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Anotācija Datu struktūras jēdziens un klasifikācija. Pamatdatu struktūras. Lineārās datu struktūras: masīvi,
saraksti, tabulas, steki, rindas, deki. Nelineārās datu struktūras: koki un grafi. Loģiskas un fiziskas
datu struktūras. Rādītāji un saraksti. Vienkāršsaistīta saraksta specifikācija, attēlojums un izveide.
Divkāršsaistītie saraksti un to lietojums. Datu struktūras modeļa veidošana un aprakstīšana, datu
struktūru projektēšana un ieviešana, lietošana praksē.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datu tipu un datu struktūru (DS) specifikācijām, ar
datu struktūru veidošanas metodēm un attēlošanas paņēmieniem, ar efektīviem algoritmiem darbā
ar bieži lietojamām datu struktūrām. Iemācīt studentus izvēlēties visoptimālākās DS un to
algoritmus un lietot tos praksē programmatūras izstrādes procesā. Studentiem skaidri jāizprot datu
struktūru jēdziens, nozīme un klasifikācijas principi. Studentiem jāapgūst DS attēlojuma veidi un
tehnoloģijas. Studentiem jāapgūst DS modeļa veidošana un aprakstīšana, datu struktūru
projektēšana un ieviešana, jāprot to visu lietot praksē.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Laboratorijas darbu izpilde
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Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi. Datu struktūras jēdziens. Datu tipa koncepcija. Datu
struktūru klasifikācija.

4 6 0 0

Rakstzīmju virknes, to izveidošanas paņēmieni. Rakstzīmju virknes specifikācija, attēlojums un
izveide.

4 6 0 0

Deskriptors. Masīvi, to veidi, specifikācija, attēlojums un izveide. Speciālie masīvi. 4 6 0 0

Ieraksti, ieraksti ar variantiem. Ierakstu specifikācija, attēlojums un izveide. 4 6 0 0

Lineāras datu struktūras jēdziens un veidi. Saraksti, to raksturojums un apstrādes operācijas. 4 6 0 0

Vektoriālā formā attēlotais saraksts. Vienkāršsaistītie saraksti. Divkāršaistītie saraksti. Cirkulārie
saraksti.

4 6 0 0

Steka jēdziens. Steka pāra specifikācija, attēlojums un izveide. 4 6 0 0

Rindas jēdziens. Cirkulāras rindas izveidošana. Deka jēdziens. 4 6 0 0

Kokveida datu struktūras jēdziens un raksturlielumi. Koku klasifikācija. 4 6 0 0

Bināro koku klasifikācijas veidi, attēlojums un izveides principi. 4 6 0 0

Grafa jēdziens. Grafa apiešana un tā realizācijas veidi. Grafa attēlojuma paņēmieni. 4 6 0 0

Hronoloģiski sakārtotie saraksti. Sašķirotie saraksti un binārās meklēšanas algoritms. 4 6 0 0



Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa plānojums

Kopā: 48 72 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Pārzin vispārīgos jautājumus par rādītājiem un masīviem. Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma
„Vienkāršas datu struktūras”), par kuru iegūts
pozitīvs vērtējums.

Jāpārzina vienkāršsaistīti un divkāršsaistīti saraksti, tā attēlojuma modeļi, specifikācijas un
apstrādes operācijas, kā arī jāpārzina steka un rindas apstrādes operācijas.

Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma
„Saraksti, steki un rindas”), par kuru iegūts
pozitīvs vērtējums.

Jāpārzina koki un grafi, to attēlojuma modeļi, specifikācijas un  apstrādes operācijas. Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma
„Koki un grafi”), par kuru iegūts pozitīvs
vērtējums.

Spēj izveidot un apstrādāt speciālus masīvus. Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 1.
laboratorijas darbs.

Spēj izveidot dažāda veida lineārus sarakstus un realizēt to apstrādes funkcijas. Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 2.
laboratorijas darbs.

Spēj izveidot dažāda tipa datu struktūras un realizēt to apstrādes funkcijas. Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 3.
laboratorijas darbs.

Jāzina datu struktūras jēdziens, nozīme un klasifikācijas principi, kā arī datu struktūru attēlojuma
veidi un  tehnoloģijas.

Nokārtots eksāmens, par kuru iegūts pozitīvs
vērtējums.

Daļa Semestris KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi

Rudens Pavasara Vasaras Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs
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