
Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki)

28 października 2010

Kontener Kontener jest to obiekt który zawiera w sobie obiekty innej klasy i ma zde-
finiowane metody nimi zarządzające.

Jednym z najprostszych przykładów kontenera jest:

class A{
Object szuflada;
public:
void wloz(Object cos);
Object wyjmij();

}

Kontenery służą też m.in. do utrzymania ustalonego porządku przechowywania obiek-
tów, np. można uporządkowywać w czasie wstawiania wydrukowane artykuły:

class Artykul{
public:
string tytul;
string autor;
string tekst;
}
class A{
Artykuly[100] szuflada;
public:
void wloz(Artykul a);
Artykul wyjmij(string tytul);

}

STL Jest to ustandaryzowana biblioteka szablonów (Standard Template Library), która
zawiera definicje szeregu struktur danych dowolnego typu i operacji na nich.

Dostępne kontenery:

list lista
vector wektor
deque tablica podwójnie kończona
bitset tablica bitowa

set zbiór



multiset zbiór oparty na wielu kluczach
map mapa poszukiwań

multimap wielokrotna mapa poszukiwań

oraz adaptery kontenerowe, czyli struktury mające na celu udostępnienie określonego
interfejsu (pewnej logiki myślenia) operujące na zdefiniowanych kontenerach.

stack stos
queue kolejka

priority queue kolejka priorytetowa

Iteratory Iterator to obiekt umożliwiający sekwencyjny dostęp do danych w danym
kontenerze.

vector Jest to liniowo uporządkowany kontener wspierający swobodny dostęp do każde-
go z elementów, stały czas wstawiania i usuwania elementów z końca i liniowy z pozosta-
łych miejc. Liczbę jego elementów można zmieniać dynamicznie. Kontener sam zarządza
potrzebną pamięcią. Jest często używany ze względu na wydajność.

#include<vector>
#include<iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char** argv){

vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);

vector<int>::iterator a = v.begin();
while(a != v.end()){
cout << *a << endl;
a++;
}
cout << "---" << endl;
v.pop_back();
a = v.begin();
while(a != v.end()){
cout << *a << endl;
a++;
}

cout << "---" << endl;
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cout << v.front() << endl;
cout << v.back() << endl;
cout << v.size() << endl;
cout << v.capacity() << endl;

cout << "---" << endl;
v.pop_back();
a = v.begin();
v.erase(a);
v.insert(v.begin(), 8);
a = v.begin();
while(a != v.end()){
cout << *a << endl;
a++;
}

return 0;
}

Czytaj:

• http://www.sgi.com/tech/stl/Vector.html

stack - stos
Jest to szablon, który przechowuje elementy na zasadzie stosu.
Przykład

int main() {
stack<int> S;
S.push(8);
S.push(7);
S.push(4);
assert(S.size() == 3);

assert(S.top() == 4);
S.pop();

assert(S.top() == 7);
S.pop();

assert(S.top() == 8);
S.pop();

assert(S.empty());
}
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queue - kolejka
Jest to szablon, który działa na zasadzie kolejki FIFO.
Przykład

int main() {
queue<int> Q;
Q.push(8);
Q.push(7);
Q.push(6);
Q.push(2);

assert(Q.size() == 4);
assert(Q.back() == 2);

assert(Q.front() == 8);
Q.pop();

assert(Q.front() == 7);
Q.pop();

assert(Q.front() == 6);
Q.pop();

assert(Q.front() == 2);
Q.pop();

assert(Q.empty());
}

list Jest to kontener odzworowujący listę dwukierunkową. Jest podobny do vector, ale
dodatkowo wstawianie, czy podział na fragmenty nie zakłóca iteratorów, prócz tych wska-
zujących na usuwany element.

list<int> lst;
int i;

for(i = 0; i < 10; i++)
lst.push_back(rand());

cout << "Lista: ";
list<int>::iterator p = lst.begin();
while(p != lst.end()){
cout << *p << " ";
p++;
}

cout<<endl;
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Czytaj:

• http://www.sgi.com/tech/stl/List.html

set Jest to uporządkowany kontener asocjacyjny, czyli kojarzący klucze z wartościami,
jakie przechowuje. Aby był on uporządkowany, należy mu zdefiniować funkcję porządku-
jącą.

#include<set>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdio.h>

using namespace std;

struct ltstr{
bool operator()(const char* s1, const char* s2) const{
return strcmp(s1, s2) < 0;
}
};

int main(int argc, char** argv){
const int N = 6;
const char* a[N] = {"isomer", "ephemeral", "prosaic",

"nugatory", "artichoke", "serif"};
set<const char*, ltstr> A(a, a + N);

set<const char*>::iterator i = A.begin();
while(i != A.end()){
cout << *i << endl;
i++;
}

cout<< "---"<< endl;

set<const char*> B(a, a + N);

set<const char*>::iterator j = B.begin();
while(j != B.end()){
cout << *j << endl;
j++;
}
return 0;
}

Czytaj:

• http://www.sgi.com/tech/stl/set.html
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map Jest to uporządkowany kontener asocjacyjny. Jego wartością jest para <
klucz, warto >. Żadne dwa elementy nie mają tego samego klucza. Wstawianie/usuwanie
elementów nie narusza iteratorów, prócz wskazującego na element usuwany.

struct ltstr{
bool operator()(const char* s1, const char* s2) const{
return strcmp(s1, s2) < 0;
}
};

int main(){
map<const char*, int, ltstr> months;

months["january"] = 31;
months["february"] = 28;
months["march"] = 31;
months["april"] = 30;
months["may"] = 31;
months["june"] = 30;
months["july"] = 31;
months["august"] = 31;
months["september"] = 30;
months["october"] = 31;
months["november"] = 30;
months["december"] = 31;
cout << "june -> " << months["june"] << endl;
map<const char*, int, ltstr>::iterator cur = months.find("june");
map<const char*, int, ltstr>::iterator prev = cur;
map<const char*, int, ltstr>::iterator next = cur;
++next;
--prev;
cout << "Previous (in alphabetical order) is " << (*prev).first << endl;
cout << "Next (in alphabetical order) is " << (*next).first << endl;
return 0;
}

Czytaj:

• http://www.sgi.com/tech/stl/Map.html

Zadania

1. Zad. 1. Znajdź informację na temat rodzajów iteratorów i wskaż między nimi róż-
nice.

2. Zad. 2. Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia (klawiatury) 20
słów, umieszczając je w kontenerze vector i wypisuje je z powrotem na ekran.

3. Zad. 3. Zmodyfikuj poprzednie zadanie: zamiast kontenera vector użyj stack.
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4. Zad. 4. Zmodyfikuj poprzednie zadanie: zamiast kontenera stack użyj set.

5. Zad. 5. (zadanie do przesłania na adres mejl) Napisz program, który będzie
wczytywał ze standardowego wejścia dane w formacie:

imię wiek

gdzie wiek to liczba naturalna oznaczająca wiek o osoby o podanym imieniu. Każda
taka para (imię oraz wiek), znajduje się w oddzielnym wierszu wejścia. Program
powinien zapisywać wszystkie wczytane dane do kontenera map. Zadaniem jest wy-
pisanie imion i wieku osób po upływie 12 miesięcy (w tym samym formacie: ”imie
wiek”).

Przykład:

Jan 30

Jan 31

6. Zad. 6. - Wektory. Układ współrzędnych. Zaprogramuj rozwiązywanie układu
współrzędnych z dwiema niewiadomymi metodą wyznacznikową przy użyciu konte-
nera ¡vector¿.

7. Zad. 7. - Listy. Artykuły Dla klasy Artykul zdefiniuj kontener zawierający arty-
kuły i układający je alfabetycznie względem nazwy. Zastosuj wyszukiwanie bisek-
cyjne.

8. Zad. 8. - Listy. Imiona. Należy wczytać listę imion i sortować ją ręcznie przy
wstawianiu. Wczytywanie kończy pusta linia, po czym należy wydrukować na ekran
posortowaną listę.

9. Zad. 9. - Zbiory. Liczby parzyste. Dla losowo wybieranych liczb naturalnych
należy:

• przechowywać każdą wybraną liczbę w kontenerze umożliwiającym zachowanie
wielokrotności wylosowanych liczb.

• jeśli jest parzysta i nie należy do zbioru - to dodajemy ją do zbioru liczb
parzystych wybranych

• jeśli jest parzysta i należy do zbioru - należy ją z niego usunąć

• jeśli jest nieparzysta, to odrzucamy

Należy śledzić wszytkie dokonywane kroki poprzez instrukcje szlakowe.

10. Zad. 10. - Kodowanie. Zaprogramuj aplikację, która dla podanego z parametrów
łańcucha zwróci łańcuch zakodowany wg poniższych zasad:

(a) kodowane są tylko litery łacińskie
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(b) słownik składa się z par Litera− > Litera. Kodowanie będzie polegało na
wymianie w otrzymanym łańcuchu liter wg stworzonego słownika.

(c) słownik jest pełny i jednoznaczny, czyli każda litera ma swój nowy zamienników
i nie może być zarówno dwóch różnych zamienników dla jednej litery, jak i
jednego zamiennika dla dwóch różnych liter. Słownik należy zbudować losowo.

Przykład: dla słownika: A− > B, L− > T , etc., dla słowa ALA otrzymujemy BTB.

11. Zad. 11. - Dekodowanie Zaprogramować aplikację dekodującą taki łańcuch. Słow-
nik należy wczytać z samodzielnie opracowanego pliku.

Linki

• http://cplusplus.com/reference/stl/

• http://kursy.ddt.pl/?LessonId=235

• http://www.linuxsoftware.co.nz/cppcontainers.html
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