

нумерації тут не розглядається), то нижче головної діагоналі всі елементи 

матриці приймають значення ∞. 

Уведемо також до розгляду величину D[i] – поточне значення 

найкоротшого шляху від вершини 1 до вершини і. 

Алгоритм продемонструємо в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Обчислення для орграфу, представленого на рис. 2.10, за 

алгоритмом Дeйкстри  

Ітерація S υ D[2] D[3] D[4] D[5]   

Початок {1} – 10 ∞ 30 100 це S1j, j=1..5 

1 {1, 2} 2 10 60 30 100   

2 {1, 2, 4} 4 10 50 30 90   

3 {1, 2, 4, 3} 3 10 50 30 60   

4 {1, 2, 4, 3, 5} 5 10 50 30 60   

Алгоритм Дeйкстри базується на принципі: якщо щось «добре» 
локально, то воно буде «добре» і глобально. Цей принцип тут 
використовується двічі. Перший раз – коли ми обираємо до розгляду 
наступну вершину для аналізу шляхів, що проходять через цю вершину – 
обираємо ту вершину, шлях до якої від попередньої вершини найкоротший. 
Другий раз ми користуємося цим принципом, коли приймаємо рішення 
відносно D[i]. Якщо шлях через наступну вершину коротший, тобто 
D[i]n+1<D[i]n, де n – номер ітерації, то замінюємо старе значення D[i] 
на нове. 

Для нашого прикладу спочатку виписуємо всі значення S1j – довжини 
шляхів від вершини «1» до усіх інших. Як бачимо, найкоротшим шляхом 
від вершини «1» є шлях до вершини «2», тому на першому кроці 
вибираємо вершину «2». 

Крок 1 
D[2]2=D[2]1=10 (і далі 10); 
D[3]=min{∞, 10+50}=60, тому змінюємо значення D[3]; 
D[4] і D[5] – не змінюються, тому що немає дуг із вершини «2» до них. 
Із «2» вже доступна вершина «3», але новий шлях із вершини «1» 

до неї більший, ніж шлях від вершини «1» до вершини «4», тому 

включаємо до розгляду саме вершину «4». 
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Оскільки для бінарних дерев вже розроблено й програмно реалізовано 

чимало алгоритмів, то інколи варто перетворити m-арне дерево в бінарне. 

Один із алгоритмів такого перетворення покажемо на прикладі m-арного 

дерева, що наведено на рис. 2.22. 

Рис. 2.22. Приклад m-арного дерева 

a 

b c 

e f 

d 

g h i 

Алгоритм перетворення m-арного дерева в бінарне без верхнього 
правого піддерева полягає у наступному. Починаючи з кореневої вершини 
дерева дугу крайнього лівого піддерева робимо вертикальною, такою 
що з’єднує старшу за ієрархією вершину з підпорядкованою, від якої 
послідовно зліва направо горизонтальними дугами з’єднуємо одну за 
одною вершини цього ж рівня (вершини-брати), потім розглядаємо 
кожну з цих вершин як кореневу і виконуємо з кожною з них вище 
наведені дії доки всі вершини, що розглядаються, не будуть листям. 
Всі вертикальні дуги утворюють ліві піддерева, а горизонтальні – праві. 
На рис. 2.23 зображено таке перетворення бінарного дерева, що на 
рис. 2.22, при цьому: зліва – за наведеним вище алгоритмом, справа – 
теж саме перетворене дерево у більш звичному представленні. 

a 

b 

e f 

c 

g 

d 

h i 

a 
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e 

f 

c 

g d 

h 

i 

Рис. 2.23. Перетворення дерева на рис. 2.22 у бінарне 
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a 

b c 

d e f 

g h j 
i 

Рис. 2.20. Бінарне дерево, що задане у табл. 2.13 

Крім табличної форми завдання дерев, бінарні дерева можна 

представити переліком кодів листів цього дерева, якщо прийняти таку 

систему кодування вершин: 

 коди вершин складаються із символів «0» і «1»; 

 коди вершин дерева мають і символів, де і – рівень (глибина) 

дерева, при цьому корінь дерева має нульовий рівень, тобто 

корінь дерева немає коду; 

 код вершини створюється операцією конкатенації коду предка 

та символу «0» для лівого піддерева і «1» для правого піддерева. 

На рис. 2.21 наведено приклад бінарного дерева з кодами за 

наведеними правилами і перелік кодів листів цього дерева, за яким 

можна відновити це графічне відображення дерева. 

Перелік кодів листів (001, 010, 100, 101), що визначають дерево 

0 
1 

00 

001 

01 10 

101 100 010 

Рис. 2.21. Приклад кодування вершин бінарного дерева 
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Крок 2 
D[2] i D[4] – не змінюються; 
D[3]=min{60, 30+20}=50; 
D[5]=min{100, 30+60}=90. 
Тепер залишилися неперевіреними шляхи, що ведуть через вершини 

«3» і «5». Оскільки D[3]<D[5], то включаємо до розгляду вершину «3». 

Крок 3 
Зміниться D[5]=30+20+10=60. 
Залишилася остання вершина «5». В наведеному прикладі з неї не 

виходить жодної дуги, тому всі мінімальні шляхи не зміняться. 

Крок 4 
Без змін. 

Ми знайшли усі мінімальні шляхи від вершини «1» до усіх інших. 
А якщо нам треба найкоротший? Тоді треба застосувати на кожному 
кроці P[i] зменшення вершини, яка безпосередньо передує цій вершині 
у найкоротшому шляху. 

Для орграфу з рис. 2.10 масив Р має наступні значення: 
P[2]=1; P[3]=4; P[4]=1; P[5]=3. 
Для визначення найкоротшого шляху, наприклад, від вершини «1» 

до вершини «5», необхідно відслідкувати у зворотному порядку передуючі 
вершини, починаючи з вершини «5». На підставі значень масиву Р 
визначаємо, що вершині «5» передує вершина «3», вершині «3» – 
вершина «4», а вершині «4» – вершина «1». Таким чином, найкоротший 
шлях з вершини «1» у вершину «5» складає наступна послідовність 
вершин: «1», «4», «3», «5», при цьому довжина шляху дорівнює 
30+20+10=60. 

 

2.5.2 Знаходження найкоротших шляхів між парами вершин 

(алгоритм Флойда) 

 
Потрібний результат можна отримати, застосовуючи алгоритм 

Дeйкстри до кожної вершини як початкової, якщо з неї виходить хоча 
б одна дуга. Але існує ще прямий спосіб знаходження найкоротших 
шляхів – алгоритм Флойда. Нехай вершини графу послідовно 
пронумеровані від 1 до n. Алгоритм Флойда використовує матрицю А 

розміром n×n, в якій обчислюються довжини найкоротших шляхів. 
C[i, j] – матриця вартостей дуг. Для цього введемо матрицю А[i, j], 
1≤ i, j≤ n. 

Спочатку 
A[i, j]=C[i, j], при цьому aii=cij, якщо шлях існує, 

а якщо шлях i→j не існує, то aij=∞. 



Фісун М.Т., Цибенко Б.О. 

64 

Над матрицею А виконується n ітерацій. Після кожної ітерації 

A[i, j] містить значення найменшої довжини з шляхів (vi, vj), що не 

проходить через вершини з номером, більшим за k (вершини пронуме-

ровані 1...n). На k-й ітерації для обчислення матриці А застосовується 

формула: 

Ak[i, j]=min{Ak-1[i, j],Ak-1[i, k]+Ak-1[k, j]}. 

Нижній індекс k означає значення матриці А після k-ї ітерації. Графічна 

інтерпретація цієї формули представлена на рис. 2.14. 

i j 

k 

Ak-1[i, k] Ak-1[k, j] 

Ak-1[i, j] 

Рис. 2.14. Включення вершини k до шляху з вершини і до вершини j 

Для обчислення Ak[i, j] проводиться порівняння величини Ak-1[i, j] з 

величиною Ak-1[i, k]+Ak-1[k, j]. Якщо шлях через вершину k менше ніж  

Ak-1[i, j], то величина Ak[i, j] змінюється. 

 

Приклад 

На рис. 2.15 зображено зважений орграф, а на рис. 2.16 – значення 

матриці після трьох ітерацій. 

1 2 3 2 

8 

3 

2 

5 

Рис. 2.15. Зважений орграф для прикладу  
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Існує три способи (алгоритми) обходу бінарного дерева: 
1) низхідний (спадний) або «згори донизу»; 
2) висхідний (підіймальний) або «знизу догори»; 
3) змішаний. 
Кожен із способів має дві модифікації: «зліва направо» і «справа 

наліво». Якщо вершині дерева надати мнемоніку V, обходу «зліва 
направо» – L, а обходу «справа наліво» – R, то за їх допомогою можна 
позначити всі шість можливих способів обходу, при цьому має значення 
порядок розташування прийнятих позначень. Так, позначення LRV означає 
висхідний обхід (позначення вершини стоїть наприкінці) «зліва направо», 
а позначення RVL означає змішаний обхід (позначення вершини стоїть 
усередині) «справа наліво». 

Алгоритми названих методів обходу наведені у таблиці 2.12. Вони 
є рекурсивними. 

Таблиця 2.12 

Алгоритми обходу бінарних дерев  

Позна-

чення 
Крок 1-й Крок 2-й Крок 3-й 

VLR Обходимо вершину Обходимо ліве піддерево Обходимо праве піддерево 

VRL Обходимо вершину Обходимо праве піддерево Обходимо ліве піддерево 

LRV Обходимо ліве піддерево Обходимо праве піддерево Обходимо вершину 

RLV   Обходимо ліве піддерево Обходимо вершину 

LVR Обходимо ліве піддерево Обходимо вершину Обходимо праве піддерево 

RVL 
Обходимо праве під-

дерево 
Обходимо вершину Обходимо ліве піддерево 

Хай задане бінарне дерево у табличній формі (див. табл. 2.13), де 

Vi – вершина, з якої виходить дуга, а Vj – вершина, до якої входить дуга. 

Таблиця 2.13 

Приклад бінарного дерева у табличному вигляді  

Vi a a b b c c d d e e f f 

Vj b c d e   f   g h   i j 

Графічно це дерево представлено на рис. 2.20, а у таблиці 2.14 

представлено результати обходу цього дерева всіма способами.  

Таблиця 2.14 

Результати обходу дерева, представленого на рис. 2.17, 

різними способами 

Алгоритм обходу VLR VRL LRV RLV LVR RVL 

Результат обходу abdgehcfij acfjibehdg gdhebijfca jifchegdba dgbheacifj jficaehbgd 
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Вершини дерева, які мають напівступінь виходу рівний нулю (з них 

не виходить жодного ребра), називають листям дерева. Всі інші вершини 

називають вузлами дерева. У дерева, що представлено на рис. 2.18, 

коренем є вершина А, листям – вершини E, F і G, а вузлами – 

вершини B, C і D. Якщо у вузла видалити ребро, що входить до нього, 

то отримаємо теж дерево, яке є піддеревом дерева. Ці піддерева 

називають ще гілками. 

Наведене вище визначення дерева виходить з того, що цей 

спеціальний граф є орієнтованим (від вершини до листів), але на рисунках, 

як правило, орієнтацію не наводять, що буде використовуватися нижче. 

Дерево називають m-арним, якщо хоча б один вузол має m ребер, 

що виходять із нього. Дерево, що представлено на рис. 1, є 3-нарним 

деревом. Якщо m=2, то дерево називають бінарним. Якщо корінь дерева 

і всі вузли дерева мають по два ребра, що виходять, то таке дерево 

називають повністю бінарним. За аналогією визначається повністю 

m-арне дерево. Будь яке m-арне дерево можна перетворити у бінарне і 

навпаки. 

На рис. 2.19 наведено приклад бінарного дерева. 

А 

B C 

D 
E F 

G 

Рис. 2.19. Приклад бінарного дерева 

У бінарного дерева для кореня і кожного вузла кожне із двох 

можливих ребер є або лівим (воно створює ліве піддерево), або правим 

(воно створює ліве піддерево). Так, на рис. 2.19 вершина В має тільки 

ліве піддерево, а вершина Е має тільки праве піддерево. 

Бинарні дерева є дуже розповсюдженою структурою даних. З їх 

використанням побудовано багато алгоритмів. Нижче розглянемо 

алгоритми обходу бінарних дерев. 
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A0[i, j] A1[i, j] 

A2[i, j] 
A3[i, j] 

  1 2 3 

1 0 8 5 

2 3 0 ∞ 

3 ∞ 2 0 

  1 2 3 

1 0 8 5 

2 3 0 8 

3 ∞ 2 0 

  1 2 3 

1 0 8 5 

2 3 0 8 

3 5 2 0 

  1 2 3 

1 0 7 5 

2 3 0 8 

3 5 2 0 

Рис. 2.16. Послідовність значень матриці А 

Рівності Ak[i, k]=Ak-1[i, k] та Ak[k, j]=Ak-1[k, j] позначають, що на k
-ій ітерації елементи матриці А в k-му рядку та k-му стовбці не 
змінюються. Введемо додатково матрицю Р, в якій елемент Р[і, j], 
містить вершину k, яку отримують під час знаходження найменшого 
значення A[i, j]. Якщо Р[і, j]=0, то найкоротший шлях складається з 
однієї дуги i→j. 

 

2.5.3. Знаходження центру орграфа 

 
Після знаходження матриці найкоротших шляхів між парами вершин 

легко знаходиться центр орграфа. Цю задачу також можна розв’язати за 
допомогою алгоритму Флойда. Центр (центральна вершина) визначається 
через ексцентриситет (максимальне відхилення). 

Ексцентриситет υ відносно вершини ω визначається як 

max{min{<υ→ ω>}}, де: υV; ωV; υ≠ω,  
або 

 
Центром орграфа G називається вершина з мінімальним ексцен-три-

ситетом або центром орграфа є вершина, для якої максимальна відстань 
(довжина шляху) до інших вершин мінімальна, тобто min(max(min{Lij})). 

Розглянемо зважений орграф, зображений на рис. 2.17. В цьому 
графі вершини мають наступні ексцентриситети (табл. 2.10). 

Алгоритм: 
1. Застосуємо процедуру Floyd до матриці С для обчислення 

матриці А, яка містить усі найкоротші шляхи орграфу G. 
2. Знаходимо максимальне значення в кожному стовпці і матриці А. 

Це значення дорівнює ексцентриситету вершини і. 
3. Знаходимо вершину з мінімальним ексцентриситетом. Вона і 

буде центром графу G. 

}{max 


довершинивідшляхудовжинамінімальна
V
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Таблиця 2.10 

Вершини із зазначеними ексцентриситетами графу рис. 2.15 

Вершина Ексцентриситет 

a ∞ 

b 6 

c 8 

d 5 

e 7 

Рис. 2.17. Зважений орграф 

Розглянемо ще один приклад. Матриця найкоротших шляхів для 

графу з рис. 2.17 представлена в табл. 2.11. Максимальне значення для 

кожного стовпця наведено в останньому рядку матриці. 

Таблиця 2.11 

Матриця найкоротших шляхів графа, представленого на рис. 2.17 

  a b c d e 

a 0 1 3 5 7 

b ∞ 0 2 4 6 

c ∞ 3 0 2 4 

d ∞ 6 8 5 0 

e ∞ 6 8 5 0 

max ∞ 6 8 5 7 

Оскільки мінімальний екцентриситет має вершина «d», то вона і є 

центром орграфа. 
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2.6. ДЕРЕВА: ВИЗНАЧЕННЯ, ТИПИ, 

АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ 

 

Визначення дерева. Корінь та листя дерева. Різні форми представлення 

дерев. Бінарні дерева. Алгоритми перетворення m-арних дерев у бінарні. 

Різні алгоритми обходу бінарних дерев. Збалансовані бінарні дерева. 

Прошиті бінарні дерева. В-дерева 

 

Дерева являють собою окремий клас орієнтованих графів. Ці види 

орграфів настільки популярні для моделювання різноманітних структур і 

реалізації алгоритмів, що їх можна розглядати як самостійний вид 

структур даних, але при цьому будемо спиратися тут на основні 

положення теорії графів. 

Варіант № 1 визначення. Деревоподібна структура з базовим 

типом Т визначається як: 

  порожня структура, 

або 

 вузол типу Т, з яким зв’язано кінцева кількість деревоподібних 

структур з базовим типом Т, які звуться «піддеревами». 

Варіант № 2 визначення. Деревом називають такий граф, у якого 

(рис. 2.18): 

 тільки одна вершина, яку називають коренем дерева, має напів-

ступінь входу рівний нулю, тобто до неї не заходить жодного 

ребра; 

 всі інші вершини мають напівступінь входу рівний одиниці. 

Якщо з такого графа видалити вершину, то структура, що залишиться, 

називається лісом. 

Рис. 2.18. Приклад дерева 
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