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5. Структуирани типови података 

Структуирани типови података представљају такве типове података који могу да чувају више 

вредности у једној променљивој. Можемо да кажемо и да имамо више променљивих под 

једним именом. Ови типови могу даље бити угњеждени неограничени број нивоа, па тако 

можемо имати на пример низ (array) елемената типа запис (record). Као последицу ове две 

особине структуираних или сложених типова података имамо могућност да ефективно 

одговоримо на било који захтев програма по питању манипулације података, где сами 

подаци могу бити прилично комплексне структуре. 

Разликујемо: 

• Array тип 

• Record тип 

• File тип 

• Set тип 

• Object тип 

• Interface тип 

• Class тип 

Последња три набројана типа спадају у област објектно-орјентисаног програмирања, што 

смо кратко помињали у 1.6. делу. Кључни тип овде је class тип или класе. 

Он једини од поменутих типова, осим самих података даје и опције дефинисања понашања 

или специфичних акција које може извршавати (методе) сама класа, али и тип који може да 

реагује на догађаје који се дешавају током извршавања програма. Другим речима прави 

тип, али тип чије детаљније објашњење захтева простор приближан укупно заузетом 

простору овде. 
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5.1. Array тип – низови 

 Дефиниција: Низ представља скуп секвенцијално индексираних елемената истог 

типа података. 

Низови омогућавају да са једним идентификатором резервишемо више меморијских 

локација. Свака локација је индексирана. При декларацији низа обавезно је дати 

идентификатор низа као и ког тачно типа ће бити компоненте низа. Компонента низа може 

бити било који прости или структуирани тип података, осим File типа. 

Синтакса: array [<Редни тип> [,<Редни тип>]... ] of <Тип компоненте> 

Низови имају следеће особине: 

• Сви чланови су истог типа 

• Сваки члан има јединствени индекс, и индекси су истог (редног) типа 

• Чланови низа се референцирају преко идентификатора и индекса 

• Не морају се искористити све компоненте низа 

• Промене на једном члану не утичу на остале чланове 

• Покушај приступа елементу са индексом ван дефинисаног опсега доводи до грешке 

приликом извршавања програма. 

Низови могу бити: статички и динамички. 

Код статичких низова прецизирамо и колико локације меморије ће бити алоцирано, док је 

приликом декларације динамичких низова алокација меморије изостављена. 

5.1.1. Статички низови 

Код статичких низова опсег и број елемената је укључен приликом дефиниције низа 

(унапред одређен), и не може се накнадно мењати. Када се променљиве типа статичког низа 

доделе међусобно онда се копира садржај читавог низа. Даље промене на елементима 

једног низа не утичу на елементе другог копираног низ, тј. имамо два одвојена и међусобно 

независна сета података. 

Декларација статичког низа: 

var mojNiz: array[1..100] of double; 

Додела вредности: mojNiz[99]:= 5.54;   // pretposlednji element 

За претходни низ валидни индекси за приступ елементима су у распону од 1 до 100, а 

функције Low(mojNiz) и High(mojNiz) враћају респективно те исте граничне вредности. 

Обратите пажњу да смо исти број елемената могли да добијемо и са декларацијом: 

var mojNiz: array[0..99] of double; 

Овде смо заузели исту количину меморије, али са различитим опсегом индекса (први је сада 

0, а последњи  99). То индексе би поново вратиле и функције Low и High. 

Иначе, овај нула заснован стил индексирања је подразумевани формат за динамичке 

низове. Употреба поменутих функција је специјално погодна јер не морамо да знамо опсег 

низа да би приступили свим елементима приликом разноврсних итерација или пролазака 

кроз читав низ. 

Коначно употреба функција уместо константи нема деградацију перформанси програма, јер 

су обе вредности познате већ приликом компајлирања програма. 
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5.1.2. Динамички низови 

Код динамичких низова опсег је изостављен, а иницијална дужина или број елемената је 

нула. 

Синтакса: array of <Тип компоненте> 

Дужина низа се поставља током извршавања програма уз помоћ стандардне функције 

SetLength(niz, duzina), која ће алоцирати неопходну меморију за низ (први параметар) са 

прецизираним бројем елемента низа (други параметар). Меморија за 50000 елемената типа 

extended (80-битни децимални тип) тако кошта приближно пола гигабајта радне меморије, 

што није мало ни у данашњим приликама. 

Пошто број елемената може да варира, употреба Low и High функција овде је још 

практичнија, или да слободно кажемо неопходна. Овај тип низа може више пута да мења 

величину, и док је први елемент увек са индексом 0, завршни индекс је под знаком питања. 

У програмским језицима где нема ових функција, за комплетну итерацију динамичких 

низова безбедна је и синтакса са употребом нуле (0) за почетни индекс и (Length(niz) – 1) 

израз за последњи индекс који је једнак дужини низа смакнутој за 1. Length функцију 

подржавају сви језици. 

Редимензионисање динамичког низа се изводи тако да се задржи максимални број 

постојећих елемената унутар нове димензије низа. Ако је нова димензија смањена, губитак 

неких елемената је неминован. У случају веће димензије, сви постојећи елементи биће 

сачувани. Динамички низови су исто тако, као контраст статичким типа референце, тј. када 

се променљиве типа динамичког низа додељују међусобно, имамо ситуацију да обе 

променљиве референцирају један исти сет података. То као резултат има да даље промене 

на елементима прве променљиве утичу на вредност елемената друге променљиве. Код 

статичких низова нема утицаја (подсетник). 

Овај концепт је демонстриран на кратком примеру, где су D1 и D2 променљиве типа 

динамичког низа, а S1 и S2 променљиве типа статичког низа. На излазном екрану видимо 

да се вредност првог елемента D1 низа променила са 5 на 1 (ученичка клетва кад спадну са 

оцене 5 на оцену 1, преокрет врло чест из предмета информатике :), док је S1 елемент остао 

на стабилних 5 „нечега“.  

program Reference; 

var D1, D2: array of byte;  //dinamicki 

  S1, S2: array[1..5] of byte;  //staticki 

begin 

  SetLength(D1,5); 

  D1[1]:= 5; S1[1]:= 5; 
  D2:= D1; S2:= S1; //operacije dodele jednog niza drugom 

  D2[1]:= 1; S2[1]:= 1;  //promena 

  WriteLn('D1[1] bio 5, sada ',D1[1], '. S1[1] bio 5, sada ',S1[1]); 
end. 
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Код 1. Програм NizOsnovneOperacije 

Демонстрација основних операција у раду са статичким и динамичким низовима 

program NizOsnovneOperacije; 
var staticki: array[1..10] of integer; //staticki niz 10 elementa 

  dinamicki: array of integer; //dinamicki niz, 0 elementa 

  i: integer; 

begin 
  //Dimenzionisanje dinamickog niza 

  SetLength(dinamicki, 10); //10 elemenata 

   
  //Vracanje prvog i poslednjeg indeksa oba tipa 

  WriteLn(Low(staticki), ' ', High(staticki)); //1 10 

  WriteLn(Low(dinamicki), ' ', High(dinamicki)); //0 9 
   

  //Vracanje ukupnog broja clanova oba niza 

  WriteLn(Length(staticki), ' ', Length(dinamicki)); //10 10 

   
  //Postavljanje vrednosti prvog clana oba niza na 50 

  staticki[1]:= 50; dinamicki[0]:= 50; 

   
  //Postavljanje svih elemenata na 0 

  for i:= 1 to 10 do 

    staticki[i]:= 0; 
  for i:= 0 to 9 do 

    dinamicki[i]:= 0; 

   

  //Mogli smo i sledece 
  for i:= 1 to Length(staticki) do 

    staticki[i]:= 0; 

  for i:= 0 to Length(dinamicki) - 1 do 
    dinamicki[i]:= 0; 

   

  //Najbezbednije, identicna forma za oba tipa 
  for i:= Low(staticki) to High(staticki) do 

    staticki[i]:= 0; 

  for i:= Low(dinamicki) to High(dinamicki) do 

    dinamicki[i]:= 0; 
   

  //Popunjavanje oba niza nasumicnim vrednostima u rasponu od 0 do 99 

  Randomize; 
  for i:= Low(staticki) to High(staticki) do 

    staticki[i]:= Random(100); 

  for i:= Low(dinamicki) to High(dinamicki) do 
    dinamicki[i]:= Random(100); 
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  //Popunjavanje oba niza od strane korisnika 
  for i:= Low(staticki) to High(staticki) do 

    begin 

      Write('Rb.', i, ': '); 

      ReadLn(staticki[i]); 
    end; 

  for i:= Low(dinamicki) to High(dinamicki) do 

     begin 
      Write('Rb.', i+1, ': '); 

      ReadLn(dinamicki[i]); 

    end; 
   

  //Stampanje trenutnih vrednosti oba niza 

  WriteLn('Staticki niz:'); 

  for i:= Low(staticki) to High(staticki) do 
    Write(i, ': ', staticki[i], ' '); 

  WriteLn; 

  WriteLn('Dinamicki niz:'); 
  for i:= Low(dinamicki) to High(dinamicki) do 

    Write(i+1, ': ', dinamicki[i], ' '); 

  WriteLn; 
end. 
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Код 2. Програм NizStatickiSumaProsek 

Сума и просек статичког низа. 

program NizStatickiSumaProsek; 

var niz: array[1..10] of integer; 

  i, suma: integer; prosek: double; 

begin 

  suma:=0; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

      suma+=niz[i]; 

    end; 

  prosek:= suma/Length(niz); 

  WriteLn('Suma: ', suma, ', prosek: ', prosek:8:2); 

end. 

 

Код 2a. Програм NizDinamickiSumaProsek 

Сума и просек динамичког низа. 

program NizDinamickiSumaProsek; 

var niz: array[1..10] of integer; 

  i, suma, brojElemenata: integer; prosek: double; 

begin 

  Write('Broj elemenata? '); ReadLn(brojElemenata); 

  SetLength(niz, brojElemenata); 

  suma:=0; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i+1, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

      suma+=niz[i]; 

    end; 

  prosek:= suma/Length(niz); 

  WriteLn('Suma: ', suma, ', prosek: ', prosek:8:2); 

end. 
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Код 3. Програм NizStatickiMaxMin 

Максимум и минимум статичког низа. 

program NizStatickiMaxMin; 

var niz: array[1..10] of integer; 

  i, max, min: integer; 

begin 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

    end; 

  max:= niz[Low(niz)]; min:= niz[Low(niz)]; 

  for i:= Low(niz)+1 to High(niz) do 

    begin 

      if (niz[i] < min) then min:= niz[i]; 

      if (niz[i] > max) then max:= niz[i]; 

    end; 

  WriteLn('Maksimum: ', max, ', minimum: ', min); 

end. 

Код 3a. Програм NizDinamickiMaxMin 

Максимум и минимум динамичког низа. 

program NizDinamickiMaxMin; 

var niz: array of integer; 

  i, max, min, brojElemenata: integer; 

begin 

  Write('Broj elemenata? '); ReadLn(brojElemenata); 

  SetLength(niz, brojElemenata); 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i+1, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

    end; 

  max:= niz[Low(niz)]; min:= niz[Low(niz)]; 

  for i:= Low(niz)+1 to High(niz) do 

    begin 

      if (niz[i] < min) then min:= niz[i]; 

      if (niz[i] > max) then max:= niz[i]; 

    end; 

  WriteLn('Maksimum: ', max, ', minimum: ', min); 

end. 
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Код 4. Програм NizStatickiBrojac 

Наћи колико се укупно пута појављују вредности 1 и 5. 

program NizStatickiBrojac; 

var niz: array[1..10] of integer; 

  i, brojac1, brojac5: integer; 

begin 

  brojac1:= 0; brojac5:= 0; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

      if (niz[i] = 1) then brojac1+=1 

      else if (niz[i] = 5) then brojac5+=1; 

    end; 

  WriteLn('Ukupno 1: ', brojac1, ', ukupno 5: ', brojac5); 

end. 

Код 4a. Програм NizDinamickiBrojac 

Наћи колико се укупно пута појављују вредности 1 и 5. 

program NizDinamickiMaxMin; 

var niz: array of integer; 

  i, brojac1, brojac5, brojElemenata: integer; 

begin 

  Write('Broj elemenata? '); ReadLn(brojElemenata); 

  SetLength(niz, brojElemenata);   

  brojac1:= 0; brojac5:= 0; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i+1, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

      if (niz[i] = 1) then brojac1+=1 

      else if (niz[i] = 5) then brojac5+=1; 

    end; 

  WriteLn('Ukupno 1: ', brojac1, ', ukupno 5: ', brojac5); 

end. 



9 

 

Код 5. Програм Ocene 

Програм омогућава уношење оцена са теста (од 1 до 5) за 10 ученика и штампа суму, 

просечну оцену са теста, максималну и минималну оцену са теста, као и колико укупно 

има јединица и петица (код 2,3,4 заједно или три у један). 

program Ocene; 

var ucenici: array[1..10] of integer; 

  i, suma, max, min, br1, br5: integer; prosek: double; 

begin 

  suma:= 0; br1:= 0; br5:= 0; 

  WriteLn('Unos ocena sa zavrsnog testa!'); 

  for i:= Low(ucenici) to High(ucenici) do 

    begin 

       Write('Ucenik br.', i,': '); 

       ReadLn(ucenici[i]); 

       suma += ucenici[i]; 

       if (ucenici[i] = 1) then br1+=1 

      else if (ucenici[i] = 5) then br5+=1; 

    end; 

  prosek:= suma / Length(ucenici); 

  //Max, min, pocnimo sa prvim elementom kao max, min 

  max:= ucenici[Low(ucenici)]; min:= ucenici[Low(ucenici)]; 

  //od drugog do poslednjeg, trazi najveci i najmanji element 

  for i:= (Low(ucenici) + 1) to High(ucenici) do 

    begin 

       if (ucenici[i] > max) then max:= ucenici[i]; 

       if (ucenici[i] < min) then min:= ucenici[i]; 

    end; 

  //Zavrsni izvestaj 

  WriteLn('Suma: ', suma, ', prosek: ', prosek:8:2); 

  WriteLn('Maksimum: ', max, ', minimum: ', min); 

  WriteLn('Ukupno 1: ', br1, ', ukupno 5: ', br5); 

end. 
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5.1.3. Алгоритми претраживања 

Претраживање је једна од најчешћих операција над низовима, листама или осталим 

колекцијама података. Некада покушавамо да тражимо једно или више појављивања 

одређене вредности. Ако листа нема дупликата, треба нам само податак да ли постоји или 

не. Ако листа има дуплираних вредности, некад нам може требати прво или последње 

појављивање, некад можда сва појављивања. Опције претраживања такође зависе од тога 

да ли је низ сортиран или не. За случај када низ није сортиран, ми морамо да вршимо 

комплетан пролаз и извршимо упоређивање свих елемената и тражене вредности. За случај 

кад нам је потребно само прво појављивање, или знамо да одређени низ нема дуплираних 

елемената, можемо да прекинемо циклус и тако уштедимо на извршавању беспотребних 

итерација праћених беспотребним релационим изразима. 

Претраживање када идемо редом и проверавамо све елементе низа за тражену вредност 

називамо линеарним претраживањем. За случај када је низ претходно сортиран, можемо 

да користимо бинарно претраживање и значајно уштедимо на броју итерација (читај 

времену извршавања) потребних за проналажење. 

Бинарно претраживање се још назива пола-интервално претраживање јер алгоритам у 

циклусу стално „гађа“ центар листе података коју потом додатно дели на пола. У сваком 

претраживању опција је и да тражена вредност не постоји у листи. 

Следећа два примера демонстрирају оба поменута случаја.  

Код 6. Програм LinearnoPretrazivanje (napredni) 

Линеарно претраживање: попунити низ од 10 елемената насумичним вредностима у 

распону 1..5, а затим наћи индексе свих чланова који имају вредност 5. 

program LinearnoPretrazivanje; 

const TRAZENA_VREDNOST = 5; 
var nizVrednosti: array [1..10] of byte; 

  nizIndeksa: array [1..10] of boolean; indeks: integer; 

begin 
  Randomize; 

  for indeks:= 1 to 10 do 

    begin 
      nizVrednosti[indeks]:= Random(5) + 1; 

      Write(nizVrednosti[indeks],' ') 

    end; WriteLn; 

  for indeks:=1 to 10 do 

     nizIndeksa[indeks]:= (nizVrednosti[indeks]=TRAZENA_VREDNOST); 

  WriteLn('Indeksi pozicija vrednosti: ',TRAZENA_VREDNOST, ':'); 

  for indeks:=1 to 10 do if (nizIndeksa[indeks]) then Write(indeks,' '); 
end. 
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Код 7. Програм BinarnoPretrazivanje (napredni) 

За сортирани низ наћи задату вредност. 

program BinarnoPretrazivanje; 
var niz: array[1..8] of integer; nadjen: boolean; 

  i,trazeniBroj, donja, gornja, sredina: integer; 

begin 

  //Generisanje rastuce sortiranog niza za potrebe testiranja 
  Write('Niz:'); 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 
      niz[i]:= 3*i; 

      Write(' ',i,':', niz[i]); 

    end; 
  WriteLn; 

  Write('Sta trazimo? '); Readln(trazeniBroj); 

  //Pocetne vrednosti 

  i:= 0; nadjen:= false; 
  donja:= Low(niz); gornja:= High(niz); 

 

  repeat 
    sredina:= (donja + gornja) div 2; 

    if (trazeniBroj = niz[sredina]) then nadjen:= true 

    else if (trazeniBroj < niz[sredina]) then gornja:= sredina - 1 
         else donja:= sredina + 1; 

  until (donja > gornja) or nadjen; 

 

  if (nadjen) then 
    Writeln('Trazeni elemenet je sa indeksom ',sredina,'!') 

  else 
    WriteLn('Nijedan element nema vrednost ', trazeniBroj, '!'); end. 

 

Напомена: Овде је због прегледности узет мали низ од само 8 елемената. За иоле веће 

низове од по хиљаду или десетине хиљада елемената, алгоритам би значајно добио на 

значају и исплатио сам труд око имплементације. 
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Код 8. Програм NizStatickiPretragaPoslednji 

Претраживање низа за одређену вредност. Уколико постоји више појављивања вредности, 

овај код ће вратити индекс последњег појављивања. 

program NizStatickiPretragaPoslednji; 

var niz: array[1..10] of integer; i, staTrazimo, indeks: integer; 

begin 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i, '? '); ReadLn(niz[i]); 

    end; 

  Write('Sta trazimo? '); ReadLn(staTrazimo); 

  indeks:=-1; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

      if (niz[i]=staTrazimo) then indeks:= i; 

  if (indeks <> -1) then 

    WriteLn(staTrazimo, ' se nalazi na poziciji br. ', indeks) 

  else 

    WriteLn(staTrazimo, ' nije pronadjen!'); 

end. 

Код 9. Програм NizStatickiPretragaPrvi; 

Претраживање низа за одређену вредност. Уколико постоји више појављивања вредности, 

овај код ће вратити индекс првог појављивања. 

program NizStatickiPretraga; 

var niz: array[1..10] of integer; i, staTrazimo, indeks: integer; 

begin 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin Write('Rb.', i, '? '); ReadLn(niz[i]); end; 

  Write('Sta trazimo? '); ReadLn(staTrazimo); 

  indeks:=-1; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

      if (niz[i]=staTrazimo) then 

        begin 

          indeks:= i; 

          break; 

        end; 

  if (indeks <> -1) then 

    WriteLn(staTrazimo, ' se nalazi na poziciji br. ', indeks) 

  else 

    WriteLn(staTrazimo, ' nije pronadjen!'); 

end. 
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Код 10. Програм NizStatickiPretragaSvi (напредни) 

Претраживање низа за одређену вредност. Уписивање индекса (позиција) свих 

појављивања одређене вредности. 

program NizPretragaSvi; 

var niz: array[1..10] of integer; 

  indeksi: array of integer; 

  i, staTrazimo, brojac: integer; 

begin 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      Write('Rb.', i, '? '); 

      ReadLn(niz[i]); 

    end; 

  Write('Sta trazimo? '); 

  ReadLn(staTrazimo); 

  brojac:=0; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

      if (niz[i]=staTrazimo) then 

        begin 

          brojac+= 1; 

          SetLength(indeksi, brojac); 

          indeksi[brojac-1]:= i; 

        end; 

  //Mogli smo i: if (Length(indeksi) > 0) then... 

  if (brojac > 0) then 

    begin 

      Write(staTrazimo, ' se nalazi na pozicijama: '); 

      for i:= Low(indeksi) to High(indeksi) do 

        Write(indeksi[i], ' '); 

      WriteLn; 

    end 

   else 

    WriteLn(staTrazimo, ' nije pronadjen!'); 

end. 
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Код 11. Програм Yamb (napredni) 

Бацамо 5 коцкица (опсег 1..6) док не бацимо свих пет истих (1-ица, 2-ки, …, 6-ица). 

program Yamb; 

var  kockice: array[1..5] of byte; 

  brojac, i: integer; bacenYamb: boolean;  

begin 

  WriteLn('Pocetak igre jamb!'); 

  brojac := 0; 

  Randomize; 

  repeat 

    brojac += 1; 

    WriteLn('Bacanje br.', brojac, ':'); 

    for i:= Low(kockice) to High(kockice) do 

      begin 

        kockice[i]:= Random(6) + 1; 

        Write(kockice[i], ' '); 

      end; 

    WriteLn; 

    // Pretpostavka 

    bacenYamb:= true; 

    // Idi od drugog do poslednjeg 

    for i:= (Low(kockice) + 1) to High(kockice) do 

      // Ako je bar jedna razlicita, ode sansa za jamb 

      if (kockice[i] <> kockice[1]) then 

        begin 

          bacenYamb:= false;  // Oborena pretpostavka 

          break;     // vrati na pocetak repeat petlje 

        end; 

  until (bacenYamb);    // Kad su sve kockice iste moze kraj 

end. 
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Код 12. Програм DinamickiNiz (napredni) 

Демонстрација рада са динамичком променом броја елемената низа, или ре-

димензионисање низа. 

program Dinamicki; 
type TNiz = array of integer; 

var niz, niz2: TNiz; 

  i, brojElemenata, noviBrojElemenata: integer; 

begin 
  //Pocetna duzina dinamickog niza je uvek 0 

  WriteLn('Duzina niza je ', Length(niz)); 

  Write('Pocetni broj elemenata? '); 
  ReadLn(brojElemenata); 

  SetLength(niz, brojElemenata); 

  WriteLn('Sada je duzina niza ', Length(niz)); 
  //Bezbedno bi bilo i: for i:= 0 to Length(niz) - 1 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    begin 

      niz[i]:= 2 * (i + 1); 
      Write(i, ': ', niz[i], ' '); 

    end; 

  WriteLn; 
  Write('Novi broj elemenata? '); 

  ReadLn(noviBrojElemenata); 

  //Sad postavljamo novu duzinu  
  SetLength(niz, noviBrojElemenata); 

  WriteLn('Sada je duzina niza ', Length(niz)); 

  //Ako je duzina smanjena sledeci ciklus se izvrsava 0 пута. 

  for i:= brojElemenata to High(niz) do 
    begin 

      niz[i]:= 2 * (i + 1); 

      Write(i, ': ', niz[i], ' '); 
    end; 

  WriteLn; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 
    Write(i, ': ', niz[i], ' '); 

  WriteLn; 

  niz2:= niz; //Oba promenljive sada referenciraju isti niz 

  WriteLn('Niz broj 2!'); 
  for i:= Low(niz2) to High(niz2) do 

    Write(i, ': ', niz2[i], ' '); 
end. 
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5.1.4. Алгоритми сортирања 

Видели смо код претраживања значај сортираног низа. Кад је низ сортиран, онда можемо 

одмах да добијемо и одговор на питања у стилу: „првих десет кандидата на тесту“, или 

„Којих 5 мерења су са највећом грешком“ и сл. 

Код 13. Програм Sortiranje 

 

program SortiranjeMehurici; 
var bodovi: array[1..10] of integer; 

  i,j, pom: integer; 

begin 

  //Inicijalizacija niza nasumicno od 0 do 99 
  Randomize; 

  for i:=1 to 10 do 

    bodovi[i]:= Random(100); 
  //Stampamo nesortiran niz 

  Write('Nesortiran niz: '); 

  for i:=1 to 10 do 
    Write(bodovi[i], ' '); 

  WriteLn; 

  //Sortiranje 

  for i:= Low(bodovi) to High(bodovi)-1 do 
    for j:= Low(bodovi) to High(bodovi)-i do 

      if (bodovi[j] > bodovi[j+1]) then 

        begin 
          pom:= bodovi[j]; 

          bodovi[j]:= bodovi[j+1]; 

          bodovi[j+1]:= pom; 
        end; 

  //Stampamo sortiran niz 

  Write('Sortiran niz: '); 

  for i:=1 to 10 do 
    Write(bodovi[i], ' '); 

  WriteLn; 
end. 
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Постоји велики број метода за сортирање, а у 

следећем примеру су приказани: BubbleSort, 

SelectionSort, InsertionSort, ShellSort и на крају 

QuickSort са рекурзијом. Избор 

„најприкладније“ диктираће саме потребе 

програма и структура података која се сортира. 

Перформансе сваке методе зависиће пре свега од 

броја елемената које треба сортирати, као и почетног 

стања низа (потпуно насумичан, „скоро“ сортиран, 

контра сортиран и сл.). Најбољи увид у дате 

алгоритме јесте да их тестирамо. Поставили смо 

почетни не сортирани низ од 60000 (шездесет 

хиљада) елемената у три различита стања, и 

мерили време сваке методе потребно за 

сортирање. 

Први тест је био најближи реалним захтевима, 

тј. генерисали смо низ са случајним вредностима од 0 до 999 [Random(1000)]. Други тест је 

поставио почетни низ у контра сортирано стање (опадајући низ). Коначно у трећем тесту 

смо насумично генерисали 0 и 1 вредности, тј. поставили смо низ са великим бројем 

дупликата. Време је мерено у секундама (лево од тачке на слици) са прецизношћу до 

милисекунде (последња децимала десно од тачке) или до хиљадитог дела секунде. 

Апсолутни победник је свакако QuickSort алгоритам, који је тиме оправдао и репутацију и 

име. Овај алгоритам је успео први тест да заврши за само 3 милисекунде, око 20 пута брже 

од свог највећег ривала од присутних, и далеко брже од свих осталих. У трећем тесту је исто 

био најбржи, али овог пута уз мању дистанцу од ShellSort-а. InsertionSort је уз незнатну 

разлику победио на другом тесту.  Овде видимо да на стандардном кућном компјутера овако 

масивна операција може да се извршава унутар једног хиљадитог дела секунде, а то је 

страховито брзо!!!  

Да рекапитулирамо резултате: 

QuickSort најбољи овде (и код је најкомплекснији), ShellSort сребро, InsertionSort бронза 

плус једноставан код. BubbleSort и SelectionSort опет по очекивању далеко иза, и за њих 

кажемо да су једноставни, лаки за имплементацију и примењиви за листе и низове са мањим 

бројем елемената (рецимо мање од 50). 
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Код 14. Програм Sortiranje (napredni) 

Свака метода може да ради са тзв. отвореним низом као параметром, тј. таквим низом за 

који не знамо колико елемената ће имати пре самог позива методе.  

program Sortiranje; 

uses SysUtils; 

var nesortiran: array [1..60000] of integer; 

  sortiran: array[1..60000] of integer; 

  start,stop:TDateTime; 

  i: integer; 

procedure Stampaj(var niz: array of integer; tekst: string); 

var i: integer; 

begin 

  WriteLn(tekst); 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    Write(niz[i], ' '); 

end; 

 

procedure BubbleSort(var niz: array of integer); 

var i, j, temp: integer; 

begin 

  for i:= High(niz) downto (Low(niz) + 1) do 

    for j:= Low(niz) to (i - 1) do 

        if (niz[j] > niz[j+1]) then 

          begin 

        temp:= niz[j]; 

        niz[j]:= niz[j+1]; 

        niz[j+1]:= temp; 

      end; 

end; 

 

procedure SelectionSort(var niz: array of integer); 

var i, j, iMin, temp: integer; 

begin 

  for i:= Low(niz) to (High(niz) - 1) do 

    begin 

     iMin:= i; 

     for j:= (i + 1) to High(niz) do 

       if (niz[j] < niz[iMin]) then iMin:= j; 

     if (i <> iMin) then 

         begin 

           temp:= niz[i]; 
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           niz[i]:= niz[iMin]; 

    niz[iMin]:= temp; 

  end; 

    end; 

end; 

procedure InsertionSort(var niz: array of integer); 

var i, j, kljuc : integer; 

begin 

  for i:= (Low(niz) + 1) to High(Niz) do 

    begin 

      kljuc:= niz[i]; 

      j:= i - 1; 

      while ((j >= 0) and (niz[j] > kljuc)) do 

        begin 

     niz[j+1]:= niz[j]; 

     j -= 1; 

   end; 

      niz[j+1]:= kljuc; 

    end; 

end; 

procedure ShellSort(var niz: array of integer); 

var i, sredina, temp: integer; gotovo: boolean; 

begin 

  sredina:= Length(niz) div 2; 

  repeat 

    repeat 

      gotovo:= true; 

      for i:= Low(niz) to (High(niz)-sredina) do 

        if niz[i] > niz[i+sredina] then 

          begin 

            temp:= niz[i]; 

            niz[i]:= niz[i+sredina]; 

            niz[i+sredina]:= temp; 

            gotovo:= false; 

          end; 

    until (gotovo); 

    sredina:= sredina div 2; 

  until (sredina < 1); 

end; 

procedure QuickSort(var niz:array of integer; 

     levo:integer; desno: integer); 
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var pivot, temp, i, j: integer; 

begin 

  i:= levo; j:= desno; 

  pivot:= niz[((levo + desno) div 2)]; 

  while (true) do 

    begin 

      while (niz[i] < pivot) do i += 1; 

      while (pivot < niz[j]) do j -= 1; 

      if (i <= j) then 

        begin 

           temp:= niz[i]; 

           niz[i]:= niz[j]; 

           niz[j]:= temp; 

           i += 1; j -= 1; 

        end; 

      if (i > j) then break; 

    end; 

  if (levo < j) then QuickSort(niz, levo, j); // Rekurzije 

  if (i < desno) then QuickSort(niz, i, desno); 

end; 
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begin 

  Randomize; 

  for i:= Low(niz) to High(niz) do 

    nesortiran[i]:= Random(1000); 

  //Stampaj(nesortiran, 'Nesortiran pocetni niz!'); WriteLn; 

  WriteLn('Niz od 50000 elemenata sa Random(1000)!'); 

   

  sortiran:= nesortiran; 

  Start:= Now; BubbleSort(sortiran); Stop:= Now; 

  WriteLn('Bubble vreme: ', FormatDateTime('s.zzz', Stop-Start)); 

  //Stampaj(sortiran, 'BubbleSort!'); WriteLn; 

   

  sortiran:= nesortiran; 

  Start:= Now; SelectionSort(sortiran); Stop:= Now; 

  WriteLn('Selection vreme: ',FormatDateTime('s.zzz',Stop-Start)); 

  //Stampaj(sortiran, 'SelectionSort!'); WriteLn; 

   

  sortiran:= nesortiran; 

  Start:= Now; InsertionSort(sortiran); Stop:= Now; 

  WriteLn('Insertion vreme: ',FormatDateTime('s.zzz',Stop-Start)); 

  //Stampaj(sortiran, 'InsertionSort!'); WriteLn; 

   

  sortiran:= nesortiran; 

  Start:= Now; ShellSort(sortiran); Stop:= Now; 

  WriteLn('Shell vreme: ', FormatDateTime('s.zzz', Stop-Start)); 

  //Stampaj(sortiran, 'ShellSort!'); WriteLn; 

   

  sortiran:= nesortiran; 

  Start:= Now; 

  QuickSort(sortiran, 0, Length(sortiran) - 1); 

  Stop:= Now; 

  WriteLn('Quick vreme: ', FormatDateTime('s.zzz', Stop-Start)); 

  //Stampaj(sortiran, 'QuickSort!'); WriteLn; 

end. 
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Код 15. Програм LotoSistem 

Улазне величине од стране корисника су изабрани 

систем бројева [од 8 до 17 јединствених бројева у 

распону од 1..39]. Систем генерише једно лото коло које 

чини 7 јединствених бројева у распону од 1..39. 

Тако генерисани низ се сортира у растућем поретку и 

штампа. На крају се преброји број погођених бројева и 

to саопшти играчу.  

program LotoSistem; 

uses SysUtils; 

const CENA_KOMBINACIJE = 80; 
var lotoKolo: array[1..7] of byte; 

  kombinacije: array of byte; 

  nijeIzvucen: boolean; 
  sistemBrojeviTekst: string; 

  sistemBrojevi, i, j: integer; 

  noviBroj, temp, brojPogodjenih: byte; 
  cenaIgre: currency; 

  brojKombinacija: int64; 

  //Mora int64 za: 8*9*...*17 

function CalcBrojKombinacija(broj: integer): int64; 
var i: integer; fakt1, fakt2: int64; 

begin 

  //Za broj 8 se ne izvrsava nijedna petlja 
  fakt1:= 8; 

  for i:= 9 to broj do fakt1 *= i; 

  fakt2:= 1; 
  for i:= 2 to (broj - 7) do fakt2 *= i; 

  CalcBrojKombinacija:= fakt1 div fakt2; 

end; 

begin 

  WriteLn('Cenovnik!'); 
  for i:= 8 to 17 do 

    begin 

       brojKombinacija:= CalcBrojKombinacija(i); 

       WriteLn(i,': ',brojKombinacija,' kombinacija. Cena: ', 

   (brojKombinacija*CENA_KOMBINACIJE),' din.'); 

    end; 

  WriteLn; 
  // Biranje sistema i brojeva od strane korisnika 
  // Puna validacija (dali je tekst? + opseg [8..17] 
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  repeat 
    Write('Koliko brojeva za sistem (8..17)? '); 

    ReadLn(sistemBrojeviTekst); 

    if not (TryStrToInt(sistemBrojeviTekst, sistemBrojevi)) then 

      begin 
        WriteLn('Nije validan broj!'); 

        continue; 

      end; 
  until ((sistemBrojevi > 7) and (sistemBrojevi < 18)); 

  // Stampanje racuna, obrada transakcije izostavljena 

  brojKombinacija:= CalcBrojKombinacija(sistemBrojevi); 
  cenaIgre:= brojKombinacija * CENA_KOMBINACIJE; 

  WriteLn(cenaIgre:6:2, ' dinara skinuto sa vaseg racuna!!!'); 

  WriteLn; 

  // Inicijalizacija dinamickog niza na izabrani broj elemenata 
  SetLength(kombinacije, sistemBrojevi); 

  //Validacija greske ponavljanja i opsega izostavljena ovde 

  // prva prikazana niže kod generisanja, opseg prethodnо 
  WriteLn('Unesi zeljene brojeve!'); 

  for i:= Low(kombinacije) to High(kombinacije) do 

    begin 
      Write('Broj ', (i + 1), ': '); 

      ReadLn(kombinacije[i]); 

    end; 

  //Generisanje niza od 7 brojeva (1..39) bez ponavljanja 
  WriteLn('Izvlacenje novog kola Loto igre na srecu!'); 

  Randomize; lotoKolo[1]:= Random(39) + 1; // Prvi je jedinstven 

  for i:= 2 to 7 do 
    begin 

      repeat 

        nijeIzvucen:= true; 

        noviBroj:= Random(39) + 1; 

        for j:= 1 to i-1 do 

          if (lotoKolo[j] = noviBroj) then 

            begin 

              nijeIzvucen:= false; 

              break; 

            end; 
       until (nijeIzvucen); 

       lotoKolo[i]:= noviBroj; 
    end; 
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  //Sortiranje generisanog niza u rastucem poretku 

  //BubbleSort - mali nasumicni niz, sto jednostavnije 

  for i:= High(lotoKolo) downto 2 do 

    for j:= Low(niz) to (i-1) do 

        if (lotoKolo[j] > lotoKolo[j+1]) then 

          begin 

      temp:= lotoKolo[j]; 

      lotoKolo[j]:= lotoKolo[j+1]; 

      lotoKolo[j+1]:= temp; 

    end; 

 

  //Stampanje sortiranog generisanog niza 

  WriteLn; Write('Dobitna kombinacija ovog kola je: '); 

  for i:= 1 to 7 do 

    Write(lotoKolo[i],' '); WriteLn; 

 

  // Provera dobitka (gubitka) 

  brojPogodjenih:= 0; 

  for i:= Low(kombinacije) to High(kombinacije) do 

    for j:= 1 to 7 do 

      if (kombinacije[i] = lotoKolo[j]) then 

        begin 

          brojPogodjenih += 1; 

          break; 

        end; 

  WriteLn('Ukupno pogodjeno brojeva: ', brojPogodjenih); 

  // Cestitka ili ohrabrenje 

  if (brojPogodjenih > 4) then WriteLn('Bravo!') 

  else if (brojPogodjenih<3) then 

      WriteLn('Vise srece u sledecem kolu!'); 

end. 

Овде видимо да програм има више етапа у свом току, свака етапа има свој или циклус или 

селекцију (често и комбинацију та два тока), а да ниво угњеждења често иде и до три нивоа, 

што све заједно доводи до комплексне структуре наредби. 


