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1. Noţiuni introductive

1.1 Alocarea statică şi alocarea dinamică a memoriei

Din punctul de vedere al unui programator, memoria este împărţită în octeţi (succesiune

de octeţi), referirea la un octet realizându-se cu ajutorul unor adrese de memorie. În memorie se

alocă zone pentru toate variabilele cu care lucrează un program. Această alocare se poate face:

static (la declararea variabilei respective, zona fiind ocupată până la terminarea execuţiei

programului) sau dinamic (mediul de execuţie sau programatorul gestionează alocarea sau

eliberarea unei zone).

Spaţiul de memorie aferent datelor statice se defineşte şi se rezervă la dimensiune

maximă, corespunzătoare tipului datei respective, şi este un spaţiu propriu care nu poate fi

disponibilizat şi nici împărţit cu alte date, chiar dacă în diverse momente / faze ale execuţiei

programului nu este în întregime utilizat (rezervare statică sau la momentul compilării). În al

doilea rând, componentele structurilor statice ocupă locuri prestabilite în spaţiul rezervat,

determinate de relaţia de ordonare specifică fiecărei structuri. În al treilea rând, limbajul

defineşte operaţiile admise cu valorile componentelor, potrivit tipului de bază al structurii, astfel

încât numărul maxim şi ordinea componentelor structurii nu pot fi modificate. În aceste condiţii,

structurile statice sunt dificil de utilizat în rezolvarea problemelor care prelucrează mulţimi de

date pentru care numărul şi ordinea componentelor se modifică frecvent în timpul execuţiei

programului. Pentru astfel de situaţii, limbajul PASCAL (şi nu numai acesta) oferă posibilitatea

utilizării datelor de tip dinamic, cărora li se pot aloca şi elibera zone de memorie pe parcursul

execuţiei programului.

După încărcarea programului executabil, memoria aferentă lui se structurează în

următoarele segmente: segmentul prefix program, regiunea de cod, segmentul de date, stiva şi

zona heap.

Segmentul prefix al programului (PSP) este o zonã de 256 de octeţi constituită de MS-

DOS la încărcarea în memorie a fişierului de tip .EXE. El conţine informaţii necesare sistemului

de operare pentru a transfera controlul către program, respectiv pentru a returna controlul către

sistemul de operare la încheierea execuţiei acestuia.

Regiunea de cod este constituită din mai multe segmente de cod: unul corespunzând

programului principal, respectiv câte unul pentru fiecare unitate referită în program. Primul

segment de cod este cel asociat programului principal, urmat de cele ale unităţilor, în ordinea

inversă specificărilor din clauza USES. Ultimul segment de cod, introdus implicit în orice
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program executabil, corespunde unităţii System, care conţine biblioteca de subprograme standard

referite la momentul execuţiei (Run-time library).

Segmentul de date este unic şi conţine constantele cu tip urmate de variabilele globale.

Atunci când necesarul de memorie pentru datele interne depăşeşte 64Ko, trebuie să se recurgă la

folosirea unor tehnici adecvate: memorarea datelor în heap sau pe medii externe, folosirea

compactării etc.

Segmentul de stivă, ca şi cel de date, poate avea maximum 64Ko, reducându-se la unul

singur. Stiva este folosită de către mediul de execuţie la apelul de subprograme pentru

memorarea parametrilor formali, variabilelor locale şi adreselor de revenire.

Zona variabilelor dinamice poate corespunde întregii memorii convenţionale a

calculatorului, rămasă disponibilă după încărcarea programului. În heap se memorează

variabilele dinamice, buffer-ele pentru structuri de reacoperire şi pentru lucrul în modul grafic.

Alocarea variabilelor începe de la adrese mai mici către adrese mai mari, spaţiul maxim ce poate

fi alocat unei variabile neputând depăşi 64Ko, ca urmare a limitărilor impuse mecanismului de

adresare a memoriei.

Variabile statice şi variabile dinamice

O variabilă este caracterizată de: tip, adresă şi valoare. Variabilele, în funcţie de cum se

face alocarea lor, se clasifică în: statice, automatice şi dinamice [8].

Variabilele statice sunt variabile alocate în segmentul de date, stabilit în momentul

compilării şi care rămâne în memorie pe tot parcursul execuţiei modulului de cod sursă

corespunzător (într-o secţiune var). Acestea au un nume declarat, o adresă fixă şi o valoare

(aceasta fiind caracteristica ce se poate modifica).

Variabilele automatice sunt alocate în segmentul de stivă. La apelul unui subprogram, în

stiva de execuţie se alocă înregistrarea de activare aferentă apelului respectiv, care conţine spaţiu

pentru parametrii formali ai subprogramului, variabilele locale declarate în acesta şi adresa de

revenire. La terminarea execuţiei subprogramului, înregistrarea de activare este ştearsă din stivă.

Deoarece variabilele dintr-o înregistrare de activare sunt alocate şi dealocate de mecanismul de

stivă, fără intervenţia programatorului, acest mod de alocare se numeşte automatic.

Limbajul Pascal oferă posibilitatea utilizatorului de a aloca dinamic memorie pentru

variabilele unui program. Acest lucru se realizează într-o zonă specială de memorie numită

HEAP, ea putând fi gestionată cu ajutorul unor proceduri specifice tipului de dată referinţă.
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Variabilele dinamice nu sunt declarate într-o secţiune declarativă var deci nu se pot

identifica prin nume; nu există pe toată durata unui bloc (”viaţa” lor depinde de programator) şi

nu se poate face referire directă la ele. Referirea la aceste variabile se face cu ajutorul

variabilelor de tip referinţă (sau reper), acestea fiind variabile (de regulă statice sau automatice)

care au ca valori adrese de memorie ale unor variabile dinamice de un anumit tip (tipul lor de

bază din declaraţie).

1.2 Tipul de dată referinţă (reper) în Pascal

Un pointer este o variabilă care are ca valoare o adresă de memorie, de regulă adresa altei

variabile. Declararea unei astfel de variabile se face:

Var nume_variabila:^tip_data;

sau:

Type nume_nou=^tip_data;

Var nume_v:nume_nou;

unde tip_data este un tip de dată simplu sau structurat la care va face referire pointerul declarat.

Exemplul 1. Declaraţii de pointeri în Pascal

var  x:^integer; /* x este o variabilă ce va conţine o adresă către
o zonă în care se va memora un întreg */

var   a:^char;
b:^string;
c:^real;

Se spune “pointerul a conţine adresa de memorie a variabilei dinamice a^”. Variabila a

conţine o adresă, iar variabila a^ (numită şi variabilă anonimă, fără nume, ea putând fi referită

numai prin intermediul pointerului) conţine o valoare de tip char. Valoarea variabilei pointer a

nu poate fi citită, tipărită şi nu se poate modifica decât prin operaţii de atribuire de alte adrese de

memorie compatibile. Între valorile posibile ale tipului referinţă este constanta Nil, care

semnifică “nici o adresă”, un fel de element neutru al mulţimii de valori. Dacă o variabilă pointer

are valoarea Nil, aceasta înseamnă că variabila dinamică asociată ei nu este alocată.

Variabilele de tip referinţă sunt alocate pe 4 octeţi. Alocarea efectivă a unei variabile

dinamice se face cu ajutorul procedurii:

New(var_referinta);

iar eliberarea zonei de memorie alocate de acestea se face cu altă procedură:

Dispose(var_referinta);
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În capitolele următoare, la descrierea anumitor algoritmi specifici operaţiilor cu structuri

dinamice, vom utiliza pentru aceste proceduri variantele adaptate: aloca_memorie(variabila) şi

elibereaza_memorie(variabila).

Exemplul 2. Operaţii cu pointeri în Pascal

var x,y : ^integer;
………
new(x); { alocă variabila dinamică x^ }
new(y); { alocă variabila dinamică y^ }
{ atribuire de valori }
x^:=3; { la adresa din variabila pointer x se memoreaza valoarea 3 }
y^:=5; { la adresa din variabila pointer y se memoreaza valoarea 5 }
writeln(x^+y^);
{ atribuire de pointeri }
y:=x; { variabila pointer y va memora valoarea variabilei pointer x }

{ deci şi x şi y vor referi aceeaşi variabilă dinamică x^ }
{ vechea variabila dinamică y^ devine nereferită, orfană}

……
dispose(x); { dealocă variabila dinamică x^ }
dispose(y); { dealocă variabila dinamică y^ }

Operaţiile posibile cu variabile pointer sunt: atribuirea şi comparaţia (se pot utiliza doar

operatorii = şi <>). Alocarea memoriei pentru o variabilă dinamică cu procedura New nu

realizează iniţializarea acesteia. Zona de memorie în care se face alocarea variabilelor dinamice

poartă numele de Heap.

Deoarece o variabilă pointer are o variabilă dinamică asociată, există două tipuri de

atribuire: atribuire de valori şi atribuire de pointeri. La atribuirea de valori sunt implicate

variabilele dinamice asociate (pointerii nu-şi modifică valoarea, ci doar variabilele dinamice

referite de ei; există două variabile dinamice distincte, fiecare cu adresa sa), pe când atribuirea de

pointeri distruge legătura dintre pointerul destinaţie şi variabila dinamică asociată, după cum se

ilustrează în exemplul 2 de mai sus.

1.3 Structuri statice şi structuri dinamice de date

Într-un limbaj de programare, tipul de date (înţeles ca o mulţime de valori şi un set de

operaţii definit asupra acestora), poate fi predefinit (standard) sau construit pe baza tipurilor deja

existente. Tipul de date predefinit se referă la valori simple, elementare: numere întregi şi reale,

caractere, valori logice etc. Tipul de date definit de utilizator acordă programatorului

posibilitatea de a construi tipurile de date şi reprezentările lor corespunzător problemei puse în

discuţie.
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Totuşi, diversitatea problemelor propuse a fi rezolvate cu calculatorul promovează tot

mai clar ideea construirii unor tipuri de date care să reflecte cât mai fidel funcţiile şi atributele

obiectelor din universul problemei respective. Lista, stiva, coada, arborele reprezintă posibilităţi

de structurare a datelor, facilitează descrierea obiectelor şi uşurează rezolvarea anumitor tipuri de

probleme [7]. Reprezentările acestor structuri poate fi făcută atât static cât şi dinamic, hotărârea

de a utiliza una dintre cele două revine celui care analizează problema şi alege structura şi

reprezentarea cea mai eficientă şi mai avantajoasă.

Limbaje ca (Borland) PASCAL sau (Turbo/Borland) C++ oferă posibilităţi de

implementare a acestor structuri atât în maniera statică (cu ajutorul tablourilor) cât şi dinamică

(cu ajutorul pointerilor).

Prezenta lucrare îşi propune să ilustreze operaţiile esenţiale asupra structurilor de date

amintite mai sus într-o manieră cât se poate de accesibilă. În scopul utilizării eficiente a unui

calculator este important să se definească relaţiile structurale existente în cadrul mulţimii datelor

de prelucrat precum şi metodele de reprezentare şi manipulare a unor asemenea structuri. Un

prim exemplu de structură de date este tabloul, el fiind utilizat în multe aplicaţii, indiferent de

limbajul de programare, şi reprezentându-se în memorie static, adică zonele alocate fiind ocupate

pe tot parcursul programului. Acest lucru aduce un inconvenient acestei structuri, deoarece se

rezervă memorie care nu este neapărat utilizată, de aceea există alternativa structurilor de date

alocate dinamic care vor fi subiectul acestei lucrări.

Chiar dacă structurile de date permit şi o reprezentare statică şi una dinamică, se vor

implementa operaţiile de bază doar pentru cele dinamice, făcându-se doar o paralelă acolo unde

este posibil între cele două modalităţi de alocare a memorie. Algoritmii sunt descrişi într-un

pseudocod adaptat subiectului, iar implementările pentru operaţiile de bază au fost realizate în

Pascal şi C++ (pentru partea de aplicaţii s-a renunţat însă la implementarea în C++, pentru a nu

supraîncărca textul lucrării de faţă cu cod de program).
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2. Structuri dinamice de date

2.1 Liste liniare simplu înlănţuite

2.1.1 Prezentarea structurii. Implementare

Lista este o mulţime de date alocate dinamic, având un număr variabil de elemente de

acelaşi tip (de obicei un tip definit de utilizator) între care există o anumită relaţie de ordine.

Elementele unei liste se mai numesc şi noduri. Dacă între nodurile unei liste există o

singură relaţie de ordine, atunci lista este simplu înlănţuită, iar dacă există două relaţii de ordine

ea este dublu înlănţuită. De obicei relaţia de ordine de la listele liniare simplu înlănţuite o

reprezintă relaţia de succesor, adică fiecare nod conţine o adresă către următorul nod al listei. În

astfel de liste există numai un nod care nu are succesor (ultimul nod) şi numai un nod care nu e

succesorul nimănui (primul nod sau capul listei). Vom face convenţia că pentru primul nod

variabila care-i va memora adresa se va numi prim. O listă ar putea fi reprezentată astfel:

prim

inf       urm                inf       urm                               inf urm

inf1 adr2 inf2 adr3 infn NIL

adr1 adr2 …………..              adr n

Figura 1.  Listă liniară simplu înlănţuită

unde:

- inf1, inf2, …, infn reprezintă informaţia dintr-un nod;

- adr1, adr2, …, adrn adresele elementelor listei;

- fiecare nod memorează adresa nodului următor.

Exemplul 1 prezintă declaraţiile în Pascal şi C pentru o listă cu noduri ce conţin

informaţie de tip întreg.

Exemplul 1.  Declaraţii de listă simplu înlănţuite în Pascal şi C

Pascal C

Type
adresa=^nod;
nod=record
inf:integer;

struct tnod {
int inf;
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Exemplul 1.  Declaraţii de listă simplu înlănţuite în Pascal şi C

Pascal C

urm:adresa;
end;
lista_un_capat=record
prim:adresa;

end;
Var
p:adresa;
l:lista

tnod *urm;
};
struct lista_un_capat {
tnod *prim;

};

tnod *q;
lista_un_capat *l;

Variabilele p şi prim sunt variabile reper care memorează adresele unor variabile

dinamice de tipul nod declarat. Referirea la un câmp din cadrul unui nod se face astfel

(presupunând că variabila prim memorează adresa primului element din listă):

 - prim^.inf / prim->inf se va referi la câmpul care va conţine informaţia pentru care se

defineşte lista;

 prim^.urm / prim->urm va memora adresa următorului nod din listă (în cazul în care nu mai

există elemente, acest câmp va avea valoarea Nil).

2.1.2 Operaţii specifice

Utilizarea unor astfel de structuri de date presupune cunoaşterea unor operaţii specifice

lor cum sunt: crearea unei liste, parcurgerea sau accesul la elementele listei, ştergerea unor

elemente din listă, inserarea unor informaţii noi în listă. Se face următoarea convenţie: se

lucrează cu o listă de nr (citit de la tastatură) elemente, informaţiile utile fiind numere întregi

(conform declaraţiilor din Exemplul 1). Programul principal care manipulează lista este prezentat

în exemplul 2, operaţiile fiind prezentate într-un meniu afişat pe ecran.

Exemplul 2. Programul principal pentru lista fără santinelă

Pascal C

uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record
inf:integer;
urm:adresa;

end;
lista_un_capat=record
prim:adresa;
end;

Var
p:adresa;
l:lista;
op:integer;

…….. { subprogramele definite în
continuarea lucrării}

BEGIN

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<alloc.h>
#include<stdlib.h>
struct tnod{  int inf;  tnod *urm;  };
struct  lista_un_capat{   tnod *prim;   };
tnod *q;   lista_un_capat *l;
…….. {subprogramele definite în continuarea
lucrării}
void main(void)
{ clrscr();
int op;
do {
cout<<"1 - Crearea listei"<<endl;
cout<<"2 - Inserare dupa un element"<<endl;
cout<<"3 - Inserare inaintea unui element"
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Exemplul 2. Programul principal pentru lista fără santinelă

Pascal C

Clrscr;
repeat
writeln(’1- Crearea listei’);
writeln(’2- Inserare dupa un element’);
writeln(’3- Inserarea inaintea unui

element’);
writeln(’4- Stergerea unui element’);
writeln(’5- Tiparirea listei’);
writeln(’6- Crearea unei liste cu

santinela’);
writeln(’7- Crearea unei liste in ordine

inversa citirii’);
writeln(’8- Inserarea inaintea primului

element’);
writeln(’9- Inserarea dupa ultimul

element’);
writeln(’10- Inserarea pe o pozitie data’);
writeln(’11- Stergerea listei’);
writeln(’12- Iesire’);
writeln(’Alegeti optiunea: ’);
readln(op);
case op of
1:  begin

creare_fara_santinela(l); readln;
end;

2:  begin
inserare_dupa_el(l); readln;

end;
3:  begin

inserare_inaintea_el(l); readln;
end;

4:  begin stergere(l); readln;end;
5:  begin tiparire(l); readln; end;
6:  begin

creare_cu santinela(l); readln;
end;

7:  begin
creare_inversa_citirii(l); readln;

end;
8:  begin

inserare_inaintea_primului(l);
readln;

end;
9:  begin

inserare_dupa_ultim(l); readln;
end;

10: begin
inserare_pozitie_data(l); readln;

end;
11: begin stergere_lista(l); readln; end;
end;  clrscr;
until op=12;

END.

<<endl;
cout<<"4 - Stergerea unui element"<<endl;
cout<<"5 - Tiparirea listei"<<endl;
cout<<"6 - Crearea unei liste cu  santinela"

<<endl;
cout<<"7 - Crearea unei liste in ordine "

<<"inversa citirii"<<endl;
cout<<"8 - Inserare inaintea primului "

<<"element"<<endl;
cout<<"9 - Inserare dupa ultimul element"<<endl;
cout<<"10 - Inserare pe o pozitie data"<<endl;
cout<<"11 – Stergerea listei"<<endl;
cout<<"12 - Iesire"<<endl;
cout<<"Alegeti optiunea: ";
cin>>op;
switch (op)
{ case
1:l=creare_fara_santinela();getche();break;
case 2:inserare_dupa(l);getche();break;
case 3:l=inserare_inainte();getche();break;
case 4:l=stergere();getche();break;
case 5:tipar(l);getche();break;
case 6:l=creare_cu_santinela();getche();break;
case 7:l=creare_inversa();getche();break;
case

8:l=inserare_inaintea_primului();getche();break;
case 9:l=inserare_dupa_ultim();getche();break;
case

10:l=inserare_pozitie_data();getche();break;
case 11:l=stergere_lista();getche();break;

} clrscr(); }
while (op!=12); }

Crearea

Crearea se poate implementa în mai multe moduri, şi anume: fără santinelă, cu santinelă

şi în ordinea inversă a citirii datelor.

La crearea unei liste fără santinelă, primul element din listă va fi creat separat pentru a

se putea memora adresa de început a listei, iar următoarele elemente se creează într-o structură

repetitivă scrisă în funcţie de cerinţa problemei. Algoritmul este descris în Descrierea 1, iar

implementarea în Exemplul 3.
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Descrierea 1: Subalgoritmul creare_fara_santinela

Subalgoritmul creare_fara_santinela (prim) este:
{ prim este variabila care memorează inceputul listei }

Repetă
Citeşte nr;                         { nr=numărul de elemente pe care le va avea  lista }

Până când nr>0;
alocă_memorie(prim);
citeşte prim^.inf; { completează câmpurile primului element }
prim^.urm:=nil;
ultim:=prim;
Pentru i:=2;nr executa
alocă_memorie(p);
citeşte p^.inf;            { completează câmpurile elementului nou creat }
p^.urm:=nil;
ultim^.urm:=p { leagă elementul creat de listă };
ultim:=p;

Sf_pentru
Sf_subalgoritm;

Exemplul 3. Implementarea subalgoritmului creare_fara_santinela

Pascal C

Procedure creare_fara_santinela(
var l:lista_un_capat);

var
ultim,p:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de

elemente ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
new(l.prim);
writeln('Informaţia :');
readln(l.prim^.inf);
l.prim^.urm:=nil;
ultim:=l.prim;
for i:=2 to nr do begin
new(p);
p^.urm:=nil;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
ultim^.urm:=p;
ultim:=p;

end;
end;

lista_un_capat *creare_fara_santinela(void)
{
int dim,i,nr;
tnod *ultim,*p;

do {
cout<<"dati numarul de elemente ale listei ";
cin>>nr;}
while (nr<=0);
dim=sizeof(tnod);
l->prim=(tnod*)malloc(dim);
cout<<"Informaţia: "; cin>>l->prim->inf;
l->prim->urm=0;
ultim=l->prim;
for(i=2;i<=nr;i++)
{
p=(tnod*)malloc(dim);
cout<<"Informaţia: ";
cin>>p->inf;
p->urm=0;
ultim->urm=p;
ultim=p;
}
return l;

}

Crearea unei liste cu santinelă se realizează alocând spaţiu de memorie pentru un

element fictiv care va fi primul element din listă dar care nu va memora informaţii utile  (în

câmpurile de informaţii) ci doar adresa de început a listei, iar celelalte elemente vor fi create

într-o structură repetitivă în funcţie de enunţul problemei.

Algoritmul de creare cu santinelă în pseudocod este dat în Descrierea 2, iar

implementarea sa în Exemplul 4.

Descrierea 2. Subalgoritmul creare_cu_santinela

Subalgoritmul creare_cu_santinela (prim) este:
{prim este variabila care memorează lista }

Repetă
Citeşte nr;                         {nr=numărul de elemente pe care le va avea  lista}

Până când nr>0;
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Descrierea 2. Subalgoritmul creare_cu_santinela

alocă_memorie(prim);
prim^.urm:=nil;
ultim:=prim;
pentru i:=1;nr executa
alocă_memorie(p);
citeşte p^.inf;            {completează câmpurile elementului nou creat}
p^.urm:=nil;
ultim^.urm:=p {leagă elementul creat de listă};
ultim:=p;

sf_pentru
Sf_subalgoritm;

Exemplul 4. Implementarea subalgoritmului creare_cu_santinela

Pascal C
Procedure
creare_cu_santinela(var l:lista_un_capat);
var
ultim,p:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de elemente
ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
new(l.prim);
l.prim^.urm:=nil;
ultim:=l.prim;
for i:=1 to nr do
begin
new(p); p^.urm:=nil;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
ultim^.urm:=p;
ultim:=p;

end;
end;

lista-un_capat *creare_cu_santinela(void)
{
int dim,i,nr;
tnod *ultim,*p;
do
{
cout<<"dati nr de elemente ale listei ";
cin>>nr;

}
while (nr<=0);
dim=sizeof(tnod);
l->prim=(tnod*)malloc(dim);
l->prim->urm=0;
ultim=l->prim;
for(i=1;i<=nr;i++)
{
p=(tnod*)malloc(dim);
cout<<"Informaţia: ";
cin>>p->inf;
p->urm=0;
ultim->urm=p;
ultim=p;

}
return l;
}

Crearea unei liste se mai poate face şi în ordinea inversă citirii datelor, adică începând de

la ultimul element al listei către primul, caz în care memorarea adresei pentru primul element se

face doar la sfârşitul procedurii sau funcţiei de creare.

Algoritmul de creare în ordine inversă citirii datelor este prezentat în Descrierea 3, iar

implementarea sa în Pascal şi C în Exemplul 5.

Descrierea 3: Subalgoritmul creare_inversa_citirii

Subalgoritmul creare_inversa_citirii (prim) este:
{prim este variabila care memorează lista }

Repetă
citeşte nr;               {nr=numărul de elemente pe care le va avea  lista}

Până când nr>0;
alocă_memorie(prim);
prim:=nil;
pentru i:=1;nr executa
alocă_memorie(p);
citeşte p^.inf;           {completează câmpurile elementului nou creat}
p^.urm:=prim;             {leagă elementul creat de listă; îl pune în faţa listei};
prim:=p; {modifică adresa de început a listei}

sf_pentru
Sf_subalgoritm;



Structuri dinamice de date

14

Exemplul 5. Implementarea subalgoritmului creare_inversa_citirii

Pascal C
Procedure
creare_inversa_citirii(var:lista_un_capat);
var
p:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de elemente

ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
l.prim:=nil;
for i:=1 to nr do
begin

new(p); p^.urm:=l.prim;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
l.prim:=p;

end;
end;

lista_un_capat *creare_inversa(void)
{
int i,nr;
tnod *p;
do
{
cout<<"dati nr de elemente ale listei ";
cin>>nr;

}
while (nr<=0);
l->prim=0;
for(i=1;i<=nr;i++)
{
p=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informaţia: ";
cin>>p->inf;
p->urm=l->prim;
l->prim=p;

}
return l;

}

Parcurgerea

Pentru a parcurge o listă liniară simplu înlănţuită este necesar să se cunoască adresa

primului element din listă. De la acesta, secvenţial, se poate ajunge la fiecare dintre elementele

din listă.

Algoritmul de parcurgere este dat în Descrierea 4, iar implementarea sa în Pascal şi C în

Exemplul 6.

Descrierea 4: Subalgoritmul tiparire

Subalgoritmul tiparire (prim) este:
{prim este variabila care memorează lista }

p:=prim;
cât timp p<>nil executa
tipăreşte  p^.inf;            {tipăreşte câmpul sau câmpurile de informaţii ale elementelor

listei }
p:=p^.urm;                    {trece la următorul element al listei}

sf_câttimp;
Sf_subalgoritm;

Exemplul 6. Implementarea subalgoritmului tiparire

Pascal C
Procedure tiparire(l:lista_un_capat);
var
p:adresa;

begin
p:=l.prim;
writeln('Lista este formata din

elementele: ');
while p<>nil do
begin
write(p^.inf,' ' );
p:=p^.urm;

end;
end;

void tipar(lista_un_capat *l)
{tnod *p;
p=l->prim;
while(p!=0)

{cout<<p->inf<<endl;
p=p->urm;
}

}
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În cazul listelor cu santinelă, apelul procedurii / funcţiei se va face pornind de la al

doilea element al listei (acesta fiind elementul care conţine de fapt prima informaţie utilă a listei)

şi anume: tiparire(l.prim^.urm) , respectiv tipar(l->prim->urm).

Inserarea

Inserarea elementelor într-o listă se poate considera în mai multe variante, care să acopere

toate cerinţele posibile: inserarea după un anumit element, inserarea înainte de un element,

inserarea pe o poziţie dată. În procedurile şi funcţiile implementate în continuare s-a considerat

cazul listei fără santinelă, cel mai complicat dintre toate.

Cazuri particulare ale inserării după un anumit element dat al listei, adică adăugării unui

element în interiorul listei, sunt următoarele: lista este vidă, respectiv lista nu conţine elementul

după care se doreşte inserarea.

Algoritmul de inserare după un element este prezentat în Descrierea 5, iar implementarea

sa în Pascal şi C în Exemplul 7.

Descrierea 5: Subalgoritmul inserare_dupa_el

subalgoritmul inserare_dupa_el(prim) este:
{prim este variabila care memorează lista }

dacă prim=nil atunci tipăreşte 'Lista vidă' {dacă lista e vidă se tipăreşte un mesaj corespunzător}
altfel
p:=prim;
citeşte dupacine;        {se citeşte informaţia după care se va executa adăugarea}
cattimp (p<>nil) si ( p^.inf<>dupacine) executa
p:=p^.urm;

sf_câttimp;         {se parcurge lista până la elementul după care se adaugă}
dacă p=nil atunci tipăreşte 'Elementul căutat nu exista in lista'   {dacă elementul nu

există  în listă se tipăreşte un mesaj corespunzător}
altfel
alocă_memorie(q);          {se alocă memorie pentru noul element}
citeşte q^.inf;                                            {se citeşte informaţia}
q^.urm:=p^.urm;                                       {se leagă elementul nou de listă}
p^.urm:=q;

sf_dacă;
sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 7. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_el

Pascal C
procedure
inserare_dupa_el(l:lista_un_capat);
var
p,q:adresa;
dupacine,element:integer;

begin
if l.prim=nil then writeln('Lista

vidă')
else
begin
p:=l.prim;
writeln('Dati el.dupa care se

void inserare_dupa(lista_un_capat *l)
{
int dupacine;
tnod *p,*q;
cout<<"Dupa cine se adauga elementul ";
cin>>dupacine;
if (l->prim==0) cout<<"Lista vidă";
else
{
p=l->prim;
while((p->inf!=dupacine)&&(p!=0))
p=p->urm;
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adauga ');
readln(dupacine);
while(p<>nil)and(p^.inf<>dupacine)

do p:=p^.urm;
if p=nil then writeln('Elementul

căutat nu exista in lista')
else
begin

new(q);
writeln('Informaţia

adaugata in lista:');
readln(q^.inf);
q^.urm:=p^.urm;
p^.urm:=q;

end;
end;

end;

if (p!=0)
{
q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul adaugat";
cin>>q->inf;
q->urm=p->urm;
p->urm=q;

}
else

cout<<"elementul dupa care trebuie
sa adaug nu exista in lista"<<endl;

}
}

La inserarea înaintea unui anumit element al listei s-a ţinut cont de următoarele cazuri

particulare: listă vidă, elementul înaintea căruia se doreşte inserarea nu există în listă, inserare

înaintea primului element din listă (caz în care se modifică primul element).

Algoritmul de inserare înaintea unui element este prezentat în Descrierea 6, iar

implementarea sa în Pascal şi C în Exemplul 8.

Descrierea 6: Subalgoritmul inserare_inaintea_el

Subalgoritmul inserare_inaintea_el(prim);
{prim este variabila care memorează lista }

dacă  prim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'   {dacă lista e vidă se tipăreşte acset lucru}

altfel
p:=prim;
citeşte inainte;     {citeşte elementul înaintea căruia se va executa inserarea}
dacă  prim^.inf=inainte
atunci                 {dacă este chiar primul element atunci se realizează }
alocă_memorie(q);   { inserarea separat pentru a se putea modifica adresa}
citeşte q^.inf;  { memorată în variabila prim; deoarece noul elemnt va fi capul  }
q^.urm:=prim;                        { listei}
prim:=q;

altfel
cât timp (p^.urm<>nil) si (p^.urm^.inf<>inainte) executa
p:=p^.urm;

sf_câttimp;   {se parcurge lista până la elementul dorit}
dacă  p^.urm=nil
atunci
tipăreşte 'Elementul căutat nu exista in lista'

{dacă elementul nu e în listă se tipăreşte un mesaj}}
altfel
alocă_memorie(q);{se realizează inserarea elementului, alocând memorie, citind}
citeşte q^.inf;   {informaţia dorită şi refăcând legăturile listei}
q^.urm:=p^.urm;
p^.urm:=q;

sf_dacă;
sf_dacă;

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 8. Implementarea subalgoritmului inserare_inaintea_el

Pascal C
procedure
inserare_inaintea_el(var l:lista_un_capat);
var
p,q:adresa;
inainte:integer;

begin

Lista_un_capat *inserare_inainte(void)
{
int infata;
tnod *p,*z;
cout<<"In fata cui se adauga elementul ";
cin>>infata;
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Exemplul 8. Implementarea subalgoritmului inserare_inaintea_el

Pascal C
if l.prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
p:=prim;
writeln('Dati el. inaintea caruia se

adauga ');
readln(inainte);
if l.prim^.inf=inainte then
begin
new(q);
writeln('Informaţia adaugata in

lista:');
readln(q^.inf);
q^.urm:=l.prim;
l.prim:=q;

end
else
begin

while (p^.urm<>nil)
and(p^.urm^.inf<>inainte) do
p:=p^.urm;

if p^.urm=nil then
writeln('Elementul căutat

nu exista in lista')
else begin
new(q);
writeln('Informaţia

adaugata in lista:');
readln(q^.inf);
q^.urm:=p^.urm;
p^.urm:=q;
end;

end;
end;

end;

if (l-.prim==0)
cout<<"Lista vidă";

else
{
if (l->prim->inf==infata)
{

z=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul

adaugat";
cin>>z->inf;   z->urm=l->prim;
l->prim=z;

}
else
{
p=l->prim;
while ((p->urm->inf!=infata)

&&(p!=0))
p=p->urm;

if (p->urm==0)
cout<<"elementul inaintea caruia

trebuie sa adaug nu exista
in lista"<<endl;

else
{

z=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));

cout<<"Care este
elementul

adaugat";
cin>>z->inf;
z->urm=p->urm;
p->urm=z;

}
}

}
return l;

}

Inserarea se mai poate face şi cunoscând poziţia noului element al listei.

Algoritmul de inserare pe o poziţie k (dată) din listă este prezentat în Descrierea 7, iar

implementarea sa în Pascal şi C în Exemplul 9.

Descrierea 7: Subalgoritmul inserare_pozitie_data

Subalgoritmul inserare_pozitie_data(prim) este:
{prim este variabila care memorează lista }

Citeşte k;
Dacă  prim=nil atunci tipăreşte 'Lista vidă'
altfel
j:=1;p:=prim;
cattimp (p<>nil) si (j<k) executa  q:=p; p:=p^.urm; inc(j); sf_câttimp;

{se parcurge lista numărându-se elementele
parcurse, până se ajunge la cel dorit sau până s-a terminat lista}

dacă j=k
atunci
alocă_memorie(r);                                    {se inserează elementul}
citeşte  r^.inf;
r^.urm:=p; q^.urm:=r;

altfel
tipăreşte 'Numarul pozitiei mai mare decat nr. de elemente din lista';

{dacă sunt mai puţine elemente decât valoarea variabilei citite se va tipări un mesaj}
sf_dacă;

sf_dacă;
sf_subalgoritm;
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Exemplul 9. Implementarea subalgoritmului inserare_pozitie_data

Pascal C
Procedure
inserare_pozitie_data(var l:lista_un_capat);
var
p,q,r:adresa;
k,j:word;

begin
writeln('Dati poziţia:');readln(k);
if l.prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
j:=1;p:=l.prim;
while (p<>nil)and(j<k)do
begin
q:=p;p:=p^.urm;inc(j);end;
if j=k
then
begin
new(r);
writeln('Informaţia:');
readln(r^.inf); r^.urm:=p;
q^.urm:=r;

end
else
writeln('Numarul pozitiei

mai mare decat nr. de elemente din lista');
end;

end;
end;

lista_un_capat *inserare_pozitie_data(void)
{
int k,j;
tnod *p,*z,*q;
cout<<"Dati numarul pozitiei ";
cin>>k;
if (l->prim==0) cout<<"Lista vidă";
else
{

p=l->prim;j=1;
while ((p!=0)&&(j<k))

{
q=p;
p=p->urm;
j++;

}
if (j<k)
cout<<"Lista are mai putine elemente

decat poziţia data"<<endl;
else
{

z=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul

adaugat";
cin>>z->inf;
z->urm=p;
q->urm=z;

}
}

return l;
}

Inserarea după ultimul element al listei presupune adăugarea unui element la sfârşitul

listei. Descrierea algoritmului în pseudocod şi implementarea acestuia în Pascal şi C sunt

prezentate în Descrierea 8, respectiv Exemplul 10.

Descrierea 8: Subalgoritmul inserare_dupa_ultim

Subalgoritmul inserare_dupa_ultim(prim) este:
Dacă prim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'            {dacă lista e vidă se tipăreşte un mesaj}

altfel
p:=prim;
cattimp  p^.urm<>nil  executa
p:=p^.urm;

sf_câttimp;          {se parcurge lista până la ultimul element}
alocă_memorie(q);    {se alocă memorie noului element}
citeşte q^.inf; q^.urm:=nil;
p^.urm:=q;           {se citeşte informaţia şi se realizează legăturile}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 10. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_ultim

Pascal C
Procedure
inserare_dupa_ultim(l:lista_un_capat);
var
p,q:adresa;

begin
if l.prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
p:=l.prim;

lista_un_capat *inserare_dupa_ultim(void)
{
tnod *p,*z;
if (l->prim==0)
cout<<"Lista vidă";

else
{
p=l->prim;
while (p->urm->inf!=0)  p=p->urm;
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Exemplul 10. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_ultim

Pascal C
while p^.urm<>nil do
p:=p^.urm;

new(q); writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf); q^.urm:=nil;
p^.urm:=q;

end;
end;

z=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul adaugat";
cin>>z->inf;z->urm=0;
p->urm=z;
}

return l;
}

Inserarea înaintea primului element al listei impune adăugarea unui nod la începutul

listei. Descrierea algoritmului în pseudocod şi implementarea acestuia în Pascal şi C sunt

prezentate în Descrierea 9, respectiv Exemplul 11.

Descrierea 9: Subalgoritmul inserare_inaintea_primului

Subalgoritmul inserare_inaintea_primului(prim);
Dacă  prim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'

altfel
alocă_memorie(q);                {alocă memorie pentru noul element}
citeşte q^.inf;
q^.urm:=prim;  {citeşte informaţia şi realizează legătura noului element cu lista }
prim:=q;                   {reface adresa de început a listei}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 11. Implementarea subalgoritmului inserare_inaintea_primului

Pascal C
Procedure
inserare_inaintea_primului(var l:lista_un_capat);
var
q:adresa;

begin
if l.prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
new(q); writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf); q^.urm:=l.prim;
l.prim:=q;

end;
end;

lista_un_capat
*inserare_inaintea_primului(void)
{
tnod *z;
if (l->prim==0)

cout<<"Lista vidă";
else
{
z=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul adaugat";
cin>>z->inf; z->urm=l->prim;
l->prim=z;

}
return l;

}

Ştergerea

Ştergerea elementelor într-o listă se face refăcând legăturile între elemente în aşa fel încât

la parcurgerea listei să fie sărit elementul şters. Pe urmă acesta este dealocat. În procedurile şi

funcţiile descrise şi implementate în continuare s-au luat în considerare diverse cazuri

particulare: elementul care se cere a fi şters nu există în listă, lista este vidă, elementul care

trebuie şters este chiar primul din listă. În cazul listelor cu santinelă nu ar mai exista varianta

ştergerii primului element, deoarece acesta nu memorează informaţii utile. Algoritmul descris în
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continuare, în Descrierea 10, ţine cont de toate cazurile prezentate mai sus. Implementarea sa în

Pascal şi C este prezentată în Exemplul 12.

Descrierea 10: Subalgoritmul stergere

Subalgoritmul stergere( prim);
Citeşte e;               {citeşte informaţia elementului care se doreşte a fi şters}
Dacă  prim^.inf=e
atunci
p:=prim;
prim:=prim^.urm;       {dacă este primul element se refac legăturile şi se}
eliberează_memorie(p);            {eliberează memoria ocupată de el}

altfel
p:=prim;
cât timp  (p^.urm<>nil) si (p^.urm^.inf<>e) executa
p:=p^.urm;

sf_câttimp;  {se parcurge lista până se ajunge la elementul dorit sau până la sfârşitul ei }
{caz în care elementul nu există în listă}

dacă  p^.urm=nil
atunci
tipăreşte 'Elementul care trebuie sters nu exista in lista'

altfel
q:=p^.urm;                                {se refac legăturile listei}
p^.urm:=p^.urm^.urm;
eliberează_memoire(q);             {se eliberează memoria ocupată de elementul şters}

sf_dacă;
sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 12. Implementarea subalgoritmului stergere

Pascal C
Procedure stergere(var l:lista_un_capat);
var
p,q:adresa;
e:integer;

begin
writeln('Introduceti elementul care

trebuie sters ');
readln(e);
if l.prim^.inf=e
then
begin
p:=l.prim;
l.prim:=l.prim^.urm;
dispose(p);

end
else
begin
p:=l.prim;
while (p^.urm<>nil)

and(p^.urm^.inf<>e) do
p:=p^.urm;

if p^.urm=nil
then

writeln('Elementul care trebuie
sters nu exista in lista')

else
begin
q:=p^.urm;
p^.urm:=p^.urm^.urm;
dispose(q);

end;
end;

end;

lista_un_capat *stergere(void)
{
int e;
tnod *p,*q;
cout<<"Care este elementul ce va fi sters ";
cin>>e;
if (l->prim==0)
cout<<"Lista vidă";

else
{

if (l->prim->inf==e) {p=l->prim;
l->prim=p->urm;
free(p);}

else
{
p=l->prim;
while ((p->urm->inf!=e)&&

(p->urm!=0))
p=p->urm;

if (p->urm==0)
cout<<"elementul care trebuie
sters nu exista in lista"<<endl;

else
{q=p->urm; p->urm=p->urm->urm;

free(q);
}

}
}

return l;
}
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Ştergerea tuturor elementelor dintr-o listă se face parcurgând-o şi eliberând spaţiul ocupat

de aceasta. Descrierea 11 conţine subalgoritmul, iar Exemplul 13 implementarea acestuia în

Pascal şi C.

Descrierea 11: Subalgoritmul stergere_lista

Subalgoritmul stergere_lista(prim) este:
Cât timp (prim<>nil) executa                                           {se parcurge lista}

p:=prim; prim:=prim^.urm;   {memorează adresa elementului curent şi se trece la următorul}
eliberează_memorie(p);      {eliberează memoria ocupată de elementul memorat la adresa p}

sf_catimp;
sf_subalgoritm;

Exemplul 13. Implementarea subalgoritmului stergere_lista

Pascal C
Procedure
stergere_lista(var l:lista_un_capat);
var
p:adresa;

begin
while (l.prim<>nil) do
begin
p:=l.prim; l.prim:=l.prim^.urm;
dispose(p);

end;
end;

lista_un_capat *stergere_lista(void)
{tnod *p;
while (l->prim!=0)
{
p=l->prim;
l->prim=l->prim->urm;
free(p);

}
return l;

}

2.2 Liste liniare dublu înlănţuite

2.2.1 Prezentarea structurii. Implementare

Listele liniare dublu înlănţuite (figura 2) sunt liste liniare în care fiecare element (nod)

are două câmpuri de adresă: al elementului anterior şi al elementului următor. O astfel de

structură de date este definită de adresa primului element şi a ultimului element, care sunt

memorate în două variabile pointer. În acest fel, lista se poate parcurge în ambele sensuri: de la

stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga.

prim

ante    inf       urm              ante    inf       urm ante     inf      urm

Nil      inf1 adr2 adr1 inf2 adr3 adrn-1 inf n Nil

……….

adr1 adr2 adrn

Figura 2.  Listă liniară dublu înlănţuită

În figura 2:

- inf1, inf2, …, infn reprezintă informaţia din noduri;

- adr1, adr2, …, adrn reprezintă adrese ale elementelor listei;

- fiecare nod conţine adresa nodului următor, respectiv a celui precedent.
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Declaraţia în Pascal şi C pentru o listă cu elemente ce conţin informaţie de tip întreg este

prezentată în Exemplul 14:

Exemplul 14.  Declaraţii de listă dublu înlănţuite în Pascal şi C

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
ante,urm:adresa;

end;
lista_doua_capete=record

prim,ultim:adresa;
end;

Var
ld:lista_doua_capete;

struct tnod{
int inf;
tnod *urm,*ante;
};

tnod *prim,*ultim;

Variabilele prim şi ultim sunt variabile reper care memorează adresele unor variabile

dinamice de tipul nod, ce reprezintă primul, respectiv ultimul nod al listei. Lista se poate

parcurge în ambele sensuri, spre deosebire de lista liniară simplu înlănţuită, a cărei parcurgere se

realizează doar într-un singur sens. Referirea la un câmp din cadrul unui nod se face astfel

(presupunând că variabila prim memorează adresa primului element din listă):

- prim^.inf / prim->inf este câmpul care conţine informaţia utilă;

- prim^.urm / prim->urm memorează adresa următorului nod din listă (în cazul în care nu mai

sunt elemente în listă, acest câmp va avea valoarea Nil/0).

- prim^.ante / prim->ante va memora adresa elementului anterior din listă (în cazul în care nu

mai sunt elemente înaintea elementului curent, atunci acest câmp va avea valoarea Nil/0).

2.2.2 Operaţii specifice

Operaţiile discutate pentru lista dublu înlănţuită sunt: crearea, inserarea, ştergerea şi

parcurgerea. Programul principal, prezentat în Exemplul 15, conţine apeluri de proceduri şi

funcţii care vor fi descrise în continuare.
Exemplul 15. Programul principal pentru liste dublu înlănţuite

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
ante,urm:adresa;

end;
lista_doua_capete=record

prim,ultim:adresa;
end;

Var
ld:lista_doua_capete;

struct tnod{
int inf;
tnod *urm,*ante;

};
struct lista_doua_capete{
tnod *prim,*ultim;

};
Lista_doua_capete *ld;
……{subprogramele definite în continuarea
lucrării}
void main(void)
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Exemplul 15. Programul principal pentru liste dublu înlănţuite
op:integer;

…….. {subprogramele definite în continuarea
lucrării}
BEGIN
Clrscr;
repeat
writeln(’1- Crearea listei fara

santinele’);
writeln(’2- Inserare dupa un element’);
writeln(’3- Inserarea inaintea unui

element’);
writeln(’4- Stergerea unui element’);
writeln(’5- Tiparirea listei de la

primul element’);
writeln(’6- Tiparirea listei de la

ultimul element’);
writeln(’7- Crearea unei liste cu

santinela’);
writeln(’8- Inserarea inaintea primului

element’);
writeln(’9- Inserarea dupa ultimul

element’);
writeln(’10- Inserarea pe o pozitie

data’);
writeln(’11- Stergerea listei’);
writeln(’12- Iesire’);
writeln(’Alegeti optiunea: ’);
readln(op);
case op of
1:  begin

creare_fara_santinele(ld.prim,ld.ultim);

readln;
end;

2:  begin
inserare_dupa_el(ld.prim,ld.ultim);

readln;
end;

3:  begin
inserare_inaintea_el(ld.prim,ld.ultim);
readln;

end;
4:  begin

stergere(ld.prim,ld.ultim);
readln;

end;
5:  begin

tiparire_prim(ld.prim);
readln;

end;
6:  begin

tiparire_ultim(ld.ultim);
readln;

end;
7:  begin
creare_cu_santinele(ld.prim,ld.ultim);

readln;
end;

8:  begin
inserare_inaintea_primului(ld.prim);
readln;

end;
9:  begin

inserare_dupa_ultim(ld.ultim);
readln;

end;
10: begin

inserare_pozitie_data(ld.prim,ld.ultim);
readln;

end;
11: begin

stergere_lista(ld.prim,ld.ultim);
readln;

end;
end;
clrscr;

{
clrscr();
int op;
do
{
cout<<"1 - Crearea listei"<<endl;
cout<<"2 - Inserare dupa un element"<<endl;
cout<<"3 - Inserare inaintea unui

element"<<endl;
cout<<"4 - Stergerea unui element"<<endl;
cout<<"5 - Tiparirea listei de la primul

element"<<endl;
cout<<"6 - Tiparirea listei de la ultimul

element"<<endl;
cout<<"7 - Crearea unei liste cu

santinela"<<endl;
cout<<"8 - Inserare inaintea primului

element"<<endl;
cout<<"9 - Inserare dupa ultimul

element"<<endl;
cout<<"10 - Inserare pe o pozitie

data"<<endl;
cout<<"11 – Stergerea listei"<<endl;
cout<<"12 - Iesire"<<endl;
cout<<"Alegeti optiunea: ";
cin>>op;
switch (op)
{

case 1:creare_fara_santinele();getche();break;
case 2:inserare_dupa();getche();break;
case 3:inserare_inainte();getche();break;
case 4:stergere();getche();break;
case 5:tipar_prim(ld->prim);getche();break;
case 6:tipar_ultim(ld->ultim);getche();break;
case 7:creare_cu_santinele();getche();break;
case 8:ld->prim=inserare_inaintea_prim();

getche();break;
case 9:ld->ultim=inserare_dupa_ultim();

getche();break;
case 10:inserare_pozitie_data();getche();break;
case 11:ld->prim=stergere_lista();

getche();break;
}
clrscr();

}
while (op!=12);
}
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Exemplul 15. Programul principal pentru liste dublu înlănţuite
until op=12;
END.

Crearea

Ca şi în cazul listelor simplu înlănţuite, crearea unei liste dublu înlănţuite se poate face în mai

multe moduri: fără santinelă, respectiv cu santinelă. Crearea unei liste fără santinelă înseamnă

că primul element din listă va fi creat separat, pentru a se putea memora adresa de început a

acesteia, iar următoarele elemente se creează într-o structură repetitivă scrisă în funcţie de cerinţa

problemei. Descrierea 12 prezintă algoritmul în pseudocod, iar Exemplul 16 implementarea

acestuia în Pascal şi C.

Descrierea 12: Subalgoritmul creare_fara_santinele

Subalgoritmul creare_fara_santinele(prim,ultim) este:      {prim, ultim sunt adresele de la
capetele listei: primul respectiv ultimul element }
Repetă
Citeşte nr;                  {citeşte numărul de elemente pe care le va avea lista}

Până când nr>0;
Alocă_memorie(prim);     {alocă memorie pentru primul element care este creat separat

pentru a se putea memora adresa lui }
Citeşte prim^.inf;   {completează câmpul de informaţie cu date citite de la tastatură}
prim^.urm:=nil;      {iniţializează câmpurile de adresă}
prim^.ante:=nil;
ultim:=prim;
pentru  i:=2;nr   executa     {crează celelalte nr-1 elemente ale listei}
alocă_memorie(p);                  {alocă spaţiu de memorie}
p^.urm:=nil; p^.ante:=ultim; {completează câmpurile de adresă către elementul următor şi

către cel anterioi}
citeşte p^.inf;                           {citeşte informaţia utilă}
ultim^.urm:=p;              {leagă ultimul element de cel nou creat}
ultim:=p;                  {memorează adresa ultimului element al listei}

sf_pentru;
sf_subalgoritm;

Exemplul 16. Implementarea subalgoritmului creare_fara_santinele

Pascal C
Procedure
creare_fara_santinele(var prim,ultim:adresa);
var
p:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de elemente

ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
new(prim);
writeln('Informaţia :');
readln(prim^.inf);
prim^.urm:=nil;
prim^.ante:=nil;
ultim:=prim;
for i:=2 to nr do
begin
new(p); p^.urm:=nil; p^.ante:=ultim;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
ultim^.urm:=p;

void creare_fara_santinele(void)
{
tnod *q;
int dim,i,nr;
cout<<"Numarul de elemente "; cin>>nr;
dim=sizeof(tnod);
ld->prim=(tnod*)malloc(dim);
cout<<"Informaţia: "; cin>>ld->prim->inf;
ld->prim->ante=0;
ld->prim->urm=0;
ld->ultim=ld->prim;
for(i=2;i<=nr;i++)
{

q=(tnod*)malloc(dim);
cout<<"Informaţia: "; cin>>q->inf;
q->ante=ld->ultim;
q->urm=0;
ld->ultim->urm=q;
ld->ultim=q;

}
}
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Exemplul 16. Implementarea subalgoritmului creare_fara_santinele

Pascal C
ultim:=p;

end;
end;

La crearea unei liste cu santinele, pentru primul şi ultimul element din listă se vor crea

elemente fictive care nu conţin informaţii utile problemei, ci memorează doar începutul şi

sfârşitul listei. Celelalte elemente vor fi create într-o structură repetitivă în funcţie de enunţul

problemei. Descrierea în pseudocod este prezentată în Descrierea 13, iar implementarea în Pascal

şi C în Exemplul 17.

Descrierea 13: Subalgoritmul creare_cu_santinele

Subalgoritmul creare_cu_santinele(prim,ultim) este:   {prim, ultim sunt adresele de la
capetele listei: primul respectiv ultimul element care sunt santinele (elemente fictive) }

Repetă
Citeşte nr;          {citeşte numărul de elemente pe care le va avea lista}

Până când nr>0;
Alocă_memorie(prim);   {alocă memorie pentru primul element  care este santinelă}
prim^.urm:=nil;        {iniţializează câmpurile de adresă}
prim^.ante:=nil;
ultim:=prim;
pentru  i:=1;nr   executa          {crează cele nr elemente ale listei}
alocă_memorie(p);                {alocă spaţiu de memorie}
p^.urm:=nil; p^.ante:=ultim;     {completează câmpurile de adresă către elementul următor

şi către cel anterior}
citeşte p^.inf; {citeşte informaţia utilă}
ultim^.urm:=p;           {leagă ultimul element de cel nou creat}
ultim:=p;                {memorează adresa ultimului element al listei}

sf_pentru;
new(p);                    {crează ultimul element care va fi santinela, doar marchează}
p^.ante:=ultim;
p^.urm:=nil;      {sfârşitul listei, nu memorează nici o informaţie utilă, la fel ca primul}
ultim^.urm:=p;     {element al listei}
ultim:=p;
sf_subalgoritm;

Exemplul 17. Implementarea subalgoritmului creare_cu_santinele

Pascal C
Procedure
creare_cu_santinele(var prim,ultim:adresa);
var
p:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de elemente

ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
new(prim);
prim^.urm:=nil;prim^.ante:=nil;
ultim:=prim;
for i:=1 to nr do
begin
new(p); p^.urm:=nil;p^.ante:=ultim;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
ultim^.urm:=p;
ultim:=p;

end;
new(p);
p^.ante:=ultim; p^.urm:=nil;
ultim^.urm:=p;

void creare_cu_santinele(void)
{ tnod *q;
int dim,i,nr;
cout<<"Numarul de elemente "; cin>>nr;
dim=sizeof(tnod);
ld->prim=(tnod*)malloc(dim);
ld->prim->ante=0;
ld->prim->urm=0;
ld->ultim=ld->prim;
for(i=1;i<=nr;i++)
{  q=(tnod*)malloc(dim);

cout<<"Informaţia: "; cin>>q->inf;
q->ante=ld->ultim;
q->urm=0;
ld->ultim->urm=q;
ld->ultim=q;

}
q=(tnod*)malloc(dim);
q->ante=ld->ultim;
q->urm=0;
ld->ultim->urm=q;
ld->ultim=q;

}
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Exemplul 17. Implementarea subalgoritmului creare_cu_santinele

Pascal C
ultim:=p;

end;

Parcurgerea

Parcurgerea listei dublu înlănţuite se poate face în ambele sensuri : de la stânga la dreapta

şi de la dreapta la stânga. Parcurgerea de la stânga la dreapta impune cunoaşterea adresei

primului element. În continuare se prezintă algoritmul (Descrierea 14) şi implementările în

Pascal şi C (Exemplul 18).

Descrierea 14: Subalgoritmul tiparire_prim

Subalgoritmul tiparire_prim(prim) este:
Dacă  prim=nil atunci tipăreşte 'Lista vidă'  {dacă lista e vidă tipăreşte acest mesaj}
altfel
p:=prim;                        {se porneşte de la primul element şi se parcurge lista}
cât timp p<>nil executa
tipăreşte p^.inf;   {tipărindu-se informaţiile utile şi trecând la următoarele elemente}
p:=p^.urm;              {se utilizează câmpul de adresă urm}

sf_câttimp;
sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 18. Implementarea subalgoritmului tiparire_prim

Pascal C
Procedure tiparire_prim(prim:adresa);
var
p:adresa;

begin
if prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
p:=prim;
writeln('Lista este formata din

elementele: ');
while p<>nil do
begin
write(p^.inf,' ' );
p:=p^.urm;

end;
end;

end;

void tipar_prim(tnod *prim)
{
tnod *p;
if (prim==0)
cout<<"Lista vidă"<<endl;

else
{
p=prim;
while(p!=0)
{
cout<<p->inf<<endl;
p=p->urm;

}
}

}

În cazul listelor cu santinele, apelul procedurii / funcţiei se va face pornind de la al

doilea element al listei (acesta fiind elementul care conţine de fapt prima informaţie utilă a listei)

şi anume: tiparire(ld.prim^.urm) / tipar(ld->prim->urm).

Pentru parcurgerea de la dreapta la stânga a listei liniare dublu înlănţuite este necesar să

se cunoască adresa ultimului element din listă, de la care se pot accesa secvenţial toate

elementele acesteia. Algoritmul este prezentat în Descrierea 15, iar implementările în Exemplul

19.
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Descrierea 15: Subalgoritmul tiparire_ultim

Subalgoritmul tiparire_ultim(ultim) este:
Dacă  ultim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'                       {dacă lista e vidă tipăreşte acest mesaj}

altfel
p:=ultim;                 {se porneşte de la ultimul element şi se parcurge lista}
cât timp p<>nil executa
tipăreşte p^.inf;     {tipărindu-se informaţiile utile şi trecând la următoarele elemente}
p:=p^.ante;                 {se utilizează câmpul de adresă ante}

sf_câttimp;
sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 19. Implementarea subalgoritmului tiparire_ultim

Pascal C
Procedure tiparire_ultim(ultim:adresa);
var
p:adresa;

begin
if ultim=nil then
writeln('Lista vidă')

else
begin
p:=ultim;
writeln('Lista este formata din

elementele: ');
while p<>nil do
begin
write(p^.inf,' ' );
p:=p^.ante;

end;
end;

end;

void tipar_ultim(tnod *ultim)
{
tnod *p;
if (ultim==0)
cout<<"Lista vidă"<<endl;

else
{

p=ultim;
while(p!=0)
{
cout<<p->inf<<endl;
p=p->ante;

}
}

}

În cazul listelor cu santinele apelul procedurii / funcţiei se va face pornind de la

penultimul element al listei (acesta fiind elementul care conţine de fapt ultima informaţie utilă a

listei) şi anume: tiparire(ld.ultim^.ante) / tipar(ld->ultim->ante).

Inserarea

Inserarea elementelor într-o listă dublu înlănţuită se poate face în mai multe moduri (în

funcţie de cerinţe) : inserare după un element, inserare înainte de un element, inserare pe o

poziţie dată. În procedurile şi funcţiile implementate în continuare s-a considerat cazul listei fără

santinelă, deoarece este cel mai complex. La lista cu santinele nu apar următoarele cazuri de

excepţie:

- la inserarea după un element nu se mai tratează cazul inserării după ultimul element din

listă ;

- la inserarea unui element înaintea unui element din listă nu se mai tratează cazul inserării

înaintea primului element;
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- la inserarea unui element după un element din listă nu se mai tratează cazul inserării după

ultimul element din listă ;

Inserarea după un anumit element dat al listei este prezentată în Descrierea 16 (sunt

tratate următoarele cazuri particulare: lista este vidă, în listă nu există elementul după care se

intenţionează inserarea, se doreşte inserarea după ultimul element al listei). Implementările

Pascal şi C aferente sunt date în Exemplul 20.

Descrierea 16: Subalgoritmul inserare_dupa_el

Subalgoritmul inserare_dupa_el(prim,ultim) este:        {prim, ultim sunt adresele de la
capetele listei: primul şi ultimul element}
Dacă  prim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'                  {dacă e lista vidă se tipăreşte mesaj}

altfel
p:=prim;
citeşte dupacine;             {se citeşte informaţia elementului după care se inserează}
cât timp (p<>nil) si (p^.inf<>dupacine) executa
p:=p^.urm;

sf_câttimp;     {se parcurge lista până la elementul citit}
dacă  p=nil
atunci
tipăreşte 'Elementul căutat nu exista in lista'    {dacă nu e în listă => mesaj}

altfel
dacă  p=ultim
atunci    {dacă e chiar ultimul, cazul se tratează }

{separat deoarece trebuie memorată adresa}
alocă_memorie(q);                                  {noului ultim element}
citeşte q^.inf;                 {se completează câmpurile informaţie şi }
q^.ante:=ultim; q^.urm:=nil;                             {de adresă}
ultim^.urm:=q; ultim:=q;       {se leagă elementul de listă şi se memorează adresa lui}

altfel
alocă_memorie(q);                {în cazul general se alocă memorie, se citeşte}
citeşte q^.inf;                  {informaţia}
q^.ante:=p; q^.urm:=p^.urm;      {se recrează legăturile din listă}
p^.urm^.ante:=q; p^.urm:=q;

sf_dacă;
sf_dacă;

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 20. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_el

Pascal C
procedure
inserare_dupa_el(var prim,ultim:adresa);
var
p,q:adresa;
dupacine,element:integer;

begin
if prim=nil then writeln('Lista vidă')
else  begin  p:=prim;
writeln('Dati el. dupa care se adauga ');
readln(dupacine);
while (p<>nil)and(p^.inf<>dupacine) do

p:=p^.urm;
if p=nil then writeln('Elementul

căutat nu exista in lista')
else
if p=ultim then
begin
new(q);
writeln('Informaţia adaugata in

lista:');
readln(q^.inf); q^.ante:=ultim;
q^.urm:=nil; ultim^.urm:=q;
ultim:=q;

void inserare_dupa(void)
{
int dupacine; tnod *p,*q;
if (ld->prim==0) {cout<<"Lista e vidă";}
else{
cout<<"Dupa cine se adauga elementul ";
cin>>dupacine;
if (dupacine==ld->ultim->inf)
{ q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));

cout<<"Care este elementul ";cin>>q-
>inf;

q->ante=ld->ultim;
q->urm=0; ld->ultim->urm=q;
ld->ultim=q; }

else
{p=ld->prim;

while ((p->inf!=dupacine)&&(p!=0))
p=p->urm;

if (p!=0)
{

q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul ";

cin>>q->inf;
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Exemplul 20. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_el

Pascal C
end
else
begin
new(q);
writeln('Informaţia adaugata in

lista:');
readln(q^.inf); q^.ante:=p;
q^.urm:=p^.urm;
p^.urm^.ante:=q; p^.urm:=q;

end;
end;

end;

q->ante=p;q->urm=p->urm;
p->urm->ante=q;
p->urm=q;

}
else
cout<<"elementul dupa care trebuie sa

adaug nu exista in lista"<<endl;
}

}
}

Algoritmul de inserare înaintea unui anumit element dat al listei (dat în Descrierea 17)

include următoarele cazuri de excepţie: lista vidă, elementul înaintea căruia se adaugă nu există

în listă, se adaugă înaintea primului element din listă (caz în care se modifică primul element).

Implementarea sa este dată în Exemplul 21.

Descrierea 17: Subalgoritmul inserare_inaintea_el

Subalgoritmul inserare_inaintea_el(prim,ultim) este:
Dacă  prim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'

altfel
p:=prim;  citeşte inainte;
dacă  prim^.inf=inainte atunci         {aici cazul de excepţie este dacă se inserează}
alocă_memorie(q);                  {înaintea primului element când trebuie refăcută}
citeşte q^.inf; q^.ante:=nil; q^.urm:=prim;                 {adresa memorată de acesta}
prim^.ante:=q; prim:=q;

altfel
cât timp  (p^.urm<>nil) si (p^.urm^.inf<>inainte) executa   p:=p^.urm; sf_câttimp;
dacă  p^.urm=nil atunci tipăreşte 'Elementul căutat nu exista in lista'
altfel
alocă_memorie(q); citeşte  q^.inf;                       {cazul general}
q^.urm:=p^.urm; q^.ante:=p;
p^.urm^.ante:=q; p^.urm:=q;

sf_dacă;
sf_dacă;

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 21. Implementarea subalgoritmului inserare_inaintea_el

Pascal C
procedure
inserare_inaintea_el(var prim,ultim:adresa);
var
p,q:adresa;
inainte:integer;

begin
if prim=nil
then
writeln('Lista vidă')

else
begin
p:=prim;
writeln('Dati el. inaintea caruia se

adauga ');
readln(inainte);
if prim^.inf=inainte
then
begin
new(q); writeln('Informaţia adaugata

in lista:');

void inserare_inainte(void)
{int infata; tnod *p,*q;
if (ld->prim==0)
{cout<<"Lista e vidă";}

else
{

cout<<"In fata cui se adauga elementul ";
cin>>infata;
if (infata==ld->prim->inf)
{

q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul ";
cin>>q->inf; q->urm=ld->prim;
q->ante=0;
ld->prim->ante=q; ld->prim=q;

}
Else
{p=ld->prim;
while ((p!=0)&&(p->inf!=infata))
p=p->urm;
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Exemplul 21. Implementarea subalgoritmului inserare_inaintea_el

Pascal C
readln(q^.inf); q^.ante:=nil;
q^.urm:=prim; prim^.ante:=q; prim:=q;

end
else
begin

while (p^.urm<>nil)and(p^.urm^.inf<>inainte)do
p:=p^.urm;

if p^.urm=nil
then
writeln('Elementul căutat nu exista in

lista')
else
begin
new(q); writeln('Informaţia adaugata

in lista:');
readln(q^.inf); q^.urm:=p^.urm;
q^.ante:=p; p^.urm^.ante:=q;
p^.urm:=q;

end;
end;

end;
end;

if (p!=0)
{q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul ";
cin>>q->inf;q->urm=p;
q->ante=p->ante;
p->ante->urm=q;p->ante=q;
}

else cout<<"elementul inaintea caruia
trebuie sa adaug nu exista in lista"<<endl;

}
}

}

Inserarea înaintea unui element al listei se poate trata şi ca inserare după acel element,

dacă se porneşte de la ultimul element din listă, caz în care se parcurge lista de la ultimul element

către primul, utilizând câmpul de adresă ante.

Inserarea pe o poziţie k (dată) din listă are descrierea şi implementarea prezentate în

Descrierea 18, respectiv Exemplul 22.

Descrierea 18: Subalgoritmul inserare_pozitie_data

Subalgoritmul  inserare_poziţie_dată(prim,ultim) este:
repetă
citeşte k;

până când  k>0;                    {se citeşte poziţia pe care se va face inserarea}
dacă  prim=nil
atunci
tipăreşte 'Lista vidă'

altfel
j:=1;p:=prim;              {se parcurge lista până la poziţia dată sau până la sfârşitul ei}
cât timp (p<>nil) si (j<k) executa
p:=p^.urm;
inc(j);

sf_câttimp;                         {dacă k este mai mare decât numărul}
dacă  p<> nil
atunci                            {de elemente ale listei}
dacă  j=k
atunci
dacă p=prim
atunci                                                      {cazul când k=1}
alocă_memorie(q); citeşte q^.inf;
q^.urm:=prim; q^.ante:=nil;
prim^.ante:=q; prim:=q;

altfel           {cazul când k este poziţia ultimului element}
dacă  p=ultim
atunci
alocă_memorie(q);  citeşte q^.inf;
q^.urm:=ultim;  q^.ante:=ultim^.ante;
ultim^.urm:=nil; ultim^.ante:=q;

altfel                       {cazul general k este în interiorul listei}
alocă_memorie(q);
citeşte q^.inf ;q^.urm:=p;  q^.ante:=p^.ante;
p^.ante^.urm:=q; p^.ante:=q;

sf_dacă;
sf_dacă
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Descrierea 18: Subalgoritmul inserare_pozitie_data

sf_dacă
altfel tipăreşte 'Numărul poziţiei mai mare decât nr. de  elemente din listă';

sf_dacă;
sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 22. Implementarea subalgoritmului inserare_pozitie_data

Pascal C
Procedure
inserare_pozitie_data(var prim,ultim:adresa);
var
p,q:adresa;
k,j:word;

begin
repeat
writeln('Dati poziţia:');
readln(k);

until k>0;
if prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
j:=1;p:=prim;
while (p<>nil)and(j<k)do
begin
p:=p^.urm;inc(j);

end;
if p<> nil then
begin
if j=k then
if p=prim then
begin
new(q);
writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf);q^.urm:=prim;
q^.ante:=nil;prim^.ante:=q;
prim:=q;

end
else
if p=ultim then
begin
new(q);
writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf);q^.urm:=ultim;
q^.ante:=ultim^.ante;
ultim^.urm:=nil;
ultim^.ante:=q;

end
else
begin
new(q);
writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf);q^.urm:=p;
q^.ante:=p^.ante;
p^.ante^.urm:=q;
p^.ante:=q;

end
end
else
writeln('Numarul pozitiei mai mare

decat nr. de elemente din lista');
end;

end;

void inserare_pozitie_data(void)
{tnod *p,*q; int k,j;
cout<<"Dati poziţia:"<<endl;
cin>>k;
if (ld->prim==0) cout<<"Lista vidă";
else
{j=1;p=ld->prim;
while ((p!=0)&&(j<k)) {p=p->urm;j++;}
if (p==0)
cout<<"Numarul pozitiei mai mare decat nr.

de elemente din lista"<<endl;
else
if (j==k)
{if (p==ld->prim)

{
q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informaţia: "; cin>>q->inf;
q->urm=ld->prim; q->ante=0;
ld->prim->ante=q; ld->prim=q;

}
if (p==ld->ultim)
{
q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informaţia: "; cin>>q-

>inf;
q->urm=ld->ultim;

q->ante=ld->ultim->ante;
ultim->ante->urm=q; ultim-

>ante=q;
}

if ((p!=ld->prim)&&(p!=ld->ultim))
{

q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informaţia: "; cin>>q->inf;
q->urm=p; q->ante=p->ante;
p->ante->urm=q; p->ante=q;

}
}

}
}

Inserarea după ultimul element al listei este descrisă în Descrierea 19 şi implementată în

Exemplul 23.

Descrierea 19: Subalgoritmul inserare_dupa_ultim
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Subalgoritmul inserare_dupa_ultim(ultim) este:
Dacă  ultim=nil atunci tipăreşte 'Lista vidă'
altfel
alocă_memorie(q);                                        {se alocă spaţiu in memorie}
citeşte q^.inf;  q^.urm:=nil;  q^.ante:=ultim;           {se completează câmpurile de adrese}
ultim^.urm:=q;   ultim:=q;                               {se refac legăturile}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 23. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_ultim

Pascal C
Procedure
inserare_dupa_ultim(var ultim:adresa);
var
p,q:adresa;

begin
if ultim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
new(q); writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf); q^.urm:=nil;
q^.ante:=ultim;
ultim^.urm:=q;   ultim:=q;

end;
end;

tnod *inserare_dupa_ultim(void)
{
tnod *q;
if (ld->ultim==0) {cout<<"Lista e vidă";}
else
{
q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul ";
cin>>q->inf; q->urm=0; q->ante=ld->ultim;
ld->ultim->urm=q; ld->ultim=q;

}
return ld->ultim;
}

Inserarea înaintea primului element al listei este descrisă în Descrierea 20 şi

implementată în Exemplul 24.

Descrierea 20: Subalgoritmul inserare_inaintea_primului

Subalgoritmul inserare_inaintea_primului(prim) este:
Dacă  prim=nil atunci tipăreşte 'Lista vidă'
altfel
alocă_memorie(q);                            {se alocă spaţiu în memorie}
citeşte q^.inf; q^.urm:=prim;  q^.ante:=nil; {se completează câmpurile de adrese}
prim^.ante:=q; prim:=q;                      {se refac legăturile}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 24. Implementarea subalgoritmului inserare_inaintea_primului

Pascal C
Procedure
inserare_inaintea_primului(var prim:adresa);
var
q:adresa;

begin
if prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
new(q); writeln('Informaţia:');
readln(q^.inf); q^.urm:=prim;
q^.ante:=nil;
prim^.ante:=q; prim:=q;

end;
end;

tnod *inserare_inaintea_prim(void)
{tnod *q;
if (ld->prim==0) {cout<<"Lista e vidă";}
else
{

q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul ";
cin>>q->inf; q->urm=ld->prim; q->ante=0;
ld->prim->ante=q; ld->prim=q;

}
return ld->prim;
}

Ştergerea

Ştergerea elementelor într-o listă se face refăcând legăturile între elemente în aşa fel încât

parcurgea listei să fie posibilă (exceptând elementul şters). În procedurile şi funcţiile



Structuri dinamice de date

33

implementate în continuare s-au luat în considerare diverse cazuri de excepţie: elementul care se

cere a fi şters nu există în listă, lista este vidă, elementul care trebuie şters este chiar primul din

listă (caz în care se reface adresa memorată în prim), elementul care trebuie şters este chiar

ultimul din listă (caz în care se reface adresa memorată în ultim). În cazul listelor cu santinelă nu

mai există varianta ştergerii primului şi a ultimului element al listei, deoarece acestea nu

memorează informaţii utile, fiind doar elemente ajutătoare. Algoritmul general de ştergere este

dat în Descrierea 21, iar implementarea sa este prezentată în Exemplul 25.

Descrierea 21: Subalgoritmul stergere

Subalgoritmul stergere(prim,ultim) este:
Citeşte e;
Dacă  prim^.inf=e atunci   {tratarea cazului când se şterge primul element}
p:=prim;  prim:=prim^.urm; prim^.ante:=nil;
eliberează_memorie(p);

altfel
Dacă  ultim^.inf=e atunci      {tratarea cazului când se şterge ultimul element}
p:=ultim; ultim:=ultim^.ante;  ultim^.urm:=nil;
eliberează_memorie(p);

altfel
p:=prim^.urm;
cât timp (p<>nil) si (p^.inf<>e) executa
p:=p^.urm; sf_câttimp; {se parcurge lista până la e}

dacă p=nil atunci
tipăreşte 'Elementul care trebuie sters nu exista in lista'     {cazul când e nu există}

altfel
p^.urm^.ante:=p^.ante;  p^.ante^.urm:=p^.urm;               {cazul general când e şters}
eliberează_memorie(p);                                         {un element din interior}

sf_dacă;
sf_dacă;

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 25. Implementarea subalgoritmului stergere

Pascal C
Procedure stergere(var prim,ultim:adresa);
var
p,q:adresa; e:integer;

begin
writeln('Introduceti elementul care

trebuie sters ');
readln(e);
if prim^.inf=e
then
begin
p:=prim;
prim:=prim^.urm;
prim^.ante:=nil;  dispose(p);

end
else
if ultim^.inf=e
then
begin
p:=ultim; ultim:=ultim^.ante;
ultim^.urm:=nil; dispose(p);

end
else begin

p:=prim^.urm;
while (p<>nil)and(p^.inf<>e) do
p:=p^.urm;

if p=nil
then
writeln('Elementul care

trebuie sters nu exista in lista')
else

void stergere(void)
{
int pecine;
tnod *p;
if (ld->prim==0)
{cout<<"Lista e vidă";}

else
{cout<<"Care este elementul care trebuie

sters ";
cin>>pecine;
if (ld->prim->inf==pecine)
{ p=ld->prim; ld->prim=ld->prim->urm;
ld->prim->ante=0; free(p);}

else
if (ld->ultim->inf==pecine)
{p=ld->ultim;
ld->ultim=ld->ultim->ante;
ld->ultim->urm=0;  free(p);}

else
{p=ld->prim;

while ((p!=0)&&(p->inf!=pecine))
p=p->urm;

if (p==0) cout<<"elementul care trebuie
sters nu exista in lista"<<endl;

else
{

p->urm->ante=p->ante;
p->ante->urm=p->urm; free(p);

}
}
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Exemplul 25. Implementarea subalgoritmului stergere

Pascal C
begin
p^.urm^.ante:=p^.ante;
p^.ante^.urm:=p^.urm;
dispose(p);

end;
end;

end;

}
}

Ştergerea tuturor elementelor dintr-o listă dublu înlănţuită se face parcurgând-o de la

primul (sau ultimul) element şi eliberând spaţiul ocupat de aceasta (Descrierea 22 şi Exemplul

26).

Descrierea 22: Subalgoritmul stergere_lista

Subalgoritmul stergere_lista( prim,ultim);
cattimp (prim<>nil) executa
p:=prim; prim:=prim^.urm;             {se parcurge lista şi se şterg pe rând elementele ei}
eliberează_memorie(p);

sf_câttimp;
ultim:=nil;                             {şi prim şi ultim vor memora valoarea nil}
sf_subalgoritm;

Exemplul 26. Implementarea subalgoritmului stergere_lista

Pascal C
Procedure
stergere_lista(var prim,ultim:adresa);
var
p:adresa;

begin
while (prim<>nil) do
begin
p:=prim; prim:=prim^.urm;
dispose(p);
end;

ultim:=nil;
end;

tnod *stergere_lista(void)
{
tnod *p;
while (ld->prim!=0)
{
p=ld->prim; ld->prim=ld->prim->urm;
free(p);

}
return ld->prim;
}

2.3 Liste circulare

2.3.1 Prezentarea structurii. Implementare

Listele circulare (figura 3) sunt liste liniare simplu înlănţuite la care la câmpul de

adresă al ultimului nod al listei se memorează adresa primului nod din listă.

prim

inf        urm                  inf       urm                                    inf        urm

inf 1 adr2 inf2 adr3 infn adr1

adr1 adr2 ………. adrn
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Figura 3.  Lista circulară simplu înlănţuită

În figura 3:

- inf1, inf2, …, infn reprezintă informaţia din noduri;

- adr1, adr2, …, adrn reprezintă adresele elementelor listei;

- fiecare nod conţine adresa nodului următor.

Declaraţia listei circulare cu elemente ce conţin informaţie de tip întreg în limbajele

Pascal şi C este prezentată în Exemplul 27:

Exemplul 27.  Declaraţii de listă simplu înlănţuite circulare în Pascal şi C

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
urm:adresa;

end;
lista_un_capat=record

prim:adresa;
end;

Var
lc:lista_un_capat;
p:adresa;

struct tnod
{
int inf;
tnod *urm;

};
struct lista_un_capat
{
tnod *prim;

};
tnod *q;

Variabila lc are un singur câmp care memorează adresa primului element al listei

circularea, iar p este o variabilă reper care memorează adresa unor variabile de tipul nod declarat.

Referirea la un câmp din cadrul unui nod oarecare de la dresa p se face astfel:

- p^.inf / p->inf referă câmpul care conţine informaţia  pentru care se defineşte lista;

- p^.urm / p->urm conţine adresa următorului nod din listă (pentru ultimul nod, acest câmp

conţine adresa primului nod).

2.3.2 Operaţii specifice

Operaţiile care se efectuează cu listele circulare sunt: crearea listei, parcurgerea listei,

inserarea unui element în listă şi ştergerea unui element din listă.

Programul principal este prezentat în Exemplul 28.

Exemplul 28. Programul principal pentru lista circulară

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
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Exemplul 28. Programul principal pentru lista circulară
inf:integer;
urm:adresa;

end;
lista_un_capat=record

prim:adresa;
end;

Var
lc:lista_un_capat;
p:adresa; op:integer;

…….. {subprogramele definite în continuarea
lucrării}
BEGIN
Clrscr;
repeat
writeln(’1- Crearea listei’);
writeln(’2- Inserare dupa un element’);
writeln(’3- Stergerea unui element’);
writeln(’4- Tiparirea listei’);
writeln(’5- Crearea unei liste in ordine

inversa citirii’);
writeln(’6- Inserare pe o pozitie

data’);
writeln(’7- Iesire’);
writeln(’Alegeti optiunea: ‚);
readln(op);
case op of

1: begin creare(lc.prim);
readln;

end;
2: begin inserare_dupa_el(lc.prim);

readln;
end;

3: begin stergere(lc.prim);
readln;

end;
4: begin tiparire(lc.prim);

readln;
end;

5: begin
creare_inversa_citirii(lc.prim);
readln;

end;
6: begin

inserare_pozitie_data(lc.prim);
readln;

end;
end;  clrscr;
until op=7;
END.

#include <alloc.h>
#include <stdlib.h>
struct tnod{
int inf;
tnod *urm;

};
struct lista_un_capat{
tnod *prim;

};
Lista_un_capat *lc;
…….. {subprogramele definite în continuarea
lucrării}
void main(void)
{
int op;   clrscr();
do
{
cout<<"1- Crearea listei"<<endl;
cout<<"2- Inserare dupa un

element"<<endl;
cout<<"3- Stergerea unui element"<<endl;
cout<<"4- Tiparirea listei"<<endl;
cout<<"5- Crearea unei liste in ordine

inversa citirii"<<endl;
cout<<"6- Inserare pe o pozitie

data"<<endl;
cout<<"7- Iesire"<<endl;
cout<<"Alegeti optiunea: ";  cin>>op;
switch (op)
{

case 1:lc->prim=creare();
getche();break;

case 2:inserare_dupa(lc->prim);
getche();break;

case 3:lc->prim=stergere();
getche();break;

case 4:tipar(lc->prim);getche();break;
case 5:lc->prim=creare_inversa();

getche();break;
case 6:lc->prim=inserare_pozitie_data();

getche();break;
}

clrscr();
}  while (op!=7);
}

Crearea

În plus faţă de listele liniare simplu înlănţuite, crearea listelor circulare presupune legarea

ultimului element al listei de primul creat, operaţie ce se efectuează după ce lista a fost creată.

Algoritmul şi implementările aferente sunt prezentate în Descrierea 23 şi Exemplul 29.

Descrierea 23: Subalgoritmul creare

Subalgoritmul  creare(prim) este:
repetă
citeşte nr;

până când  nr>0;                  {citeşte numărul de elemente pe care le va avea lista}
alocă_memorie(prim);              {crează primul element al listei}
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Descrierea 23: Subalgoritmul creare

citeşte prim^.inf;
prim^.urm:=nil; ultim:=prim;
pentru i:=2; nr  executa          {crează celelalte nr-1 elemente ale listei}
new(p); p^.urm:=nil;
citeşte p^.inf;
ultim^.urm:=p;
ultim:=p;

sf_pentru;
ultim^.urm:=prim;                 {leagă ultimul element al listei de primul element}
sf_subalgoritm;

Exemplul 29. Implementarea subalgoritmului creare

Pascal C
Procedure creare(var prim:adresa);
var
ultim,p:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de elemente

ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
new(prim);
writeln('Informaţia :');
readln(prim^.inf);
prim^.urm:=nil;
ultim:=prim;
for i:=2 to nr do
begin
new(p); p^.urm:=nil;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
ultim^.urm:=p;
ultim:=p;

end;
ultim^.urm:=prim;

end;

tnod *creare(void)
{
int dim,i,nr; tnod *ultim,*p;
do
{
cout<<"dati nr de elemente ale listei ";
cin>>nr;

}
while (nr<=0);
dim=sizeof(tnod); lc->prim=(tnod*)malloc(dim);
cout<<"Informatia: "; cin>>lc->prim->inf;
lc->prim->urm=0;  ultim=lc->prim;
for(i=2;i<=nr;i++)
{  p=(tnod*)malloc(dim);

cout<<"Informatia: "; cin>>p->inf;
p->urm=0; ultim->urm=p; ultim=p;

}
ultim->urm=lc->prim;
return lc->prim;
}

Crearea listei circulare se poate face şi în ordinea inversă citirii datelor dacă este

necesar, după cum este prezentat în Descrierea 24 şi Exemplul 30.

Descrierea 24: Subalgoritmul creare_inversa_citirii

Subalgoritmul creare_inversa_citirii( prim) este:
Repetă
citeşte nr;

până când nr>0;                   {se citeşte numărul de elemente ale listei}
alocă_memorie(ultim);             {se crează un element care va fi ultimul element al listei}
citeşte ultim^.inf;
ultim^.urm:=ultim;prim:=ultim;    {se memorează adresa ultimului element}
pentru  i:=2 ; nr  executa        {celelalte nr-1 elemente se crează repetitiv}
alocă_memorie(p);
citeşte p^.inf; p^.urm:=prim;  {se citeşte informaţia şi se leagă de vechiul prim al listei}
ultim^.urm:=p;                 {se modifică adresa memorată de ultimul element al listei}
prim:=p;                       {se redefineşte adresa primului element }

sf_pentru;
sf_subalgoritm;

Exemplul 30. Implementarea subalgoritmului creare_inversa_citirii

Pascal C
Procedure
creare_inversa_citirii(var prim:adresa);

tnod *creare_inversa(void)
{ int i,nr; tnod *p,*ultim;
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Exemplul 30. Implementarea subalgoritmului creare_inversa_citirii

Pascal C
var
p,ultim:adresa;
i,nr:integer;

begin
repeat
writeln('Introduceti numarul de elemente

ale listei ');
readln(nr);

until nr>0;
new(ultim);
writeln('Informaţia :');
readln(ultim^.inf);
ultim^.urm:=ultim;prim:=ultim;
for i:=2 to nr do
begin
new(p); p^.urm:=prim;
writeln('Informaţia :');
readln(p^.inf);
ultim^.urm:=p;
prim:=p;

end;
end;

do
{

cout<<"dati nr. de elemente ale listei ";
cin>>nr;

}
while (nr<=0);
ultim=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informatia: "; cin>>ultim->inf;
ultim->urm=ultim; lc->prim=ultim;
for(i=2;i<=nr;i++)
{  p=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));

cout<<"Informatia: ";
cin>>p->inf;
p->urm=lc->prim;
ultim->urm=p;
lc->prim=p;

}
return lc->prim;
}

Parcurgerea

Parcurgerea listei presupune vizitarea fiecărui nod din listă. Diferenţa faţă de listele

simplu înlănţuite constă în condiţia instrucţiunii repetitive folosite, care nu mai poate depinde de

o valoare nil (care, în acel caz, semnifica sfârşitul listei); la lista circulară, condiţia de terminare

va testa că ultimul element memorează adresa primului element creat. Parcurgerea poate fi făcută

în două moduri: (1) se tipăreşte informaţia din primul nod şi se trece la parcurgerea listei de la al

doilea până când se ajunge din nou la primul nod sau (2) se parcurge lista începând cu primul

nod până când în câmpul urm al nodului curent se întâlneşte adresa primului nod ; în acest caz,

informaţia din nodul curent se va tipări ulterior. Descrierea algoritmului (Descrierea 25) şi

implementările (Exemplul 31) corespund metodei (2).

Descrierea 25: Subalgoritmul tiparire

Subalgoritmul tiparire(prim) este:
p:=prim;                             {se porneşte de la primul element}
cât timp  p^.urm<>prim executa {se parcurge lista până se întâlneşte un nod care la câmpul de }
tipăreşte p^.inf;            {urm are adresa primului element}
p:=p^.urm;                   {se trece la următorul element}

sf_câttimp;
tipăreşte p^.inf;              {se tipăreşte informaţia din ultimul element}
sf_subalgoritm;

Exemplul 31. Implementarea subalgoritmului tiparire

Pascal C
Procedure tiparire(prim:adresa);
var
p:adresa;

begin
p:=prim;
writeln('Lista este formata din

elementele: ');

void tipar(tnod *prim)
{
tnod *p;
p=prim;
cout<<"Lista are urmatoarele elemente"<<endl;
while(p->urm!=prim)
{  cout<<p->inf<<endl;
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Exemplul 31. Implementarea subalgoritmului tiparire

Pascal C
while p^.urm<>prim do
begin
write(p^.inf,' ' );
p:=p^.urm;

end;
write(p^.inf,' ' );

end;

p=p->urm;
}

cout<<p->inf<<endl;
}

Inserarea

La lista circulară nu există atâtea variante de inserare ca la lista simplu înlănţuită,

deoarece parcurgerea listei circulare pentru a ajunge la elementul dorit este mai facilă decât a

listelor simplu înlănţuite. Inserarea înaintea unui element dat se reduce astfel la o inserare după

un element cu modificarea adresei de inserare. Prin urmare, este suficientă descrierea şi

implementarea unui algoritm de inserare a unui nod după unul existent în listă (Descrierea 26 şi

Exemplul 32).

Descrierea 26: Subalgoritmul inserare_dupa_el

Subalgoritmul  inserare_dupa_el(prim) este:
Dacă  prim=nil
atunci tipăreşte 'Lista vidă'
altfel
citeşte dupacine;                {citeşte elementul după care se adaugă}
dacă  prim^.inf=dupacine atunci  {se tratează primul nod separat ca să se poata parcurge lista,}
alocă_memorie(q);         {considerente despre care s-a amintit la parcurgere}
citeşte q^.inf;                  {se citeşte informaţia pentru noul element}
q^.urm:=prim^.urm;             {se refac legăturile listei}
prim^.urm:=q;

altfel
p:=prim^.urm;             {se parcurge lista de la al doilea element al ei}
cât timp (p<>prim) si (p^.inf<>dupacine) executa  p:=p^.urm; sf_câttimp;
dacă  p=prim

atunci
tipăreşte 'Elementul căutat nu exista in lista'   {dacă se ajunge de unde s-a plecat}

altfel                                              {elementul căutat nu există în listă}
alocă_memorie(q);                                {în caz contrar se alocă spaţiu nou}
citeşte q^.inf; {se citeşte informaţia şi se refac}
q^.urm:=p^.urm;                                  {legăturile listei}
p^.urm:=q;

sf_dacă;
sf_dacă;

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 32. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_el

Pascal C
procedure inserare_dupa_el(prim:adresa);
var
p,q:adresa;
dupacine,element:integer;

begin
if prim=nil then writeln('Lista vidă')
else
begin
writeln('Dati el. dupa care se adauga ');
readln(dupacine);
if prim^.inf=dupacine then
begin

void inserare_dupa(tnod *prim)
{
int dupacine;
tnod *p,*q;
if (prim==0)  cout<<"Lista vida";
else
{
cout<<"Dupa cine se adauga elementul ";
cin>>dupacine;
if (prim->inf==dupacine)
{

q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
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Exemplul 32. Implementarea subalgoritmului inserare_dupa_el

Pascal C
new(q);
writeln('Informaţia adaugata in

lista:');
readln(q^.inf);
q^.urm:=prim^.urm;
prim^.urm:=q;

end
else
begin
p:=prim^.urm;
while (p<>prim)and(p^.inf<>dupacine)
do p:=p^.urm;

if p=prim then writeln('Elementul
căutat nu exista in lista')

else
begin
new(q);
writeln('Informaţia adaugata in

lista:');
readln(q^.inf);
q^.urm:=p^.urm;
p^.urm:=q;

end;
end;

end;
end;

cout<<"Informatia adaugata in
lista:";

cin>>q->inf;     q->urm=prim->urm;
prim->urm=q;

}
else

{
p=prim->urm;
while ((p-

>inf!=dupacine)&&(p!=prim))
p=p->urm;

if (p!=prim)
{

q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Care este elementul adaugat";
cin>>q->inf;
q->urm=p->urm;
p->urm=q;

}
else cout<<"elementul dupa care

trebuie sa adaug nu exista in lista"<<endl;
}

}
}

Pentru inserarea înaintea unui nod al listei se păstrează într-o variabilă adresa nodului

dinaintea lui p, iar la partea de inserare se realizează legăturile între această variabilă şi variabila

p.

Pentru inserarea pe o poziţie dată în listă, Descrierea 27 prezintă un algoritm care

parcurge lista circular până când se ajunge la poziţia dată, indiferent de valoarea acestei poziţii

(care poate fi mai mare decât numărul de noduri din listă). De exemplu, dacă lista are patru

noduri şi poziţia citită este a opta, se va parcurge lista până se va ajunge a doua oară la elementul

cu numărul de ordine patru (făcându-se opt iteraţii). Implementarea este dată în Exemplul 33.

Descrierea 27: Subalgoritmul inserare_pozitie_data

Subalgoritmul  inserare_pozitie_data(prim) este:
repetă
citeşte k;

până când k>0;
dacă  prim=nil atunci tipăreşte 'Lista vidă' {se citeşte poziţia şi se verifică dacă lista e vidă}
altfel                                         {dacă nu e vidă se tratează separat  cazul }
dacă  k=1 atunci                            {primului element, inserare pe prima poziţie}
alocă_memorie(r);
citeşte  r^.inf; r^.urm:=prim;
p:=prim;
cât timp  p^.urm<>prim executa

p:=p^.urm; sf_câttimp;            {se parcurge lista pentru a junge la ultimul elemnt}
p^.urm:=r;                           {la care trebuie modificată adresa către primul }
prim:=r; {element care s-a schimbat}
altfel

j:=1; p:=prim;                       {cazul general, presupune parcurgerea listei şi}
cât timp  (j<k)  executa
q:=p;p:=p^.urm;inc(j);

sf_câttimp;        {numărarea elemnetelor, până la cel dorit}
alocă_memorie(r);
citeşte r^.inf; r^.urm:=p;           {şi efectuarea operaţiei de inserare}
q^.urm:=r;

sf_dacă;
sf_dacă;
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Descrierea 27: Subalgoritmul inserare_pozitie_data

sf_subalgoritm;

Exemplul 33. Implementarea subalgoritmului inserare_pozitie_data

Pascal C
Procedure
inserare_pozitie_data(var prim:adresa);
var
p,q,r:adresa;
k,j:word;

begin
writeln('Dati poziţia:');readln(k);
if prim=nil
then writeln('Lista vidă')

else
if k=1 then
begin
new(r); writeln('Informaţia:');
readln(r^.inf); r^.urm:=prim;
p:=prim;
while p^.urm<>prim do p:=p^.urm;
p^.urm:=r;
prim:=r;

end
else
begin
j:=1;p:=prim;
while (j<k)do
begin
q:=p;
p:=p^.urm;inc(j);

end;
new(r); writeln('Informaţia:');
readln(r^.inf); r^.urm:=p;
q^.urm:=r;

end;
end;

tnod *inserare_pozitie_data(void)
{int k,j;  tnod *p,*q,*r;
cout<<"Dati pozitia pe care se va adauga

elementul ";
cin>>k;
if (lc->prim==0)  cout<<"Lista vida";
else{  if (k==1)

{
q=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informatia adaugata in

lista:";
cin>>q->inf; q->urm=lc->prim;

p=lc->prim;
while (p->urm!=lc->prim)
{p=p->urm;}

p->urm=q;  lc->prim=q;
}

else
{

p=lc->prim; j=1;
while (j<k) {q=p;p=p-

>urm;j++;}
r=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cin>>r->inf; q->urm=r;
r->urm=p;

}
}

return lc->prim;
}

Ştergerea

Ştergerea unui nod dintr-o listă circulară impune tratarea următoarelor cazuri de excepţie:

nodul care trebuie şters nu există în listă şi lista este vidă. În plus, dacă se doreşte ştergerea

primului nod, atunci trebuie modificată adresa memorată în ultimul nod al listei, pentru a reflecta

eliminarea primului nod din listă. Descrierea 28 şi Exemplul 34 corespund algoritmului de

ştergere şi implementărilor Pascal şi C ale acestuia.

Descrierea 28: Subalgoritmul stergere

Subalgoritmul stergere(prim) este:
citeşte e;                                 {se citeşte elementul care se vrea şters din listă}
dacă prim=nil atunci tipăreşte ’Lista este vidă’
altfel
dacă  prim^.inf=e
atunci
p:=prim^.urm;{dacă este chiar primul se parcurge lista până la ultimul nod}
cât timp  p^.urm<>prim executa  p:=p^.urm; sf_câttimp;
p^.urm:=prim^.urm;                         {se reface legătura de acolo}
p:=prim;
prim:=prim^.urm;                              {se modifică adresa primului nod}
eliberează_memorie(p);                   {se eliberează memoria alocată lui}

else
r:=prim; p:=prim^.urm;              {cazul în care elementul este în interiorul listei}
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Descrierea 28: Subalgoritmul stergere

cât timp (p<>prim) si (p^.inf<>e) executa
r:=p;
p:=p^.urm;

sf_câttimp;                {se parcurge lista până la el}
dacă  p=prim
atunci
tipăreşte 'Elementul care trebuie sters nu exista in lista'

altfel
r^.urm:=p^.urm;                        {se reface legătura}
eliberează_memorie(p);                 {se eliberează memoria}

sf_dacă  ;
sf_dacă;

sf_dacă
sf_subalgoritm;

Exemplul 34. Implementarea subalgoritmului stergere

Pascal C
Procedure stergere(var prim:adresa);
var
p,r:adresa;
e:integer;

begin
writeln('Introduceti elementul care trebuie

sters ');
readln(e);
if prim=nil
then  writeln(‚Lista e vidă’)
else
if prim^.inf=e
then
begin p:=prim^.urm;

while p^.urm<>prim do
p:=p^.urm;
p^.urm:=prim^.urm;
p:=prim;
prim:=prim^.urm;
dispose(p);

end
else  begin

r:=prim;
p:=prim^.urm;
while (p<>prim)and(p^.inf<>e)
do begin

r:=p;
p:=p^.urm;

end;
if p=prim then
writeln('Elementul care

trebuie sters nu exista in lista')
else begin

r^.urm:=p^.urm;
dispose(p);

end;
end;

end;

tnod *stergere(void)
{ int e;
tnod *p,*q,*r;
if (lc->prim==0)
cout<<"lista vida";

else
{

cout<<"Care este elementul care trebuie
sters ";

cin>>e;
if (lc->prim->inf==e)
{  p=lc->prim->urm;

while (p->urm!=lc->prim)
p=p->urm;

p->urm=lc->prim->urm;
p=lc->prim;
lc->prim=lc->prim->urm;

free(p);
}

else
{ r=lc->prim; p=lc->prim->urm;
while ((p!=lc->prim)&&(p-

>inf!=e))
{r=p;p=p->urm;}
if (p==lc->prim)
cout<<"Elementul care trebuie

sters nu exista in lista";
else {

r->urm=p->urm; free(p);
}

}
}

return lc->prim;
}

2.4 Stive alocate dinamic

2.4.1 Prezentarea structurii. Implementare

Stiva este o structură care are următoarea proprietate: adăugarea şi extragerea elementelor

în şi din structură se realizează la un singur capăt. Comportamentul (disciplina de servire a)

stivei este cunoscut sub numele de LIFO = Last In First Out. Stiva este o structură de date
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esenţială în programare, fiind unul din conceptele de lucru folosite frecvent: un exemplu

edificator este stiva de execuţie, care conţine înregistrări de activare pentru fiecare subprogram

apelat. Ea permite recursivitatea; fiecare apel are o înregistrare de activare proprie, ce conţine

parametrii de apel şi variabilele locale proprii acestuia, ca şi adresa de revenire. Stiva nu necesită

parcurgere şi nu permite accesarea altor noduri decât cel care se află în vârful său.

Implementarea unei astfel de structuri se realizează dinamic; creşte cu ajutorul

adăugărilor şi scade, ca număr de elemente, odată cu extragerile efectuate. Spre deosebire de

liste, accesul la un element din interior nu este posibil decât dacă se extrag elementele de

deasupra celui în cauză.

Reprezentarea stivei este prezentată în Figura 4.

Figura 4.  Stiva

În figura 4:

- inf1, inf2, …, infn reprezintă informaţia dintr-un nod;

- adr1, adr2, …, adrn adresele elementelor listei;

- fiecare nod conţine adresele nodurilor de pe nivelul imediat inferior;

- vârful stivei este capătul la care se realizează adăugările sau extragerile nodurilor.

Declaraţia în Pascal şi C a tipului de date stivă în care elementele (nodurile) conţin

informaţie de tip întreg este prezentată în exemplul 35. Denumirile variabilelor sunt sugestive.

Exemplul 35. Declaraţii de stivă alocată dinamic

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

struct tnod{
int inf;
tnod *urm;

Infn Adrn-1 Adrn

: : :

: : :

Inf3 Adr2 Adr3

Inf2 Adr1 Adr2

Inf1 Nil Adr1

Vârful stivei



Structuri dinamice de date

44

Exemplul 35. Declaraţii de stivă alocată dinamic

Pascal C
inf:integer;
urm:adresa;

end;
stiva=record

varf:adresa;
end;

Var
st:stiva;
p:adresa;

};
Struct stiva{
Tnod *varf;

};
stiva st;
tnod *q;

2.4.2 Operaţii specifice

Utilizarea structurii de date stivă presupune cunoaşterea unor operaţii specifice cum sunt:

iniţializarea vârfului stivei, adăugarea unor informaţii noi în stivă, extragerea de informaţii din

stivă. Programul principal dat în exemplul 36 creează o stivă, inserează cinci elemente în ea şi

apoi efectuează două extrageri.

Exemplul 36. Programul principal pentru stivă alocată dinamic

Pascal C
uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
urm:adresa;

end;
stiva=record

varf:adresa;
end;

Var
st:stiva;
i:integer;

…… {procedurile sunt definite la
subcapitolele următoare}
BEGIN
clrscr;
initializare(st.varf);
for i:=1 to 5 do
adaugare(st.varf);

extragere(st.varf);
extragere(st.varf);
END.

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<alloc.h>
#include<stdlib.h>
struct tnod{
int inf;
tnod *urm;

};
struct stiva{
tnod *varf;

};
stiva st;
tnod *p; int i;
…… {subprogramele sunt definite la
subcapitolele următoare}

void main(void)
{
clrscr();
st->varf=initializare();
for (i=1;i<=5;i++)
st->varf=adaugare();

st->varf=extragere();
st->varf=extragere();
}

Iniţializarea vârfului stivei

Această operaţie iniţializează variabila care memorează vârful stivei, în cazul nostru varf

cu valoarea nil, implementările fiind prezentate în Exemplul 37.
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Exemplul 37. Implementarea subalgoritmului initializare

Pascal C
Procedure initializare(var v:adresa);
begin
v:=nil;

end;

tnod *initializare(void)
{
st->varf=0;
return  st->varf;

}

Adăugarea unui element la stivă

Adăugarea unui nod în stivă implică alocarea memoriei pentru nodul respectiv, citirea

(setarea) informaţiei utile şi realizarea legăturilor necesare. Descrierea 29 prezintă subalgoritmul,

care este apoi implementat de codul dat în Exemplul 38.

Descrierea 29: Subalgoritmul adaugare

Subalgoritmul adaugare(varf) este:
alocă_memorie(p); {alocă spaţiu de memorie pentru noul nod şi memorează adresa într-o variabilă p}
citeşte  p^.inf;                                          {citeşte informaţia utilă}
p^.urm:=varf;                                             {leagă noul nod de vârful stivei}
varf:=p;       {modifică adresa memorată de variabila varf cu adresa noului nod, care devine }
sf_subalgoritm;                                           { astfel vârful stivei}

Exemplul 38. Implementarea subalgoritmului adaugare

Pascal C
procedure adaugare(var v:adresa);
var p:adresa;
begin
new(p);
writeln('Informaţia nodului este=');
readln(p^.inf);
p^.urm:=v;
v:=p;

end;

tnod *adaugare(void)
{ tnod *p;
p=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informatia nodului este=";
cin>>p->inf;
p->urm=st->varf;
st->varf=p;
return st->varf;

}

Extragerea unui element din stivă

Extragerea unui nod din stivă implică refacerea legăturilor pentru modificarea vârfului

stivei şi eliberarea spaţiului ocupat de nodul respectiv. Subalgoritmul este prezentat în Descrierea

30, iar implementarea în Pascal şi C este dată în Exemplul 39.

Descrierea 30: Subalgoritmul extragere

Subalgoritmul extragere(varf) este:
dacă  varf=nil
atunci
tipăreşte 'Stiva este vidă'    {dacă stiva este vidă tipăreşte un mesaj corespunzător}

altfel
p:=varf;                     {memorează în variabila p adresa nodului care trebuie şters}
varf:=varf^.urm;             {modifică adresa memorată de vârf cu noua adresă}
eliberează_memorie(p);       {eliberează memoria ocupată de nodul cu adresa p}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;
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Exemplul 39. Implementarea subalgoritmului extragere

Pascal C
Procedure extragere(var v:adresa);
var p:adresa;
begin
if v=nil
then
writeln('Stiva este vidă')

else
begin
p:=v;
v:=v^.urm;
dispose(p);

end;
end;

tnod *extragere(void)
{ tnod *p;
if (st->varf==0) cout<<"Stiva este vida";
else
{
p=st->varf;
st->varf=st->varf->urm;
free(p);

}
return st->varf;

}

2.5 Cozi alocate dinamic

2.5.1 Prezentarea structurii. Implementare

Cozile sunt structuri de date preluate din viaţa de zi cu zi: cozile formate la diverse

ghişee, magazine, etc. Disciplina de servire a structurii de coadă este FIFO = First In First Out.

Ea se poate reprezenta sub formă de listă, cu observaţia că la un capăt al structurii se vor efectua

adăugările de elemente, iar la capătul opus se vor realiza extragerile de elemente.

Structura de coadă este reprezentată grafic în figura 5, unde:

capat_e

capat_a

inf       urm                inf urm inf urm

Inf1 Adr2 Inf2 Adr3 ............................ Infn Nil

Adr1 Adr2 Adrn

Figura 5. Coada

În figura 5:

- inf1, inf2, …, infn reprezintă informaţia dintr-un nod;

- adr1, adr2, …, adrn adresa elementelor listei;

- fiecare nod conţine adresa nodului următor;

- capătul la care se realizează adăugările de noi noduri este capat_a, iar capătul la care se

realizează extragerile este capat_e.
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Declaraţia în Pascal şi C a tipului de date coadă în care elementele (nodurile) conţin

informaţie de tip întreg este prezentată în exemplul 40. Denumirile variabilelor sunt sugestive.

Exemplul 40.  Declaraţii de coadă alocată dinamic

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
urm:adresa;

end;
coada=record

capat_a,capat_e:adresa;
end;

Var
c:coada;

struct tnod
{
int inf;
tnod *urm;

};
struct coada
{
tnod *capat_a, *capat_e;

};
coada *c;

2.5.2 Operaţii specifice

Utilizarea structurii de date coadă presupune cunoaşterea unor operaţii specifice cum

sunt: iniţializarea capetelor cozii, adăugarea unor elemente noi în coadă, extragerea de elemente

din coadă. Programul principal, dat în Exemplul 41, creează o coadă, adaugă cinci elemente la ea

şi pe urmă extrage două.

Exemplul 41. Programul principal pentru coadă alocată dinamic

Pascal C
uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
urm:adresa;

end;
coada=record

capat_a,capat_e:adresa;
end;

var
c:coada;
i:integer;

…… { subprogramele sunt definite la
subcapitolele următoare }
BEGIN
clrscr;
initializare(c);
for i:=1 to 5 do
adaugare(c);

extragere(c);
extragere(c);

END.

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<alloc.h>
#include<stdlib.h>
struct tnod{
int inf; tnod *urm;

};
struct coada
{
tnod *capat_a, *capat_e;

};
coada *c;
tnod *p;  int i;
…… { subprogramele sunt definite la
subcapitolele următoare }
void main(void)
{ clrscr();
cout<<"Crearea si tiparirea unei stive ";
initializare();
for (i=1;i<=5;i++)
adaugare();

extragere(); extragere();
}
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Iniţializarea capetelor cozii

Se iniţializează cu nil variabilele care memorează cele două capete ale cozii: capat_a

capătul la care se realizează adăugările la coadă şi capat_e capătul la care se realizează

extragerile din coadă, implementările fiind prezentate în Exemplul 42.

Exemplul 42. Implementarea subalgoritmului initializare

Pascal C
Procedure initializare(var c:coada);
begin
c.capat_a:=nil;
c.capat_e:=nil;

end;

void initializare(void)
{
c->capat_a=0;
c->capat_e=0;

}

Adăugarea unui element la coadă

Adăugarea unui nod în coadă implică alocarea memoriei, obţinerea informaţiei utile,

realizarea legăturilor necesare şi modificarea adreselor pentru capetele cozii. Descrierea 31

prezintă subalgoritmul, iar Exemplul 43 implementarea acestuia.

Descrierea 31: Subalgoritmul adaugare

Subalgoritmul adaugare(capat_a, capat_e) este:
alocă_memorie(p);                      {alocă spaţiu de memorie pentru noul element}
citeşte p^.inf;                        {citeşte informaţia}
p^.urm:=nil;                           {stabileşte valoarea nil pentru câmpul de adresă urm}
capat_a^.urm:=p;                       {leagă capătul de noul element}
capat_a:=p;                          {modifică adresa memorată de capat_a cu adresa noului nod}
dacă  capat_e=nil
atunci
capat_e:=capat_a; {dacă este primul element adăugat atunci capat_e primeşte ca şi valoare }

sf_dacă;                                                          {adresa acestuia}
sf_subalgoritm;

Exemplul 43. Implementarea subalgoritmului adaugare

Pascal C
procedure adaugare(var c:coada);
var
p:adresa;

begin
new(p);
writeln('Informaţia nodului este=');
readln(p^.inf);
p^.urm:=nil;
c.capat_a^.urm:=p;
c.capat_a:=p;
if c.capat_e=nil
then
c.capat_e:=c.capat_a;

end;

void adaugare(void)
{
p=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));
cout<<"Informatia nodului este=";
cin>>p->inf;
p->urm=0;
c->capat_a->urm=p;
c->capat_a=p;
if (c->capat_e==0)
c->capat_e=c->capat_a;

}
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Extragerea unui element din coadă

Extragerea unui nod din coadă presupune refacerea legăturilor între elemente,

reiniţializarea capetelor şi eliberarea spaţiului ocupat de nodul extras. În Descrierea 32 este

prezentat algoritmul, iar în Exemplul 44 implementările acestuia.

Descrierea 32: Subalgoritmul extragere

Subalgoritmul extragere(capat_a,capat_e) este:
dacă  capat_e=nil atunci tipăreşte 'Coada este vidă'            {dacă structura nu conţine
elemente se tipăreşte un mesaj}
altfel
p:=capat_e;               {se memorează adresa elementului de la capătul de extragere}
capat_e:=capat_e^.urm;    {se reface adresa memorată în variabila capat_e}
dacă capat_e=nil
atunci capat_a:=nil;

sf_dacă;                  {dacă a fost ultimul element atunci se iniţializează şi capat_a}
eliberează_memorie(p);    {se eliberează memoria ocupată de nodul extras}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 44. Implementarea subalgoritmului extragere

Pascal C
Procedure extragere(var c:coada);
var
p:adresa;

begin
if c.capat_e=nil
then
writeln('Coada este vidă')

else
begin
p:=c.capat_e;
c.capat_e:=c.capat_e^.urm;
if c.capat_e=nil
then c.capat_a:=nil;

dispose(p);
end;

end;

void extragere(void)
{
if (c->capat_e==0)
cout<<"Coada este vida";

else
{

p=c->capat_e;
c->capat_e=c->capat_e->urm;
free(p);

}
}

2.6 Structuri arborescente

Listele reprezintă mijloace simple şi practice de a reprezenta organizarea liniară a

obiectelor (legături 1:1), însă realitatea pe care o modelăm ne arată legături între obiecte care

depăşesc modelul liniar. Grafurile, digrafurile şi ca un caz particular al acestora - arborii -

reprezintă structuri capabile să surprindă complexitatea legăturilor dintre obiecte, care corespund

tiparelor 1:m (un obiect este legat de mai multe obiecte) şi n:m (mai multe obiecte sunt legate de

mai multe obiecte).

Cu ajutorul arborilor (care descriu legături 1:m) se pot descrie structurile de tip ierarhic

(piramidal), ca de exemplu: structura de conducere a unei firme, organizarea administrativ

teritorială dintr-o ţară, organizarea unei armate, structura unei cărţi, descrierea unui obiect ca o
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reuniune de obiecte componente care, la rândul lor, se descompun în obiecte, arborele genealogic

al unei familii ş.a.

2.6.1 Prezentarea structurii. Arbori binari. Implementare

Arborele poate fi definit în cel puţin două moduri [2]: (1) graf conex şi fără cicluri,

respectiv (2) recursiv (dacă acesta este aşezat pe niveluri): o mulţime finită de unul sau mai

multe noduri, astfel încât sunt îndeplinite condiţiile:

 există un nod unic numit rădăcina arborelui;

 celelalte noduri sunt repartizate în k>0 mulţimi disjuncte, fiecare mulţime fiind la rândul

său un arbore.

Grafic, arborele se poate reprezenta ca o mulţime de noduri sau vârfuri sau obiecte

(fiecare obiect are asociat un nod) legate între ele prin arce care reflectă natura relaţiei dintre

obiecte, conform definiţiei (2).

Figura 6.  Arbore oarecare

Terminologia folosită în descrierea arborilor împrumută termeni din vocabularul arborilor

genealogici: rădăcină, descendenţi, descendenţi direcţi (fii), ascendenţi, ascendenţi direcţi

(părinţi/taţi), fraţi, frunze, care au următoarea semnificaţie (exemplificările se referă la Figura 6):

- rădăcina = nod special care nu are ascendenţi, ci doar descendenţi (nodul de la care pornesc

toate legăturile, respectiv nodul 1 din Figura 6)

- descendent = nodul y este descendentul nodului x dacă este situat pe un nivel mai mic decât

nivelul lui x şi există un lanţ care le uneşte şi nu trece prin rădăcină. (exemplu: 8 este

descendent pentru 1,5,7)
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- descendent direct/fiu = nodul y este fiul (descendentul direct) nodului x dacă este situat pe

nivelul imediat următor nivelului lui x şi există muchie între x şi y. (exemplu: 6 este fiul lui

1)

- ascendent = nodul x este ascendentul nodului y dacă este situat pe un nivel mai mare decât

nivelul lui y şi există un lanţ care le uneşte şi nu trece prin rădăcină. (exemplu: 5 este

ascendent pentru 7,8,9,10)

- ascendent direct/părinte/tată = nodul x este părintele (ascendentul direct) nodului y dacă este

situat pe nivelul imediat superior (cu număr de ordine mai mic) nivelului lui y şi există

muchie între x şi y. (exemplu: 2 părinte pentru 3 şi 4)

- fraţi = nodul x este fratele nodului y dacă ele au acelaşi părinte. (exemplu: 3 cu 4 sau 9 cu 10)

- frunză = nodul x este frunză dacă nu are nici un descendent direct. (exemplu: 3,4,6,9,10)

Un tip de arbore special, cu aplicaţii interesante în tehnicile de programare este arborele

binar. Arborele binar este arborele în care un nod are cel mult doi fii. În această situaţie se poate

vorbi (pentru un arbore nevid) de cei doi subarbori (stâng şi drept) ai unui arbore. Schematic,

arborele binar este reprezentat în figura 7, iar figura 8 conţine un exemplu în care fiecare nod

conţine informaţie de tip întreg.

Figura 7.  Schema unui arbore binar

Figura 8.  Exemplu de arbore binar
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Pentru reprezentarea dinamică a arborilor binari se folosesc noduri ce conţin două

câmpuri de adresă (una pentru subarborele stâng şi una pentru cel drept) şi bineînţeles un câmp

pentru informaţia utilă. O posibilă reprezentare detaliată a arborelui din figura 8 este prezentată

în figura 9.
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Figura 9.  Reprezentarea arborelui binar din figura 8

Declaraţia în Pascal şi C a arborelui binar în care nodurile conţin informaţie utilă de tip

întreg este prezentată în Exemplul 45.

Exemplul 45.  Declaraţii de arbore binar în Pascal şi C

Pascal C
Type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
st,dr:adresa;

end;
arbore=record

radacina:adresa;
end;

Var a :arbore;

struct tnod
{
int inf;
tnod *st,*dr;

};
struct arbore
{
tnod *radacina;

};
arbore *a;

2.6.3 Operaţii specifice

Utilizarea structurii de date arbore binar presupune cunoaşterea unor operaţii specifice

cum sunt: crearea arborelui binar, adăugarea şi ştergerea nodurilor, parcurgerea şi tipărirea sa.

Programul principal, dat în Exemplul 46, creează un arbore binar în care informaţia utilă este

formată numere întregi nenule, citite de la tastatură (dacă se citeşte 0, această valoare semnifică

inexistenţa unui subarbore pentru nodul curent).

Exemplul 46. Programul principal pentru arbori binari

Pascal C
Program Arbore_binar;
Type
adresa=^nod;

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>

Adr 2 Inf 1 Adr 3

Adr 9 Inf 4 nil

Adr 6 Inf  3 Adr 8Adr 4 Inf 2 Adr 5

nil Inf  5 nil nil Inf  6 Adr 7

nil Inf  9 nil

nil Inf  8 nil

nil Inf  7 nil

Adr 1

Adr 2 Adr 3

Adr 4 Adr 5

Adr 9

Adr 6 Adr 8

Adr 7
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Exemplul 46. Programul principal pentru arbori binari

nod=record
inf:integer;
st,dr:adresa;

end;
arbore=record

radacina:adresa;
end;

var
a:arbore;
p:adresa;
ch:char;  x:integer;

…… { subprogramele sunt definite la
subcapitolele următoare }
BEGIN {program principal}
repeat
writeln('0.Generare arbore binar');
writeln('1.Parcurgere in preordine

(RSD)');
writeln('2.Parcurgere in inordine

(SRD)');
writeln('3.Parcurgere in

postordine(SDR)');
writeln('S.Sfirsit program');
write('Optiunea dvs. va rog:');
readln(ch);
case upcase(ch) of
'0':creaza_arbore(a.radacina);
'1':RSD(a.radacina);
'2':SRD(a.radacina);
'3':SDR(a.radacina);

end;
readln

until ch in ['s','S']
END.

#include<alloc.h>
#include<stdlib.h>
struct tnod{
int inf; tnod *st,*dr;

};
struct arbore{
tnod *radacina;

};
Arbore *a;
tnod *p; int ch;
…… { subprogramele sunt definite la subcapitolele
următoare }
void main(void)
{
clrscr();
do {
cout<<"1.Generare arbore binar"<<endl;
cout<<"2.Parcurgere in preordine (RSD)"<<endl;
cout<<"3.Parcurgere in inordine (SRD)"<<endl;
cout<<"4.Parcurgere in postordine(SDR)"<<endl;
cout<<"5.Sfirsit program"<<endl;
cout<<"Optiunea dvs. va rog:";  cin>>ch;
switch (ch)
{ case 1:

a->radacina=creaza_arbore(a->radacina);
getche();break;

case 2: rsd(a->radacina);getche();break;
case 3: srd(a->radacina);getche();break;
case 4: sdr(a->radacina);getche();break;

}
clrscr();

} while (ch!=5);
}

Crearea

Cea mai simplă modalitate de creare a arborelui binar este cea recursivă: pentru fiecare

nou nod se consideră crearea celor doi subarbori: stâng şi drept. Descrierea algoritmului de

creare este dată în Descrierea 33, iar implementarea (în Pascal şi C) în Exemplul 47.

Descrierea 33: Subalgoritmul creaza_arbore

Subalgoritmul creaza_arbore(p) este:
citeşte x;                                {se citeşte informaţia pentru nodul curent}
dacă  x<>0 atunci                         {dacă este diferită de 0 se trece la crearea nodului}
alocă_memorie(p);
p^.inf:=x;
creaza_arbore(p^.st); {se apelează subalgoritmul pentru a face acelaşi lucru pentru subarborele stâng}
creaza_arbore(p^.dr); {se apelează subalgoritmul pentru a face acelaşi lucru pentru subarborele drept}

altfel  p:=nil;    {dacă informaţia citită este 0 se consideră că ramura curentă se termină}
sf_dacă;
sf_subaloritm;

Exemplul 47. Implementarea subalgoritmului creaza_arbore

Pascal C
procedure creaza_arbore(var p:adresa);
begin
write('x=');readln(x);
if x<>0 then
begin

new(p);    p^.inf:=x;
creaza_arbore(p^.st);
creaza_arbore(p^.dr)

tnod *creaza_arbore(tnod *p)
{ int x;
cout<<"x=";cin>>x;
if (x!=0)
{  p=(tnod*)malloc(sizeof(tnod));

p->inf=x;
p->st=creaza_arbore(p->st);
p->dr=creaza_arbore(p->dr);
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end
else  p:=nil
end;

}
else  p=0;

return p;
}

Parcurgerea

Parcurgerea sau traversarea unui arbore înseamnă vizitarea fiecărui nod din arbore, o

singură dată. Cele mai cunoscute metode de traversare a arborilor binari recurg la definiţia

recursivă a acestuia şi sunt: preordine, inordine şi postordine [4].

a. preordine = RSD

Pentru nodul curent (considerat rădăcină), ordinea de traversare în preordine este :

Rădăcină, Stânga, Dreapta – adică se vizitează rădăcina, subarborele stâng, subarborele drept.

Pentru arborele din Figura 8, traversarea în preordine produce următoarea succesiune de noduri

(informaţie utilă): 1,2,4,9,5,3,6,7,8. Algoritmul RSD este dat în Descrierea 34, iar implementarea

lui în Exemplul 48.

Descrierea 34: Subalgoritmul RSD

Subalgoritmul RSD(p) este:
dacă p<>nil atunci                {se verifică dacă nu cumva s-a ajuns la un capăt de arbore}
tipăreşte p^.inf;                               {se tipăreşte informaţia din nodul curent}
RSD(p^.st);                                     {se vizitează subarborele stâng}
RSD(p^.dr);                                     {se vizitează subarborele drept}

sf_dacă;
Sf_subalgoritm;;

Exemplul 48. Implementarea subalgoritmului RSD

Pascal C
procedure RSD(p:adresa);
begin
if p<>nil then
begin
write(p^.inf:2);
RSD(p^.st);
RSD(p^.dr)

end
end;

void rsd(tnod *p)
{
if (p!=0)
{  cout<<p->inf<<" ";

rsd(p->st);
rsd(p->dr);

}
}

b. postordine = SDR

Ordine de vizitare în postordine este: Stânga, Dreapta, Rădăcină - se prelucrează

subarborele stâng, subarborele drept şi apoi rădăcina. Pentru arborele din Figura 8  traversarea în

postordine produce: 9,4,5,2,7,6,8,3,1. Algoritmul SDR este dat în Descrierea 35, iar

implementarea lui în Exemplul 49.

Descrierea 35: Subalgoritmul SDR

Subalgoritmul SDR(p) este:
dacă p<>nil atunci          {se verifică dacă nu cumva s-a ajuns la un capăt de arbore}
SDR(p^.st);                              {se vizitează subarborele stâng}
SDR(p^.dr);                              {se vizitează subarborele drept}
Tipăreşte p^.inf;                        {se tipăreşte informaţia din nodul curent}
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sf_dacă;
Sf_subalgoritm;

Exemplul 49. Implementarea subalgoritmului SDR

Pascal C
procedure SDR(p:adresa);
begin
if p<>nil then
begin
SDR(p^.st);
SDR(p^.dr);
write(p^.inf:2)

end
end;

void sdr(tnod *p)
{
if (p!=0)
{ sdr(p->st);
sdr(p->dr);
cout<<p->inf;

}
}

c. inordine = SRD

Ordinea de vizitare a nodurilor în inordine este: Stânga, Rădăcină, Dreapta - se

prelucrează subarborele stâng, rădăcina şi apoi subarborele drept. Pentru arborele din Figura 8,

traversarea în inordine produce : 9, 4, 2 ,5 ,1, 6, 7, 3, 8. Algoritmul SRD este dat în Descrierea

36, iar implementarea lui în Exemplul 50.

Descrierea 36: Subalgoritmul SRD

Subalgoritmul  SRD(p) este:
dacă p<>nil atunci           {se verifică dacă nu cumva s-a ajuns la un capăt de arbore}
SRD(p^.st);                             {se vizitează subarborele stâng}
Tipăreşte p^.inf;                       {se tipăreşte informaţia din nodul curent}
SRD(p^.dr);                             {se vizitează subarborele drept}

sf_dacă;
sf_subalgoritm;

Exemplul 50. Implementarea subalgoritmului SRD

Pascal C
procedure SRD(p:adresa);
begin
if p<>nil then
begin
SRD(p^.st);
write(p^.inf:2);
SRD(p^.dr)

end
end;

void srd(tnod *p)
{
if (p!=0)
{  srd(p->st);

cout<<p->inf;
srd(p->dr);

}
}
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3. Aplicaţii ale structurilor dinamice

3.1 Liste oarecare

3.1.1 Matrici rare: implementări statice şi dinamice

Structura de  tablou bidimensional, cunoscută din matematică sub numele de matrice,

este frecvent folosită în practică. De regulă, limbajele de programare o implementează contiguu.

Limbajul Pascal, de exemplu, declară astfel o matrice de 100 de linii şi 100 de coloane cu

elemente de tip întreg (Exemplul 1):

Exemplul 1. Declaraţii de tablou bidimensional
Pascal

Type
matrice=array [1..100, 1..100] of integer;

Var
a:matrice;

Pentru declaraţia de mai sus, calculatorul alocă 20.000 de octeţi numai pentru variabila a,

deoarece matricea are 10.000 de elemente care ocupă câte doi octeţi fiecare. Matricea este o

structură destul de simplu de utilizat, pentru referirea la un element trebuind să se cunoască doar

linia şi coloana pe care se găseşte elementul dorit (şi numele variabilei matrice):

nume_variabilă [ nr_linie,nr_coloană]

Reprezentarea de mai sus este convenabilă atunci când majoritatea elementelor matricii

sunt nenule, iar matricile se numesc matrici dense [1]. Avantajele ei sunt legate de accesarea

rapidă a oricărui element din matrice. Multe aplicaţii practice utilizează însă matrici în care

majoritatea elementelor sunt nule (cazul matricilor rare [1]), caz în care costurile de

reprezentare (în termenii memoriei alocate) pot deveni prohibitive. Spre exemplu, matricea de

adiacenţă a unui graf este de regulă o matrice rară. În astfel de situaţii se recomandă o altă

modalitate de reprezentare, care va memora doar elementele nenule din matrice, reducând astfel

spaţiul de memorie folosit.

Pentru matricile rare se memorează numai elementele nenule împreună cu poziţia lor din

matrice (linia şi coloana). Dacă numărul de elemente nenule este sub o treime din dimensiunea

matricii, se face astfel economie de memorie. Este discutabil însă dacă se face economie şi la

capitolul număr de operaţii necesare pentru prelucrarea matricilor rare, deoarece: (1) nu există
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acces direct la elemente ca şi în cazul matricilor dense, (2) operaţiile de bază cu matrici necesită

implementări mai complexe, pentru fiecare element trebuie memorate încă două valori: linia şi

coloana lui în matrice. Cumulat, practica recomandă folosirea reprezentării rare doar atunci când

dimensiunea matricii este mare şi elementele nenule sunt în proporţie de maxim 5% faţă de

totalul elementelor matricei.

În continuare voi descrie şi implementa o metodă de memorare a matricilor rare utilizând

listele liniare dublu înlănţuite la care câmpurile de informaţii conţin valoarea elementului din

matrice, linia şi coloana pe care se găseşte acesta. Matricea este citită dintr-un fişier text cu

următoarea structură: pe prima linie dimensiunile matricei (numărul de linii şi de coloane),

separate prin spaţiu, iar pe următoarele linii elementele matricei (separate de asemenea prin

spaţii), linie cu linie. Exemplul 2 de mai jos conţine două exemple de astfel de fişiere de intrare.

Exemplul 2.  Fişiere de intrare

Rara1.txt Rara2.txt

8 7
0  9  0  7  0  0  0
0  9  0  0  0  0  0
0  9  0  0  0  0  3
0  0  0  0  0  0  0
12 0  0 0  0  0 -4
0  0  0  0  0  0  0
5  0  0  0  0  10 0
0  8  0  0  13 0  12

4 4
0   9   0   7
0   9 -3   0
1   2   3 -5
0   0   0   0

Operaţiile luate în considerare pentru lucrul cu matrici rare sunt: crearea, afişarea, suma a

două matrici, produsul a două matrici, produsul unei matrici cu un scalar, inversa şi transpusa.

Exceptând crearea şi afişarea, toate celelalte operaţii se învaţă la disciplina matematică în

programa şcolară de liceu. Prin urmare, considerăm utilă implementarea lor în limbajul de

programare Pascal, pe care elevii au ocazia să-l studieze la disciplina Informatică, fiind o

modalitate de a conecta cele două materii şcolare.

Programul principal care foloseşte operaţiile enumerate este prezentat în Exemplul 3.

Exemplul 3. Programul principal pentru matrici rare

Pascal

{$B+}  uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record

valoare,linie,coloana:integer;
ante,urm:adresa;

end;
lista_doua_capete=record

prim,ultim:adresa;
end;

var
lista,lista1,lista2,lista3:lista_doua_capete; op:integer;
ok:boolean;    c:integer;
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Exemplul 3. Programul principal pentru matrici rare

Pascal

……{subprogramele utilizate vor fi explicate si implementate in continuare}
BEGIN
Clrscr;
repeat
writeln('1- Crearea listei');
writeln('2- Tiparire sub forma de lista');
writeln('3- Tiparire sub forma de matrice');
writeln('4- Suma a doua matrici rare');
writeln('5- Inmultirea matricei cu o constanta');
writeln('6- Produsul a doua matrici');
writeln('7- Diverse verificari');
writeln('0- Iesire');
writeln('Alegeti optiunea: '); readln(op);
case op of
1: creare(lista);
2: tiparire_lista(lista);
3: tiparire_matrice(lista);
4: begin

creare(lista1);  creare(lista2);
suma(lista1,lista2,lista3,ok);
if ok then
begin
writeln('Prima matrice');
tiparire_lista(lista1); tiparire_matrice(lista1);
writeln('A doua matrice');
tiparire_lista(lista2); tiparire_matrice(lista2);
writeln('Suma celor doua matrici');
tiparire_lista(lista3); tiparire_matrice(lista3);

end;
end;

5: begin
writeln('Dati constanta: '); readln(c);
inmultire_constanta(lista,c);

end;
6: begin

creare(lista1);   creare(lista2);
produs(lista1,lista2,lista3,ok);
if ok then
begin
writeln('Prima matrice');
tiparire_lista(lista1); tiparire_matrice(lista1);
writeln('A doua matrice');
tiparire_lista(lista2); tiparire_matrice(lista2);
writeln('Produsul celor doua matrici');
tiparire_lista(lista3); tiparire_matrice(lista3);

end;
end;

7: verificari(lista);
end;
readln; clrscr;

until op=0;
END.

Am ales o reprezentare a matricilor rare cu ajutorul unei liste liniare dublu înlănţuite

deoarece accesul la elementele vecine unui element curent este mai puţin dificil datorită

adreselor memorate pentru un nod al listei. Directiva de compilare prezentă în program {$B+}

este necesară deoarece în mai multe locuri s-au utilizat expresii condiţionale care folosesc

operatori logici, iar directiva asigură evaluarea totală a acestor expresii.

Operaţiile cu matrici rare apelate în Exemplul 3 vor fi descrise în continuare, prezentând

şi subprogramele care lipsesc din programul principal de mai sus.
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Crearea reprezentării interne a matricii rare

Pentru a uşura lucrul cu lista creată s-a ales varianta listelor cu santinele. Mai mult decât

atât, în prima santinelă la câmpurile de linie şi coloană se memorează dimensiunea matricei citită

din fişierul text. Deoarece este nevoie de mai multe ori de creare de santinele s-a proiectat şi

implementat un subprogram separat pentru această operaţie, care va fi apelat de mai multe ori în

operaţiile cu matrici (mai exact la subprogramele pentru sumă şi produs). Analog pentru

adăugarea unui element la listă, unde s-a definit un subprogram care inserează un element

înaintea ultimului din listă, informaţiile utile fiind transmise ca parametri.  Descrierea 1 şi

Exemplul 4 prezintă algoritmul şi implementarea în Pascal a operaţiei de creare.

Descrierea 1: Subalgoritmii initializeaza_santinele,

creează_element, creare

Exemplul 4. Implementarea subalgoritmilor

initializeaza_santinele, creeaza_element, creare

Pseudocod Pascal

Subalgoritmul Initializeaza_santinele:
{date x şi y reprezintă dimensiunea matricei,
iar lista este variabila care memorează lista;}
{se alocă memorie şi se creează legăturile
necesare înlănţuirii listei care au fost
prezentate în capitolul 2}
Alocă_memorie(lista.prim);
lista.prim^.linie:=x;
lista.prim^.coloana:=y;
lista.prim^.ante:=nil;
alocă_memorie(lista.ultim);
lista.ultim^.urm:=nil;
lista.ultim^.ante:=lista.prim;
lista.prim^.urm:=lista.ultim;

sf_subalgoritm;

Subalgoritmul creează_element:
{Date a,b şi c reprezintă informaţiile care se
vor memora în nodul creat: valoarea elementului
din matrice, linia şi coloana pe care se află}
{se alocă memorie şi se creează legăturile
necesare înlănţuirii listei care au fost
prezentate în capitolul 2}
Alocă_memorie(q); q^.valoare:=a; q^.linie:=b;
q^.coloana:=c;
lista.ultim^.ante^.urm:=q;
q^.ante:=lista.ultim^.ante;
q^.urm:=lista.ultim;     lista.ultim^.ante:=q;

sf_subalgoritm;

Subalgoritmul creare(lista):
{date variabila lista care memorează structura
creată}
{se fac operaţiile de deschidere de  fişier text
se iniţializează santinele prin apel la
subprogramul de mai sus}
citeste s;  leaga f de s;
deschide_pt_citire(f);
citeste din f pe n,m;
initializeaza_santinele(n,m,lista);
curent:=lista.prim;

{se parcurg liniile şi coloanele aferente
matricei din fişier şi în cazul elementelor
diferite de 0 se adaugă un nou element la lista}

Procedure
initializeaza_santinele(x,y:integer;var
lista:lista_doua_capete);
begin
new(lista.prim);
lista.prim^.linie:=x;
lista.prim^.coloana:=y;
lista.prim^.ante:=nil;
new(lista.ultim);
lista.ultim^.urm:=nil;
lista.ultim^.ante:=lista.prim;
lista.prim^.urm:=lista.ultim;

end;

Procedure
creează_element(a,b,c:integer;var
lista:lista_doua_capete);
var
q:adresa

begin
new(q); q^.valoare:=a; q^.linie:=b;
q^.coloana:=c;
lista.ultim^.ante^.urm:=q;
q^.ante:=lista.ultim^.ante;
q^.urm:=lista.ultim;
lista.ultim^.ante:=q;

end;

Procedure
creare(var lista:lista_doua_capete);
var
f:text; i,j,n,m,e:integer;
q,curent:adresa;
s:string;

begin
writeln('Dati numele fisierului in care se

gaseste matricea: ');
readln(s);     assign(f,s);     reset(f);
readln(f,n,m);
initializeaza_santinele(n,m,lista);
curent:=lista.prim;
for i:=1 to n do
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Descrierea 1: Subalgoritmii initializeaza_santinele,

creează_element, creare

Exemplul 4. Implementarea subalgoritmilor

initializeaza_santinele, creeaza_element, creare

Pseudocod Pascal

pentru  i:=1 la n executa
pentru  j:=1 la  m executa
citeste din  f  pe e;
daca e<>0 atunci
creează_element(e,i,j,lista);

sf_daca;
sf_pentru;
sari în fişierul f la linia următoare;

sf_pentru;
sf_subalgoritm;

begin
for j:=1 to m do
begin
read(f,e);
if e<>0 then
creează_element(e,i,j,lista);

end;
readln(f);

end;
end;

Tipărirea listei

Tipărirea listei presupune parcurgerea acesteia de la început şi tipărirea elementelor

(evident doar în cazul în care lista nu e vidă, condiţie care se testează la începutul

subprogramului). Exemplul 5 şi Descrierea 2 prezintă algoritmul în pseudocod şi implementarea

Pascal a tipăririi.

Descrierea 2: Subalgoritmul tipărire_lista Exemplul 5. Implementarea subalgoritmul  tiparire_lista

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul tipărire_listă(lista) este:
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim)

sau(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
tipareste 'Lista este formata din

elementele: ';
cat timp q^.urm<>nil executa
Tipareste q^.valoare;
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

{parcurgerea se face de la primul element
după santinelă}

Procedure
tiparire_lista(lista:lista_doua_capete);
var
q:adresa;

begin
if (lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
writeln('Lista este formata din

elementele: ');
while q^.urm<>nil do
begin
write(q^.valoare,' ' );
q:=q^.urm;

end;
end;

end;

Tipărirea matricii rare

Deoarece în plan vizual o matrice este mai bine percepută în forma ei matematică

(aranjarea elementelor să fie sub formă de linii şi coloane), iar reprezentarea internă nu este

importantă pentru utilizator, s-a proiectat operaţia de tipărire a matricii rare, prezentată ca

algoritm în Descrierea 3 şi implementare în Exemplul 6.

Descrierea 3: Subalgoritm tipărire_matrice Exemplul 6. Implementarea subalgoritmul tiparire_matrice
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Pseudocod Pascal

Subalgoritmul tipărire_matrice(lista);
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim) sau

(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
pentru  i:=1 la  lista.prim^.linie executa
pentru  j:=1 la lista.prim^.coloana

executa
daca

gasit_element_in_lista(i,j,lista,curent)si(curent<>nil)

atunci
tipareste curent^.valoare

altfel
tipareste '0';

sf_daca
salt pe ecran la linia următoare;

sf_pentru;
sf_pentru;

sf_subalgoritm;

{ s-au parcurs liniile şi coloanele matricei
şi s-a căutat în listă elementul de pe linia
i coloana j, pentru căutare s-a utilizat o
funcţie care returnează valoarea true dacă
elementul există în listă şi false  în caz
contrar şi în variabila curent adresa de
memorie la care se găseşte elementul dacă e
cazul}

Procedure tiparire_matrice(lista:lista_doua_capete);
var
curent:adresa;element,i,j:integer;

begin
if (lista.prim^.urm=lista.ultim)or (lista.prim=nil)

then writeln('Lista vida')
else
begin
writeln('Matricea este formata din elementele: ');
for i:=1 to  lista.prim^.linie do
begin
for j:=1 to lista.prim^.coloana do
if

gasit_element_in_lista(i,j,lista,curent)and(curent<>nil)
then
write(curent^.valoare:5)

else
write('0':5);

writeln;
end;

end;
end;

Algoritmul de căutare a unui element în listă, scris în pseudocod, este dat în Descrierea 4,

iar implementarea sa în Exemplul 7.

Descrierea 4: Subalgoritmul găsit_el_in_lista Exemplul 7. Implementarea subalgoritmul gasit_el_in_lista

Pseudocod Pascal

Subalgoritm
găsit_el_in_lista(x,y;lista,a_curent):boolean;
ok:=false;
curent:=lista.prim^.urm;
cat timp not ok and(curent^.urm<>nil) executa
{se parcurge lista si se caută elementul în
funcţie de poziţia lui posibilă în matrice}
daca (curent^.linie=x) si (curent^.coloana=y)
atunci
ok:=true; a_curent:=curent; {daca s-a găsit

i se memorează adresa }
sf_daca;
curent:=curent^.urm;

sf_cattimp;
daca ok=false
atunci
a_curent:=nil; {daca nu a fost găsit adresa

memorată este nil}
sf_daca;
{funcţia returnează valoarea variabilei
booleene ok}
gasit_ele_in_lista:=ok;
sf_subalgoritm;

function
gasit_element_in_lista(x,y:integer;lista:lista_doua
_capete;var a_curent:adresa):boolean;
var
ok:boolean;curent:adresa;

begin
ok:=false;
curent:=lista.prim^.urm;
while not ok and(curent^.urm<>nil) do
begin
if (curent^.linie=x)and(curent^.coloana=y)
then
begin
ok:=true;a_curent:=curent;

end;
curent:=curent^.urm;

end;
if ok=false
then
a_curent:=nil;

gasit_element_in_lista:=ok;
end;

Se observă că algoritmul descris mai sus este mult mai complex decât cel necesar tipăririi

unei matrici memorate compact (ca tablou bidimensional), ceea ce demonstrează că listele

reprezintă o metodă mai puţin eficientă de memorare a matricilor.
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Suma a două matrici rare

Din punct de vedere strict matematic, suma a două matrici înseamnă adunarea element cu

element a două tablouri de aceeaşi dimensiune: se parcurg cele două matrici şi elementele de pe

aceleaşi poziţii se adună şi se depun în cea de a treia matrice (rezultat) pe aceeaşi poziţie. Dacă A

şi B sunt matrici care trebuie adunate, ambele de dimensiune m (numărul de linii) şi n (numărul

de coloane), iar C matricea rezultat, atunci formula de calcul este: C[i,j]=A[i,j]+B[i,j], unde i şi j

reprezintă poziţia elementului curent în matrice, adică linia şi coloana acestuia (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤

n).

În cazul reprezentării cu liste, ideea este de a căuta în fiecare dintre cele două liste

elementul de pe linia i şi coloana j (dacă acestea există) şi adunarea lor; dacă rezultatul este

nenul, trebuie creat un nou element în lista rezultat cu linia i şi coloana j. Există o situaţie de

excepţie, şi anume: dacă într-o matrice pe poziţia (i,j) există un element diferit de 0, iar în

cealaltă nu, caz în care trebuie creat un nou element în lista rezultat dar care va memora doar

valoarea diferită de 0. Şi pentru această operaţie s-a utilizat funcţia gasit_element_in_lista(linie,

coloana , lista, adresa_el_căutat).

Algoritmul de sumă a două matrici în pseudocod este dat în Descrierea 5, iar

implementarea sa în Exemplul 8.

Descrierea 5: Subalgoritmul suma Exemplul 8. Implementarea subalgoritmului suma

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul suma(lista1,lista2,lista3,ok)
este:
daca (lista1.prim^.linie<>lista2.prim^.linie)
sau(lista1.prim^.coloana<>lista2.prim^.coloana)
atunci
tipareste 'MATRICILE NU AU ACEEAŞI DIMENSIUNE,

DECI NU SE POATE EFECTUA SUMA LOR!';
ok:=false;

altfel
ok:=true;
initializeaza_santinele(lista1.prim^.linie,

lista1.prim^.coloana,lista3);
pentru i:=1 la lista1.prim^.linie executa
pentru j:=1 la lista1.prim^.coloana executa
daca

gasit_element_in_lista(i,j,lista1,curent1)
and gasit_element_in_lista(i,j,lista2,curent2)

atunci
creează_element(curent1^.valoare+

curent2^.valoare,i,j,lista3)
altfel
daca curent1<>nil atunci

creează_element(curent1^.valoare,i,j,lista3);
sf_daca:
daca curent2<>nil atunci

creează_element(curent2^.valoare,i,j,lista3)
sf_daca;

sf_daca;
sf_pentru;

sf_pentru

Procedure
suma(lista1,lista2:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete;var ok:boolean);
var
curent1,curent2,curent3:adresa;
i,j:integer;

begin
if (lista1.prim^.linie<>lista2.prim^.linie)

or(lista1.prim^.coloana<>lista2.prim^.coloana)
then
begin
writeln('MATRICILE NU AU ACEEASI

DIMENSIUNE,DECI NU SE POATE EFECTUA SUMA LOR!');
ok:=false;end

else
begin
ok:=true;
initializeaza_santinele

(lista1.prim^.linie,lista1.prim^.coloana,lista3);
for i:=1 to lista1.prim^.linie do
for j:=1 to lista1.prim^.coloana do
begin
if

gasit_element_in_lista(i,j,lista1,curent1)
and gasit_element_in_lista(i,j,lista2,curent2)

then

creează_element(curent1^.valoare
+curent2^.valoare,i,j,lista3)

else
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Descrierea 5: Subalgoritmul suma Exemplul 8. Implementarea subalgoritmului suma

Pseudocod Pascal
sf_daca;
sf_subalgoritm;

begin
if curent1<>nil then

creează_element(curent1^.valoare,i,j,lista3);
if curent2<>nil then

creează_element(curent2^.valoare,i,j,lista3)
end;

end;
end;

end;

Produsul unei matrici cu o constantă

Produsul unei matrici cu o constantă (sau un scalar cum se mai spune în matematică) este

o operaţie foarte simplă deoarece presupune parcurgerea listei şi înmulţirea valorii de la câmpul

valoare cu constanta transmisă ca parametru pentru subprogram. Algoritmul şi programul sunt

descrise mai jos (Descrierea 6 şi Exemplul 9) şi cred că nu mai necesită nici un comentariu.

Descrierea 6: Subalgoritm înmulţire_constanta Exemplul 9. Implementarea subalgoritmul

inmultire_constanta

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul înmulţire_constanta(lista;c);
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim) sau
(lista.prim=nil)
atunci
tipăreşte 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
cat timp q^.urm<>nil executa
q^.valoare:=q^.valoare*c;
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure inmultire_constanta(var
lista:lista_doua_capete;c:integer);
var
q:adresa;

begin
if

(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
while q^.urm<>nil do
begin
q^.valoare:=q^.valoare*c;
q:=q^.urm;

end;
end;

end;

Produsul a două matrici

La alt pol de complexitate se găseşte produsul a două matrici faţă de produsul unei

matrici cu un scalar.  Produsul a doua matrici nu se poate efectua întotdeauna decât dacă numărul

de coloane al primei matrici  este egal cu numărul de linii al celei de a doua matrice. După cum

se cunoaşte din algebra elementară, operaţia de înmulţire a două matrici se realizează prin

procedeul “linii prin coloane”. In lumina restricţiei amintită mai sus, înmulţirea matricilor nu este

comutativă. Pentru două matrici a şi b, matricea produs c va fi dată de formula:
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Descrierea 5: Subalgoritmul suma Exemplul 8. Implementarea subalgoritmului suma

Pseudocod Pascal
sf_daca;
sf_subalgoritm;

begin
if curent1<>nil then

creează_element(curent1^.valoare,i,j,lista3);
if curent2<>nil then

creează_element(curent2^.valoare,i,j,lista3)
end;

end;
end;

end;

Produsul unei matrici cu o constantă

Produsul unei matrici cu o constantă (sau un scalar cum se mai spune în matematică) este

o operaţie foarte simplă deoarece presupune parcurgerea listei şi înmulţirea valorii de la câmpul

valoare cu constanta transmisă ca parametru pentru subprogram. Algoritmul şi programul sunt

descrise mai jos (Descrierea 6 şi Exemplul 9) şi cred că nu mai necesită nici un comentariu.

Descrierea 6: Subalgoritm înmulţire_constanta Exemplul 9. Implementarea subalgoritmul

inmultire_constanta

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul înmulţire_constanta(lista;c);
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim) sau
(lista.prim=nil)
atunci
tipăreşte 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
cat timp q^.urm<>nil executa
q^.valoare:=q^.valoare*c;
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure inmultire_constanta(var
lista:lista_doua_capete;c:integer);
var
q:adresa;

begin
if

(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
while q^.urm<>nil do
begin
q^.valoare:=q^.valoare*c;
q:=q^.urm;

end;
end;

end;

Produsul a două matrici

La alt pol de complexitate se găseşte produsul a două matrici faţă de produsul unei

matrici cu un scalar.  Produsul a doua matrici nu se poate efectua întotdeauna decât dacă numărul

de coloane al primei matrici  este egal cu numărul de linii al celei de a doua matrice. După cum

se cunoaşte din algebra elementară, operaţia de înmulţire a două matrici se realizează prin

procedeul “linii prin coloane”. In lumina restricţiei amintită mai sus, înmulţirea matricilor nu este

comutativă. Pentru două matrici a şi b, matricea produs c va fi dată de formula:
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Descrierea 5: Subalgoritmul suma Exemplul 8. Implementarea subalgoritmului suma

Pseudocod Pascal
sf_daca;
sf_subalgoritm;

begin
if curent1<>nil then

creează_element(curent1^.valoare,i,j,lista3);
if curent2<>nil then

creează_element(curent2^.valoare,i,j,lista3)
end;

end;
end;

end;

Produsul unei matrici cu o constantă

Produsul unei matrici cu o constantă (sau un scalar cum se mai spune în matematică) este

o operaţie foarte simplă deoarece presupune parcurgerea listei şi înmulţirea valorii de la câmpul

valoare cu constanta transmisă ca parametru pentru subprogram. Algoritmul şi programul sunt

descrise mai jos (Descrierea 6 şi Exemplul 9) şi cred că nu mai necesită nici un comentariu.

Descrierea 6: Subalgoritm înmulţire_constanta Exemplul 9. Implementarea subalgoritmul

inmultire_constanta

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul înmulţire_constanta(lista;c);
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim) sau
(lista.prim=nil)
atunci
tipăreşte 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
cat timp q^.urm<>nil executa
q^.valoare:=q^.valoare*c;
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure inmultire_constanta(var
lista:lista_doua_capete;c:integer);
var
q:adresa;

begin
if

(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
while q^.urm<>nil do
begin
q^.valoare:=q^.valoare*c;
q:=q^.urm;

end;
end;

end;

Produsul a două matrici

La alt pol de complexitate se găseşte produsul a două matrici faţă de produsul unei

matrici cu un scalar.  Produsul a doua matrici nu se poate efectua întotdeauna decât dacă numărul

de coloane al primei matrici  este egal cu numărul de linii al celei de a doua matrice. După cum

se cunoaşte din algebra elementară, operaţia de înmulţire a două matrici se realizează prin

procedeul “linii prin coloane”. In lumina restricţiei amintită mai sus, înmulţirea matricilor nu este

comutativă. Pentru două matrici a şi b, matricea produs c va fi dată de formula:
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Astfel, în algoritmul de mai jos se implementează formula de mai sus căutând în liste

elementele care trebuie înmulţite pentru poziţia curentă (i,j) după care acestea se adună la o

variabilă sumă s care vine depusă în matricea rezultat la poziţia curentă (i,j).

Descrierea 7: Subalgoritmul produs Exemplul 10. Implementarea subalgoritmul produs

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul
Produs(lista1,lista2,lista3,ok:boolean);
daca
(lista1.prim^.coloana<>lista2.prim^.linie)
atunci
tipareste 'MATRICILE NU AU DIMENSIUNI

CORESPUNZĂTOARE OPERAŢIEI DE ÎNMULŢIRE!');
ok:=false;

altfel
ok:=true;
initializeaza_santinele(lista1.prim^.linie,

lista1.prim^.coloana,lista3);
pentru  i:=1 la  lista1.prim^.linie executa
pentru  j:=1 la lista1.prim^.coloana executa
s:=0;
pentru k:=1 la lista1.prim^.coloana

executa
daca

gasit_element_in_lista(i,k,lista1,curent1) si
gasit_element_in_lista(k,j,lista2,curent2)

atunci
s:=s+curent1^.valoare*

curent2^.valoare;
sf_daca;

sf_pentru;
daca s<>0
atunci
creează_element(s,i,j,lista3);

sf_daca;
sf_pentru;

sf_pentru;{se memorează dimensiunea noii
matrici}
lista3.prim^.linie:=lista1.prim^.linie;
lista3.prim^.coloana:=lista2.prim^.coloana;

sf_subalgoritm;

Procedure
produs(lista1,lista2:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete;var ok:boolean);
var
curent1,curent2,curent3:adresa;
s,i,j,k:integer;

begin
if (lista1.prim^.coloana<>lista2.prim^.linie)

then
begin
writeln('MATRICILE NU AU DIMENSIUNI

CORESPUNZATOARE OPERATIEI DE INMULTIRE!');
ok:=false;

end
else
begin
ok:=true;
initializeaza_santinele(lista1.prim^.linie,

lista1.prim^.coloana,lista3);
for i:=1 to lista1.prim^.linie do
for j:=1 to lista1.prim^.coloana do
begin
s:=0;
for k:=1 to lista1.prim^.coloana do
if

gasit_element_in_lista(i,k,lista1,curent1) and
gasit_element_in_lista(k,j,lista2,curent2)

then
s:=s+curent1^.valoare*

curent2^.valoare;
if s<>0
then
creează_element(s,i,j,lista3)

end;
lista3.prim^.linie:=lista1.prim^.linie;

lista3.prim^.coloana:=lista2.prim^.coloana;
end;

end;

Matrici particulare

Pentru a mai simplifica şi relaxa programul s-au mai implementat diverse verificări făcute

asupra unei matrici care vizează tablouri particulare de elemente, şi anume: matrice de tip linie

(are doar o linie), matrice de tip coloană (are doar o coloană), matrice pătratică (numărul de linii

este egal cu numărul de coloane). Descrierea algoritmului în pseudocod şi implementarea

acestuia în Pascal sunt prezentate în Descrierea 8, respectiv Exemplul 11.

Descrierea 8: Subalgoritmul verificari Exemplul 11. Implementarea subalgoritmului verificari
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Pseudocod Pascal
Subalgoritmul verificari(lista) este:
daca
(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
daca lista.prim^.linie=1
atunci
tipareste 'Este o matrice de tip LINIE'

altfel
daca lista.prim^.coloana=1
atunci
tipareste 'Este o matrice de tip COLOANA'

altfel
dacalista.prim^.linie=lista.prim^.coloana
atunci
tipareste 'Este o matrice PĂTRATICĂ')

altfel tipareste'Este o matrice oarecare';
sf_daca;

sf_daca;
sf_daca;

sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure verificari(lista:lista_doua_capete);
begin
if (lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
if lista.prim^.linie=1
then
writeln('Este o matrice de tip LINIE')

else
if lista.prim^.coloana=1
then
writeln('Este o matrice de tip COLOANA')

else
if lista.prim^.linie=lista.prim^.coloana
then
writeln('Este o matrice PATRATICA')

else writeln('Este o matrice OARECARE');
END;

3.1.2 Aritmetica numerelor mari

În cazul de faţă, prin numere mari înţelegem valori numerice naturale reprezentate pe un

număr de biţi care depăşeşte capacitatea de prelucrare a unităţii aritmetice. O metodă de a

reprezenta numărul este de a memora cifrele lui în locaţii diferite de memorie, în aşa fel încât să

se ştie şi ordinea lor. În implementarea următoare se memorează cifrele unui număr într-o listă

dublu înlănţuită. Această reprezentare prezintă două avantaje: (1) permite accesarea mai facilă a

nodurilor şi (2) posibilitatea parcurgerii listei în dublu sens, utilă deoarece la tipărirea numărului

avem nevoie de o ordine (de la începutul său spre sfârşitul numărului) iar la operaţiile aritmetice

de alta (de la sfârşitul numărului spre începutul său).

Acestea fiind spuse, vom declara o listă care în fiecare nod component va avea un câmp

care va memora câte o cifră a numărului. Cifrele vor fi citite dintr-un fişier text în care pe fiecare

linie se va găsi câte una. Bineînţeles că la o astfel de reprezentare trebuie regândite şi

implementate operaţiile de bază cu numere naturale, de aceea în cele ce urmează vom da

algoritmii necesari lucrului cu numere mari: citire, tipărire, comparare, adunare, scădere,

înmulţire cu o cifră, împărţire la o cifră.

Programul principal în care au fost implementate operaţiile de bază este cel din

Exemplul 12.

Exemplul 12. Programul principal pentru aritmetica numerelor mari

Pascal



Structuri dinamice de date

67

Exemplul 12. Programul principal pentru aritmetica numerelor mari

Pascal

{$B+}  uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record    cifra:integer;   ante,urm:adresa; end;
lista_doua_capete=record

prim,ultim:adresa;
end;

var
lista,lista1,lista2,lista3:lista_doua_capete;
op,x,c,rezultat,rest:integer;    ok:boolean;

BEGIN
Clrscr;
repeat
writeln('1- Crearea listei');
writeln('2- Tiparirea numarului');
writeln('3- Suma a doua numere');
writeln('4- Produsul numarului cu o cifra');
writeln('5- Compararea a doua numere');
writeln('6- Diferenta a doua numere');
writeln('7- Impartirea numarului la o cifra');
writeln('0- Iesire');
writeln('Alegeti optiunea: ');
readln(op);
case op of
1: creare(lista);
2: begin writeln('Numarul este: '); tiparire_numar(lista);end;
3: begin

creare(lista1); creare(lista2);
suma(lista1,lista2,lista3);
writeln('Primul numar'); tiparire_numar(lista1);
writeln('Al doilea numar');  tiparire_numar(lista2);
writeln('Suma celor doua numere'); tiparire_numar(lista3);

end;
4: begin

creare(lista1);
writeln('Numarul este'); tiparire_numar(lista1);
repeat
writeln('Dati cifra: ');
readln(c);

until (c>=0)and(c<=9);
writeln('Produsul este '); produs(lista1,lista3,c);
tiparire_numar(lista3);

end;
5: begin

creare(lista1);  creare(lista2);
comparare(lista1,lista2,rezultat);   {1=mai mare 1  2=mai mare 2  3=egale}
writeln('Primul numar');  tiparire_numar(lista1);
writeln('Al doilea numar');  tiparire_numar(lista2);
if rezultat=1 then writeln('Primul numar este mai mare');
if rezultat=2 then writeln('Al doilea numar este mai mare');
if rezultat=3 then writeln('Numerele sunt egale');

end;
6: begin

creare(lista1);  creare(lista2);
comparare(lista1,lista2,rezultat);
if rezultat=3 then Writeln('Diferenta este:   0')
else
if rezultat=1
then
begin
diferenta(lista1,lista2,lista3);
writeln('Primul numar');  tiparire_numar(lista1);
writeln('Al doilea numar');   tiparire_numar(lista2);
writeln('Diferenta celor doua numere');  tiparire_numar(lista3);

end
else
begin
diferenta(lista2,lista1,lista3);
writeln('Primul numar');  tiparire_numar(lista2);
writeln('Al doilea numar');  tiparire_numar(lista1);
writeln('Diferenta celor doua numere');   tiparire_numar(lista3);

end;
end;

7: begin
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Exemplul 12. Programul principal pentru aritmetica numerelor mari

Pascal

creare(lista1); writeln('Numarul este');  tiparire_numar(lista1);
repeat
writeln('Dati cifra (diferita de 0): ');
readln(c);

until (c>0)and(c<=9);
writeln('Catul si restul sunt ');  impartire(lista1,lista3,c,rest);
write('Catul este: '); tiparire_numar(lista3);   writeln('Restul este: ',rest);

end;
end;
readln;
clrscr;

until op=0;
END.

Fişierele text din care se citesc datele, mai exact cifrele numerelor, au structura din

Exemplul 13:

Exemplul 13.  Fişiere de intrare

Cifre1.txt Cifre2.txt

2
3
3
3
5
9
9
0

2
0
0
3
5
8
8
9
5
5

Crearea listei

Ca şi în cazul matricilor rare şi aici s-au declarat separat subprograme pentru iniţializarea

santinelelor şi pentru adăugarea unui element înaintea celui transmis ca parametru (în cazul

creării în faţa ultimului element, adică santinela). Descrierea algoritmului în pseudocod şi

implementarea acestuia în Pascal sunt prezentate în Descrierea 9, respectiv Exemplul 14.

Descrierea 9: Subalgoritmii initializeaza_santinele,

creează_element, creare

Exemplul 14. Implementarea subalgoritmilor

initializeaza_santinele, creează_element, creare

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul
initializeaza_santinele(lista) este:
alocă_memorie(lista.prim);lista.prim^.ante:=nil;
alocă_memorie(lista.ultim);lista.ultim^.urm:=nil;
lista.ultim^.ante:=lista.prim;
lista.prim^.urm:=lista.ultim;
sf_subalgoritm;

Subalgoritm creează_element(c,lista,curent) este:
{c reprezintă valoarea cifrei, iar curent adresa
înaintea căreia se va executa adăugarea}

Procedure initializeaza_santinele
(var lista:lista_doua_capete);
begin
new(lista.prim);
lista.prim^.ante:=nil;
new(lista.ultim);
lista.ultim^.urm:=nil;
lista.ultim^.ante:=lista.prim;
lista.prim^.urm:=lista.ultim;

end;

Procedure creează_element
(c:integer;var lista:lista_doua_capete;curent:adresa
);
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Descrierea 9: Subalgoritmii initializeaza_santinele,

creează_element, creare

Exemplul 14. Implementarea subalgoritmilor

initializeaza_santinele, creează_element, creare

Pseudocod Pascal
alocă_memorie(q);
q^.cifra:=c;
q^.urm:=curent;
q^.ante:=curent^.ante;
curent^.ante^.urm:=q;
curent^.ante:=q;
sf_subalgoritm;

Subalgoritm creare(lista) este:
Citeste s;  {s va fi numele fişierului în care
sunt cifrele numărului}
leagă f de s;
deschide_pt_citire(f);
initializeaza_santinele(lista);
cat timp nu am ajuns la sfarşitul lui f execută
citeşte din f  în c;
creează_element(c,lista,lista.ultim);

sf_cattimp;
sf_subalgoritm;

var
q:adresa;

begin
new(q); q^.cifra:=c;
q^.urm:=curent;
q^.ante:=curent^.ante;
curent^.ante^.urm:=q;
curent^.ante:=q;

end;

Procedure creare(var lista:lista_doua_capete);
var
f:text; x,c,g:integer; q,curent:adresa;
s:string;

begin
writeln('Dati numele fisierului in care se

gasesc cifrele numarului: ');
readln(s);
assign(f,s);
reset(f);
initializeaza_santinele(lista);
while not eof(f) do
begin
readln(f,c);
creează_element(c,lista,lista.ultim);

end;
end;

Tipărirea numărului

Tipărirea este operaţia clasică de afişare a elementelor unei liste liniare dublu înlănţuite

începând de la primul element al acesteia şi până la ultimul (bineînţeles fără santinele) redată în

Descrierea 10 şi implementată în Exemplul 15.

Descrierea 10: Subalgoritmul tipărire_număr Exemplul 15. Implementarea subalgoritmilor

tiparire_numar

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul tipărire_număr(lista) este:
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim) sau
(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
cat timp q^.urm<>nil executa
tipareste q^.cifra;
q:=q^.urm;

sf_cattimp
sf_daca;
salt pe ecran la linia următoare;
sf_subalgoritm;

Procedure
tiparire_numar(lista:lista_doua_capete);
var
q:adresa;

begin
if

(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
while q^.urm<>nil do
begin
write(q^.cifra);
q:=q^.urm;

end;
end;

writeln;
end;

Compararea a două numere
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Algoritmul de comparare stabileşte care dintre numerele puse în discuţie este mai mare.

Procedura comparare are ca parametri cele două liste şi o variabilă numerică ce va transmite

programului diferite valori în funcţie de numerele discutate, şi anume:

- valoarea 1 dacă numărul memorat în lista1 este mai mare decât numărul memorat în

lista2;

- valoarea 2 dacă numărul memorat în lista2 este mai mare decât numărul memorat în

lista1;

- valoarea 3 dacă numerele sunt egale.

Pentru compararea efectivă a celor două numere s-a mai definit o funcţie care returnează

numărul de cifre pe care le are lista, deoarece dacă un număr natural are mai multe cifre atunci

sigur este mai mare decât celălalt număr.

Procedura compara stabileşte cu ajutorul structurilor alternative în care dintre cazuri ne

găsim, cel mai complex fiind cel în care numerele au acelaşi număr de cifre şi trebuie să

parcurgem cele două liste până la primul nod diferit sau până la sfârşitul lor (caz în care

numerele sunt egale). Algoritmul descris în continuare, în Descrierea 11, ţine cont de toate

cazurile. Implementarea sa în Pascal este prezentată în Exemplul 16.

Descrierea 11: Subalgoritmii număr_elemente,

comparare

Exemplul 16. Implementarea subalgoritmilor

numar_elemente, comparare

Pseudocod Pascal

Subalgoritmul număr_elemente(lista)returnează
număr;
n:=0;
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim)  sau
(lista.prim=nil)
atunci
n:=0

else
q:=lista.prim^.urm;
cat timp q^.urm<>nil execută
n:=n+1;    q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;
numar_elemente:=n;
sf_subalgoritm;

Subalgoritm
comparare(lista1,lista2,rezultat) este:
daca
numar_elemente(lista1)>numar_elemente(lista2)
atunci
rezultat:=1

altfel
daca

numar_elemente(lista1)<numar_elemente(lista2)
atunci
rezultat:=2

altfel

Function
numar_elemente(lista:lista_doua_capete):integer;
var
q:adresa; n:integer;

begin
n:=0;
if
(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
n:=0

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
while q^.urm<>nil do
begin   n:=n+1;    q:=q^.urm;  end;

end;
numar_elemente:=n;
end;

Procedure
comparare(lista1,lista2:lista_doua_capete;var
rezultat:integer);
var
curent1,curent2:adresa;

begin
if

numar_elemente(lista1)>numar_elemente(lista2)
then
rezultat:=1

else
if
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Descrierea 11: Subalgoritmii număr_elemente,

comparare

Exemplul 16. Implementarea subalgoritmilor

numar_elemente, comparare

Pseudocod Pascal

curent1:=lista1.prim^.urm;
curent2:=lista2.prim^.urm;
cat timp

(curent1^.urm<>nil)and(curent2^.urm<>nil)
si(curent1^.cifra=curent2^.cifra)executa

curent1:=curent1^.urm;
curent2:=curent2^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;

sf_daca;
sf_subalgoritm;

numar_elemente(lista1)<numar_elemente(lista2)
then
rezultat:=2

else
begin
curent1:=lista1.prim^.urm;
curent2:=lista2.prim^.urm;
while

(curent1^.urm<>nil)and(curent2^.urm<>nil)
and(curent1^.cifra=curent2^.cifra)do

begin
curent1:=curent1^.urm;
curent2:=curent2^.urm;

end;
if

(curent1^.urm=nil)and(curent2^.urm=nil)
then
rezultat:=3

else
begin
if (curent1^.cifra<curent2^.cifra)
then
rezultat:=2;
if (curent1^.cifra>curent2^.cifra)
then
rezultat:=1;

end;

end;
end;

Suma a două numere

Algoritmul de adunare este foarte simplu: se adună cifrele de acelaşi rang cu transportul

de la adunarea de rang mai mic şi se obţine o nouă cifră a sumei, precum şi transportul pentru

următoarea adunare de rang mai mare. De remarcat că la prima adunare (cea corespunzătoare

rangului unităţilor) transportul anterior (care în mod evident nu există, aceasta fiind prima

adunare) trebuie iniţializat cu 0.

Merită atenţie specială cazul în care ultimul transport este diferit de 0. În acest caz apare

fenomenul numit depăşire care l-am tratat ca pe o adăugare a unui element după santinela de

început a listei.

Procedura implementată mai jos utilizează o variantă a metodei de interclasare a două

liste: se parcurg cele două structuri în paralel (de la ultimul element, deoarece aşa impune

operaţia de adunare) şi se realizează operaţiile dorite până când una dintre ele se termină. La

final se verifică în care listă au mai rămas elemente şi pentru aceea se continuă algoritmul de

adunare (poate transportul nu a fost 0). Descrierea 12 conţine subalgoritmul, iar Exemplul 17

implementarea acestuia în Pascal.
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Descrierea 12: Subalgoritmul suma Exemplul 17. Implementarea subalgoritmului suma

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul suma(lista1,lista2,lista3);
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.ultim^.ante;
curent2:=lista2.ultim^.ante;
t:=0;  {parcurge cele doua liste de la sfârşit}
cat timp (curent1^.ante<>nil)si(curent2^.ante<>nil)
executa
c:=curent1^.cifra+curent2^.cifra+t;
daca c>9     {verifică dacă este depăşire}
atunci
creează_element(c mod10,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=1;
altfel
creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=0;

sf_daca;
curent1:=curent1^.ante;
curent2:=curent2^.ante;
sf_cattimp;
daca curent1^.ante<>nil
atunci     {cazul în care lista1 mai are el.}
cat timp (curent1^.ante<>nil) executa
c:=curent1^.cifra+t;
daca c>9
atunci

creează_element(c mod 0,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=1;

altfel
creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);

t:=0;
sf_daca;
curent1:=curent1^.ante;

sf_cattimp;
daca curent2^.ante<>nil
atunci  {cazul în care lista2 mai are el.}
cat timp (curent2^.ante<>nil) executa
c:=curent2^.cifra+t;
daca c>9
atunci

creează_element(c mod 10,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=1;

altfel
creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);t:=0;

sf_daca;
curent2:=curent2^.ante;

sf_cattimp;
daca  t<>0
atunci

creează_element(1,lista3,lista3.prim^.urm);
{cazul în care transportul rămâne 1 şi trebuie
creat un nod}
sf_daca

sf_subalgoritm;

Procedure
suma(lista1,lista2:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete);
var
curent1,curent2,curent3:adresa;
c,t:integer;

begin
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.ultim^.ante;
curent2:=lista2.ultim^.ante;
t:=0;
while

(curent1^.ante<>nil)and(curent2^.ante<>nil) do
begin
c:=curent1^.cifra+curent2^.cifra+t;
if c>9
then
begin

creează_element(c mod 10,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=1;

end
else
begin

creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=0;

end;
curent1:=curent1^.ante;
curent2:=curent2^.ante;

end;
if curent1^.ante<>nil
then
while (curent1^.ante<>nil) do
begin
c:=curent1^.cifra+t;
if c>9
then
begin

creează_element(c mod 0,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=1;

end
else
begin

creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=0;

end;
curent1:=curent1^.ante;

end;
if curent2^.ante<>nil
then
while (curent2^.ante<>nil) do
begin
c:=curent2^.cifra+t;
if c>9
then
begin

creează_element(c mod 10,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=1;

end
else
begin

creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=0;

end;
curent2:=curent2^.ante;

end;
if t<>0
then

creează_element(1,lista3,lista3.prim^.urm);
end;

Diferenţa a două numere
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Pentru diferenţa a două numere naturale s-a implementat un algoritm care scade dintr-un

număr mai mare unul mai mic sau cel mult egal (s-a folosit procedura de comparare definită mai

sus). Algoritmul de scădere este evident asemănător celui de adunare. Cel mai dificil caz este cel

în care se încearcă la scăderea de un anumit rang dintr-o cifră mai mică a unei cifre mai mari.

Acest caz a fost tratat asemănător cu transportul de cifră de la adunare (aşa-numitul „împrumut”

de la cifra de rang mai mare). Şi aici există un caz de excepţie şi anume cel în care în lista din

care se face scăderea mai rămân elemente şi trebuie operate şi puse în lista rezultat.  Descrierea

13 prezintă algoritmul în pseudocod, iar Exemplul 18 implementarea acestuia în Pascal.

Descrierea 13: Subalgoritmul diferenta Exemplul 18. Implementarea subalgoritmului diferenta

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul
diferenta(lista1,lista2,lista3) este:
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.ultim^.ante;
curent2:=lista2.ultim^.ante;
t:=0;
cat timp (curent1^.ante<>nil)si(curent2^.ante<>nil)
executa
daca (curent1^.cifra-t)>=curent2^.cifra
atunci
c:=curent1^.cifra-t-curent2^.cifra; t:=0;

altfel
c:=(10+curent1^.cifra-t)-curent2^.cifra;
t:=1;

sf_daca;
creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
curent1:=curent1^.ante;
curent2:=curent2^.ante;

sf_cattimp;
daca curent1^.ante<>nil
atunci
cat timp (curent1^.ante<>nil) executa
c:=curent1^.cifra-t;
daca c>0
atunci
c:=curent1^.cifra-t;
t:=0;

altfel
c:=(10+curent1^.cifra-t);
t:=0;

sf_daca;

creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
curent1:=curent1^.ante;

sf_cattimp;
daca t<>0
atunci
creează_element(1,lista3,lista3.prim^.urm);

sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure
diferenta(lista1,lista2:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete);
var
curent1,curent2,curent3:adresa;
c,t:integer;

begin
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.ultim^.ante;
curent2:=lista2.ultim^.ante;
t:=0;
while
(curent1^.ante<>nil)and(curent2^.ante<>nil) do
begin
if (curent1^.cifra-t)>=curent2^.cifra
then
begin
c:=curent1^.cifra-t-curent2^.cifra;
t:=0;

end
else
begin
c:=(10+curent1^.cifra-t)-curent2^.cifra;
t:=1;

end;
creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);
curent1:=curent1^.ante;
curent2:=curent2^.ante;

end;
if curent1^.ante<>nil
then
while (curent1^.ante<>nil) do
begin
c:=curent1^.cifra-t;
if c>0
then
begin
c:=curent1^.cifra-t;
t:=0;

end
else
begin
c:=(10+curent1^.cifra-t);
t:=0;

end;
creează_element(c,lista3,lista3.prim^.urm);

curent1:=curent1^.ante;
end;

if t<>0
then
creează_element(1,lista3,lista3.prim^.urm);
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Descrierea 13: Subalgoritmul diferenta Exemplul 18. Implementarea subalgoritmului diferenta

Pseudocod Pascal
end;

Produsul unui număr cu o cifră

Pentru înmulţire am ales-o pe cea cu o cifră, deoarece poate fi generalizată pentru numere

cu mai multe cifre. Un caz de excepţie este înmulţirea cu 0 la care rezultatul este o listă ce va

conţine doar un element efectiv şi anume cel cu valoarea 0. Şi aici s-a ţinut cont de transport şi

s-a operat ca atare. În continuare se prezintă algoritmul (Descrierea 14) şi implementarea în

Pascal  (Exemplul 19).

Descrierea 14: Subalgoritmul produs Exemplul 19. Implementarea subalgoritmului produs

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul produs(lista1,lista3,c);
{c este parametrul care memorează
înmulţitorul}
daca c=0
atunci
initializeaza_santinele(lista3);
creează_element(0,lista3,lista3.prim^.urm);

altfel {tot de la coadă se parcurge lista cu
deîmpărţitul}
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.ultim^.ante;
t:=0;
cat timp curent1^.ante<>nil executa
n:=curent1^.cifra*c+t;
daca n>9
atunci   {cazul de depăşire}

creează_element(n mod 10,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=n div 10;

altfel  {cazul general}
creează_element(n,lista3,lista3.prim^.urm);

t:=0;
sf_daca;
curent1:=curent1^.ante;

sf_cattimp;
{În cazul în care mai rămâne transport se mai
crează un nod}
daca t<>0
atunci

creează_element(t,lista3,lista3.prim^.urm);
sf_daca;

sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure produs(lista1:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete;c:integer);
var
curent1,curent3:adresa;
t,n:integer;

begin
if c=0
then
begin
initializeaza_santinele(lista3);

creează_element(0,lista3,lista3.prim^.urm);
end

else
begin
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.ultim^.ante; t:=0;
while curent1^.ante<>nil do
begin
n:=curent1^.cifra*c+t;
if n>9
then
begin

creează_element(n mod 10,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=n div 10;

end
else
begin

creează_element(n,lista3,lista3.prim^.urm);
t:=0;

end;
curent1:=curent1^.ante;

end;
if t<>0
then

creează_element(t,lista3,lista3.prim^.urm);
end;

end;

Împărţirea numărului la o cifră

Cazul special al împărţirii la 0 a fost tratat în programul principal prin validarea cifrei

citite de la tastatură. Aici s-a ţinut cont de faptul că cifra împărţitoare poate fi mai mică decât cea
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de împărţit, caz în care a fost memorată, iar la pasul următor a fost înmulţită cu 10 şi adunată la

următoarea (ca la operaţia pe care o execută elevii în clasa a doua la împărţirea cu rest).

Elementul nou creat memorează valoarea 0, excepţie făcând prima cifră. Faţă de celelalte

operaţii, la care parcurgerea a fost de la ultimul element la primul, aici traversarea listei trebuie

făcută invers: de la primul element al listei la ultimul. Pe lângă lista rezultat care conţine câtul,

procedura va transmite ca parametru de ieşire şi restul împărţirii efectuate. Algoritmul este

prezentat în Descrierea 15, iar implementarea în Exemplul 20.

Descrierea 15: Subalgoritmul impartire Exemplul 20. Implementarea subalgoritmului impartire

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul
impartire(lista1,lista3,c,rest) este:
{c este împărţitorul iar rest variabila în
care se va memora restul împărţirii}

initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.prim^.urm; t:=0;
cat timp curent1^.urm<>nil executa
daca  t*10+curent1^.cifra>=c
atunci   {cazul geberal}

creează_element((t*10+curent1^.cifra) div c,
lista3,lista3.ultim);

t:=(t*10+curent1^.cifra) mod c;
altfel{cifra este mai mare decât cea din nr}
daca  curent1=lista1.prim
atunci
t:=curent1^.cifra {se memorează dacă e

prima}
altfel

creează_element(0,lista3,lista3.ultim);
t:=curent1^.cifra;   {se crează nodul}

sf_daca;
sf_daca;
curent1:=curent1^.urm;

sf_cattimp;
rest:=t;  {se memorează restul}
sf_subalgoritm;

Procedure impartire(lista1:lista_doua_capete;
var lista3:lista_doua_capete;c:integer;var
rest:integer);
var
curent1,curent3:adresa;
t,n:integer;

begin
initializeaza_santinele(lista3);
curent1:=lista1.prim^.urm; t:=0;
while curent1^.urm<>nil do
begin
if t*10+curent1^.cifra>=c
then
begin

creează_element((t*10+curent1^.cifra) div c,
lista3,lista3.ultim);

t:=(t*10+curent1^.cifra) mod c;
end

else
begin
if curent1=lista1.prim
then
t:=curent1^.cifra

else
begin

creează_element(0,lista3,lista3.ultim);
t:=curent1^.cifra;

end;
end;

curent1:=curent1^.urm;
end;
rest:=t;
end;

3.1.3 Operaţii cu polinoame

Un subiect interesant de tratat la acest capitol de aplicaţii este şi studiul polinoamelor [1]

(bineînţeles cu rădăcini în matematică, dar cu ramificaţii în fizică, chimie, informatică etc.).

Pentru a putea lucra în continuare cu această noţiune, trebuie să înţelegem semnificaţia ei

(cea mai simplă, pe care o învaţă elevii în clasele gimnaziale), care pleacă de la definiţia

monomului, care este un produs între o constantă şi una sau mai multe variabile (ca să
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simplificăm probleme vom lucra în continuare doar cu o necunoscută), polinomul fiind o sumă

de monoame  reprezentabilă astfel:

P(x) =  a0x
0+a1x

1+a2x
2+ ………… +anx

n unde:

a0, a1, a2,  ………… an sunt constantele sau coeficienţii polinomului;

x0, x1, x2,  …………  xn sunt puterile necunoscutei polinomului.

Revenind la informatică, una dintre posibilele reprezentări statice ale unui polinom în

memorie este cea din Exemplul 21.

Exemplul 21. Declaraţii de polinoame
Pascal

Type

monom=record

coeficient,grad:integer;

end;

polinom=array [1..1000] of monom;

Var

p:polinom;

Însă, la fel ca în cazul matricilor rare şi aici se poate întâmpla ca gradul polinomului

(puterea cea mai mare a necunoscutei) să fie foarte mare şi multe dintre monoamele polinomului

să lipsească (coeficienţi egali cu zero) şi atunci se face risipă de memorie. Iată de ce revenim la

structurile dinamice şi implementăm o reprezentare în memorie a polinoamelor sub formă de

liste liniare dublu înlănţuite, ale căror câmpuri de informaţii vor memora coeficienţii şi gradele

fiecărui monom component al polinomului. Această listă va fi ordonată crescător după gradul

monoamelor. Pentru a uşura implementarea diferitelor operaţii cu polinoame, vom folosi o listă

ordonată cu santinele la capete, iar în câmpul de grad al santinelei de pe ultima poziţie vom

memora gradul polinomului. Programul principal care implementează o astfel de structură şi

operaţiile de bază cu polinoame este cel din Exemplul 22.

Exemplul 22. Programul principal pentru operaţii cu polinoame

Pascal
{$B+}
uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record

coef,grad:integer;
ante,urm:adresa;

end;
lista_doua_capete=record

prim,ultim:adresa;
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Exemplul 22. Programul principal pentru operaţii cu polinoame

Pascal
end;

……{subprogramele utilizate vor fi explicate si implementate in continuare}
var
lista,lista1,lista2,lista3:lista_doua_capete;
op,x:integer;
ok:boolean;

BEGIN
Clrscr;
repeat
writeln('1- Crearea listei');
writeln('2- Tiparirea polinomului crescator');
writeln('3- Tiparirea polinomului descrescator');
writeln('4- Valoarea unui polinom pentru un x dat');
writeln('5- Suma a doua polinoame');
writeln('6- Produsul a doua polinoame');
writeln('0- Iesire');
writeln('Alegeti optiunea: ');
readln(op);
case op of
1: creare(lista);
2: tiparire_crescator(lista);
3: tiparire_descrescator(lista);
4: begin

writeln('Dati valoarea lui x');
readln(x);
valoare_polinom(lista,x);

end;
5: begin

creare(lista1); creare(lista2); suma(lista1,lista2,lista3);
writeln('Primul polinom'); tiparire_crescator(lista1);
writeln('Al doilea polinom');  tiparire_crescator(lista2);
writeln('Suma celor doua polinoame');  tiparire_crescator(lista3);

end;
6: begin

creare(lista1); creare(lista2);
produs(lista1,lista2,lista3);
writeln('Primul polinom');   tiparire_crescator(lista1);
writeln('Al doilea polinom'); tiparire_crescator(lista2);
writeln('Produsul celor doua polinoame');  tiparire_crescator(lista3);

end;
end;
readln;
clrscr;

until op=0;
END.

Informaţiile pentru acest program, ca şi pentru cele anterioare, vor fi citite dintr-un fişier

text cu următoarea formă: pe  prima linie se află gradul polinomului iar pe următoarele se găsesc

perechi de numere cu semnificaţia că primul reprezintă coeficientul şi cel de-al doilea gradul

monomului. Două exemple de fişiere pentru datele de intrare pot fi cele din Exemplul 23.

Exemplul 23.  Fişiere de intrare

Poli1.txt Poli2.txt
5
3 5
2 2
7 1
8 0
3 3

3
1 1
-1 2
3 3

Crearea listei
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Pentru a crea o listă ce conţine un polinom vom citi gradul şi valoarea pentru fiecare

element dintr-un fişier text şi vom realiza structura în ordine crescătoare a gradelor. Valorile

trebuie să fie nenule (presupunem că datele din fişier sunt corecte). Elementele vor fi întotdeauna

adăugate la locul lor în funcţie de gradul citit, această operaţie fiind posibilă datorită modului în

care am conceput subalgoritmul de creare. Procedurile vor fi descrise în continuare în Descrierea

16 şi implementate în Exemplul 24.

Descrierea 16: Subalgoritmul creare Exemplul 24. Implementarea subalgoritmilor

initializeaza_santinele, creează_element, creare

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul din dreapta este cel care
creează cele doua santinele prim si ultim,
subalgoritm pe care l-am intalnit si la
aplicatiile ulterioare;

Subalgoritmul din dreapta este cel care
creează un nou element in lista inaintea
adresei data de parametrul curent, subalgoritm
pe care de asemenea l-am intalnit si la
aplicatiile ulterioare;

Subalgoritmul  creare(lista) este:
citeste s;
leaga fisierul f de stringul s;
deschide pt. citire(f);
citeste din f in x;
initializeaza_santinele(x,lista);
cat timp nu am ajuns la sfarsitul fisierului(f)
executa
citeste din f in c,g;  curent:=lista.prim;
cat timp
(curent<>lista.ultim)si(curent^.grad<=g) executa
curent:=curent^.urm;

{parcurge lista pana ajunge la elementul
inaintea }
{caruia trebuie adaugat noul element}
sf_cattimp
creează_element(c,g,lista,curent);

sf_cattimp;
sf_subalgoritm;

Procedure initializeaza_santinele(x:integer;var
lista:lista_doua_capete);
begin
new(lista.prim);
lista.prim^.ante:=nil;
lista.prim^.grad:=0;
new(lista.ultim);
lista.ultim^.grad:=x;
lista.ultim^.urm:=nil;
lista.ultim^.ante:=lista.prim;
lista.prim^.urm:=lista.ultim;

end;

Procedure creează_element(c,g:integer;var
lista:lista_doua_capete;curent:adresa);
var
q:adresa;

begin
new(q); q^.coef:=c; q^.grad:=g;
q^.urm:=curent;  q^.ante:=curent^.ante;
curent^.ante^.urm:=q;  curent^.ante:=q;

end;

Procedure creare(var lista:lista_doua_capete);
var
f:text; x,c,g:integer; q,curent:adresa;
s:string;

begin
writeln('Dati numele fisierului in care se
gaseste polinomul: ');
readln(s);  assign(f,s);  reset(f);
readln(f,x);
initializeaza_santinele(x,lista);
while not eof(f) do
begin
readln(f,c,g);
curent:=lista.prim;
while (curent<>lista.ultim)and(curent^.grad<=g)
do

curent:=curent^.urm;
creează_element(c,g,lista,curent);

end;
end;

Tipărirea polinomului

Pentru afişarea polinomului am realizat două proceduri: una pentru tipărirea acestuia în

ordine crescătoare a gradelor polinomului şi una în ordine descrescătoare. Afişarea se va face
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într-un format destul de obişnuit; de exemplu polinomul: -5X4+X2+X+2 va apărea pe ecran

astfel: -5X^4+1X^2+1X+2X0. Pentru aceasta, este necesar să tratăm separat cazul tipăririi

primului monom (pentru a nu apărea la sfârşitul şirului tipărit un caracter + în plus). Luând în

considerare aceste observaţii, ajungem la următoarele proceduri de afişare a unui polinom

(Descrierea 17 şi Exemplul 25).

Descrierea 17: Subalgoritmii tiparire_crescator şi

tiparire_descrescator

Exemplul 25. Implementarea subalgoritmilor

tiparire_crescator şi tiparire_descrescator

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul tiparire_crescator(lista) este:
daca (lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
tipareste 'Polinomul este: ';
tipareste 'P(x)=' ;
tipareste q^.coef,'x^',q^.grad;
q:=q^.urm;
cat timp q^.urm<>nil executa
tipareste '+',q^.coef,'x^',q^.grad;
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_daca;
salt pe ecran la linia urmatoare;
sf_subalgoritm;

Subalgoritmul
tiparire_descrescator(lista) este:
daca
(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
q:=lista.ultim^.ante;
tipareste 'Polinomul este: ';
tipareste 'P(x)=' ;
tipareste q^.coef,'x^',q^.grad;
q:=q^.ante;
cat timp q^.ante<>nil executa
tipareste '+',q^.coef,'x^',q^.grad;
q:=q^.ante;

sf_cattimp;
sf_daca;
salt pe ecran la linia urmatoare;
sf_subalgoritm;

Procedure
tiparire_crescator(lista:lista_doua_capete);
var
q:adresa;

begin
if
(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;
writeln('Polinomul este: ');
write('P(x)=');
write(q^.coef,'x^',q^.grad);
q:=q^.urm;
while q^.urm<>nil do
begin
write('+',q^.coef,'x^',q^.grad);
q:=q^.urm;

end;
end;

writeln;
end;

Procedure
tiparire_descrescator(lista:lista_doua_capete);
var
q:adresa;

begin
if
(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.ultim^.ante;
writeln('Polinomul este: ');
write('P(x)=');
write(q^.coef,'x^',q^.grad);
q:=q^.ante;
while q^.ante<>nil do
begin
write('+',q^.coef,'x^',q^.grad);
q:=q^.ante;

end;
end;

writeln;
end;

Valoarea unui polinom într-un punct
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Această operaţie este una dintre cele mai simple, presupunând înlocuirea necunoscutei

cu o valoare şi calcularea valorii polinomului în punctul respectiv. În variabila P se va calcula

crescător valoarea puterii lui x iar în S valoarea finală a rezultatului (la S se adaugă fiecare

monom în parte). Descrierea 18 prezintă algoritmul în pseudocod, iar Exemplul 26

implementarea acestuia în Pascal.

Descrierea 18: Subalgoritmul valoare_polinom Exemplul 26. Implementarea subalgoritmului

valoare_polinom

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul valoare_polinom(lista,x);
{x este valoarea necunoscutei} {}
daca
(lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
atunci
tipareste 'Lista vida'

altfel
q:=lista.prim^.urm;
s:=0;p:=1;

{se parcurge lista de la primul element}
cat timp  q^.urm<>nil  executa
{se calculeaza puterea lui x}
pentru i:=1 la q^.grad-q^.ante^.grad executa
p:=p*x;

sf_pentru;
s:=s+q^.coef*p;
{se calculeaza valoarea monomului curent}
q:=q^.urm;
{se trece la următorul element din listă}

sf_cattimp;
tipareste 'Valorea polinomului in punctul

',x,' este ',s;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure
valoare_polinom(lista:lista_doua_capete;
x:integer);
var
q:adresa;
s,p,i:integer;

begin
if (lista.prim^.urm=lista.ultim)or(lista.prim=nil)
then
writeln('Lista vida')

else
begin
q:=lista.prim^.urm;    s:=0;p:=1;
while q^.urm<>nil do
begin
for i:=1 to q^.grad-q^.ante^.grad do
p:=p*x;
s:=s+q^.coef*p;
q:=q^.urm;

end;
writeln('Valorea polinomului in

punctul ',x,' este ',s);
end;

end;

Suma a două polinoame

Datorită modului de reprezentare a polinoamelor, algoritmul de obţinere a polinomului

sumă seamănă foarte mult cu algoritmul de interclasare a două liste ordonate. Să presupunem,

pentru început, că toate monoamele care compun cele două polinoame au gradele distincte. În

acest caz, polinomul sumă va fi obţinut într-adevăr prin interclasarea celor două liste în care sunt

păstrate monoamele celor două polinoame. Dacă vor exista elemente cu acelaşi grad, acestea vor

fi tratate separat, în polinomul sumă fiind introdus un element care va avea gradul celor două

elemente şi valoarea egală cu suma valorilor celor două elemente. Trebuie să verificăm dacă

această sumă este 0, caz în care nu vom mai adăuga nici un element. Nu insistăm asupra

procedeului de interclasare a două liste; cititorii care doresc explicaţii suplimentare pot consulta

literatura de specialitate [4]. Este evident că nu pot rămâne elemente în ambele liste, deci trebuie

să determinăm în care din cele două liste au rămas elemente şi să adăugăm numai elementele din
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acea listă. În continuare se prezintă algoritmul (Descrierea 19) şi implementarea în Pascal

(Exemplul 27).

Descrierea 19: Subalgoritmul sumei de două polinoame Exemplul 27. Implementarea subalgoritului sumă a

două polinoame

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul suma(lista1,lista2,lista3) este:
daca lista1.ultim^.grad>lista2.ultim^.grad atunci
initializeaza_santinele(lista1.ultim^.grad, lista3)
altfel
initializeaza_santinele(lista2.ultim^.grad,lista3);
curent1:=lista1.prim^.urm;
curent2:=lista2.prim^.urm;
curent3:=lista3.ultim;  {se porneste in liste de

la primul el.}
cat timp (curent1^.urm<>nil)si(curent2^.urm<>nil)
executa
daca (curent1^.grad=curent2^.grad)
atunci
{daca nodurile au acelasi grad si suma

coeficientilor e <>0}
daca (curent1^.coef+curent2^.coef<>0)
atunci
{se creează un nou element cu datele

corespunzatoare}
creează_element(curent1^.coef+curent2^.coef,
curent1^.grad,lista3,curent3);

curent1:=curent1^.urm;
curent2:=curent2^.urm;

altfel  {daca suma nu e <>0 atunci se trece
mai departe}

curent1:=curent1^.urm;
curent2:=curent2^.urm;

sf_daca
{daca un monom are grad diferit atunci se creează
un nod identic in lista rezultat}

else
daca  curent1^.grad<curent2^.grad
atunci

creează_element(curent1^.coef,curent1^.grad,
lista3,curent3);

curent1:=curent1^.urm;
altfel

creează_element(curent2^.coef,curent2^.grad,
lista3,curent3);

curent2:=curent2^.urm;
sf_daca;

sf_cattimp
daca  curent1^.urm=nil
atunci {cazurile in care mai raman noduri intruna dintre
listele parcurse}
cat timp curent2^.urm<>nil executa

creează_element(curent2^.coef,curent2^.grad,
lista3,curent3);

curent2:=curent2^.urm;
sf_cattimp;

altfel
cat timp curent1^.urm<>nil executa

creează_element(curent1^.coef,curent1^.grad,
lista3,curent3);

curent1:=curent1^.urm;
sf_cattimp;

sf_daca;
sf_subalgoritm;

Procedure
suma(lista1,lista2:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete);
var
curent1,curent2,curent3:adresa;

begin
if lista1.ultim^.grad>lista2.ultim^.grad
then

initializeaza_santinele(lista1.ultim^.grad,
lista3)
else
initializeaza_santinele(lista2.ultim^.grad,
lista3);
curent1:=lista1.prim^.urm;
curent2:=lista2.prim^.urm;
curent3:=lista3.ultim;

while(curent1^.urm<>nil)and(curent2^.urm<>n
il)
do
if (curent1^.grad=curent2^.grad)
then
if

(curent1^.coef+curent2^.coef<>0)
then
begin

creează_element(curent1^.coef+curent2^.coef
,
curent1^.grad,lista3,curent3);

curent1:=curent1^.urm;
curent2:=curent2^.urm;

end
else
begin
curent1:=curent1^.urm;
curent2:=curent2^.urm;

end
else
if curent1^.grad<curent2^.grad
then
begin

creează_element(curent1^.coef,curent1^.grad
,lista3,curent3);

curent1:=curent1^.urm;
end
else
begin

creează_element(curent2^.coef,curent2^.grad
,lista3,curent3);

curent2:=curent2^.urm;
end;

if curent1^.urm=nil
then
while curent2^.urm<>nil do
begin

creează_element(curent2^.coef,curent2^.grad
,lista3,curent3);

curent2:=curent2^.urm;
end

else
while curent1^.urm<>nil do
begin

creează_element(curent1^.coef,curent1^.grad
,lista3,curent3);
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Descrierea 19: Subalgoritmul sumei de două polinoame Exemplul 27. Implementarea subalgoritului sumă a

două polinoame

Pseudocod Pascal
curent1:=curent1^.urm;

end
end;

Produsul a două polinoame

Pentru a înmulţi două polinoame vom lua pe rând monoamele din primul polinom şi le

vom înmulţi cu monoamele din cel de-al doilea polinom. Vom obţine astfel mai multe polinoame

(câte unul pentru fiecare monom conţinut de primul polinom) pe care va trebui să le adunăm.

Algoritmul este prezentat în Descrierea 20, iar implementările în Exemplul 28.

Descrierea 20: Subalgoritmul produs a două

polinoame

Exemplul 28. Implementarea subalgoritmului produs

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul
produs(lista1,lista2,lista3)este:
initializeaza_santinele(lista1.ultim^.grad
+lista2.ultim^.grad,lista3);
curent1:=lista1.prim^.urm;
cat timp curent1^.urm<>nil executa
curent2:=lista2.prim^.urm;
{se parcurge prima lista}
cat timp curent2^.urm<>nil executa
{se parcurge a doua lista}
c:=curent1^.coef*curent2^.coef;
g:=curent1^.grad+curent2^.grad;
curent3:=lista3.prim^.urm;
{se cauta noul element in lista

rezultat}
cat timp

(curent3^.urm<>nil)and(curent3^.grad<g)exe
cuta

curent3:=curent3^.urm;
sf_cattimp;
{daca nu mai exista se creează un nou

nod}
daca (curent3^.urm=nil)
atunci
creează_element(c,g,lista3,curent3)

altfel
daca curent3^.grad=g
atunci
{daca mai exista atunci doar se

aduna coeficientul}
curent3^.coef:=curent3^.coef+c

altfel
creează_element(c,g,lista3,curent3);

sf_daca;
sf_daca;
curent2:=curent2^.urm;
sf_cattimp;
curent1:=curent1^.urm;
sf_cattimp;
sf_subalgoritm;

Procedure
produs(lista1,lista2:lista_doua_capete; var
lista3:lista_doua_capete);
var
curent1,curent2,curent3:adresa;
c,g:integer;

begin
initializeaza_santinele(lista1.ultim^.grad+lis
ta2.ultim^.grad,lista3);
curent1:=lista1.prim^.urm;
while curent1^.urm<>nil do
begin
curent2:=lista2.prim^.urm;
while curent2^.urm<>nil do
begin
c:=curent1^.coef*curent2^.coef;
g:=curent1^.grad+curent2^.grad;
curent3:=lista3.prim^.urm;
while

(curent3^.urm<>nil)and(curent3^.grad<g) do
curent3:=curent3^.urm;

if (curent3^.urm=nil)
then

creează_element(c,g,lista3,curent3)
else
if curent3^.grad=g
then

curent3^.coef:=curent3^.coef+c
else

creează_element(c,g,lista3,curent3);
curent2:=curent2^.urm;

end;
curent1:=curent1^.urm;

end;
end;
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3.2 Backtracking folosind structuri dinamice

După cum am precizat deja în capitolul 2, stiva este acea formă de organizare a datelor

(structură de date) cu proprietatea că operaţiile de introducere şi extragere a datelor se fac în şi

din vârful ei. Stivele pot fi reprezentate utilizând vectori. Fie ST un vector iar: ST(1), ST(2), ...,

ST(n) elementele acestuia, care pot memora diferite informaţii. O variabilă k indică în

permanenţă vârful stivei.

Există probleme care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- soluţia lor poate fi pusă sub forma unui vector S=x1,x2, ...,xn, cu x1 € A1, x2 € A2 …,xn € An ;

- mulţimile A1, A2 , …., An sunt mulţimi finite, iar elementele lor se consideră că se află într-o

relaţie de ordine bine stabilită;

- pentru rezolvarea lor nu se dispune de o altă metodă mai rapidă.

Atunci când ne confruntăm cu o astfel de problemă, dacă nu cunoaştem metoda

backtracking (pe care o vom discuta în continuare), suntem tentaţi să generăm toate elementele

produsului cartezian A1,A2 …,An şi fiecare element să fie testat ca soluţie. Rezolvând problema

în acest mod, timpul de execuţie este atât de mare, încât poate fi considerat infinit, algoritmul

neavând nici o valoare practică.

De exemplu, dacă dorim să generăm toate permutările unei mulţimi finite A, nu are rost

să generăm produsul cartezian A×A×.....×A, pentru ca apoi să testăm, pentru fiecare element al

acestuia, dacă este sau nu permutare (nu are rost să generăm vectorul 1,1,1,.......,1, pentru ca apoi

să constatăm că nu am obţinut o permutare, când de la a doua cifră 1 ne puteam da seama că

cifrele nu sunt distincte).

Tehnica backtracking are la bază un principiu extrem de simplu:

- se construieşte soluţia pas cu pas: x1, x2 …,xn ;

- dacă se constată că, pentru o valoare aleasă, nu avem cum să ajungem la soluţie, se renunţă la

acea valoare şi se reia căutarea din punctul în care am rămas.

Am arătat că orice soluţie se generează sub formă de vector. Vom considera că generarea

soluţiilor se face intr-o stivă. Astfel, x1 ε A1, se va găsi pe primul nivel al stivei, x2 ε A2 se va găsi

pe al doilea nivel al stivei, ... , xk ε Ak se va găsi pe nivelul k al stivei.

Problemele rezolvate prin această metodă necesită un timp îndelungat. Din acest motiv,

este bine să utilizăm metoda numai atunci când nu avem la dispoziţie un alt algoritm mai

eficient. Cu toate că există probleme pentru care nu se pot elabora alţi algoritmi mai eficienţi,

tehnica backtracking trebuie aplicată numai în ultimă instanţă.
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Deoarece metoda lucrează cu noţiunea de stivă (care poate fi o structură statică, adică un

vector), vom înlocui vectorul din implementarea standard cu o stivă alocată dinamic, pentru a

îmbunătăţi modul în care memoria este alocată la execuţia programului.

Pentru a înţelege mai uşor metoda cu alocare dinamică, s-a ales rezolvarea problemei

permutărilor unei mulţimi cu n elemente care este descrisă (Descrierea 21) şi implementată în

continuare (Exemplul 29).

Descrierea 21: Subalgoritmii pentru backtracking Exemplul 29. Implementarea subalgoritmilor metodei

backtracking

Pseudocod Pascal

Algoritmul backtracking_dinamic;
{declaraţiile vor fi cele din Pascal pentru
a putea descrie}
{ mai precis  metoda}
{singura data cititade la tastatura va fi
valoarea lui n care} {reprezinta elementul
maxim din multimea la care
{trebuie generate permutările}

Subalgoritmul init( st);
aloca_memorie(q);
q^.inf:=0;
{pentru cazurile in care se}
q^.urm:=st.varf;
{urca in stiva se creează un}
st.varf:=q;
{nou element}
sf_subalgoritm;

Subalgoritm succesor(st, as);
daca  st.varf^.inf<n
atunci       {daca nu s-a ajuns la}
as:=true;  {valoarea maxima  adica n}
st.varf^.inf:=st.varf^.inf+1;

altfel {se trece la alt element din multime}
as:=false;{daca s-au testat toate se transmite}

sf_daca;    { prin parametrul boolean as}
sf_subalgoritm;

Subalgoritm valid(st,ev);
ev:=true;   {in aceasta procedura se pun}
q:=st.varf^.urm;  {conditiile problemei}
cat timp q<>nil executa
{in acest caz nu trebuie sa se repete el.
din stiva}
daca q^.inf=st.varf^.inf
atunci
ev:=false;

sf_daca;
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
sf_subalgoritm;

Functie solutie(st):boolean;
q:=st.varf;
nr:=0;
{pentru a ajunge la o solutie}
cat timp q<>nil executa

program backtracking_dinamic;
type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
urm:adresa;

end;
lista_un_capat=record

varf:adresa;
end;

var
st:lista_un_capat;
n:integer;q:adresa;
as,ev:boolean;

procedure init(var st:lista_un_capat);
var
q:adresa;

begin
new(q); q^.inf:=0;
q^.urm:=st.varf;
st.varf:=q;

end;

procedure
succesor(var st:lista_un_capat;var as:boolean);
begin
if st.varf^.inf<n
then
begin
as:=true;
st.varf^.inf:=st.varf^.inf+1;

end
else
as:=false;

end;

procedure
valid(st:lista_un_capat;var ev:boolean);
var
q:adresa;

begin
ev:=true; q:=st.varf^.urm;
while q<>nil do
begin
if q^.inf=st.varf^.inf
then
ev:=false;

q:=q^.urm;
end;

end;

function solutie(st:lista_un_capat):boolean;
var
q:adresa;nr:integer;

begin
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Descrierea 21: Subalgoritmii pentru backtracking Exemplul 29. Implementarea subalgoritmilor metodei

backtracking

Pseudocod Pascal
{trebuie ca in stiva sa fie n elemente}
q:=q^.urm;
nr:=nr+1;

sf_cattimp;
solutie:=nr=n;
sf_subalgoritm;

Subalgoritm tipar;
q:=st.varf;
cat timp q<>nil executa
tipareste q^.inf,' ';
q:=q^.urm;

sf_cattimp;
salt pe linia urmatoare pe ecran;
sf_subalgoritm;

{programul principal este: }
Inceput_algoritm;
citeste n;  {se citeste cardinalul multimii}
st.varf:=nil;{se initializeaza varful stivei}
init(st);
cat timp st.varf<>nil executa
{cat timp sunt noduri in stiva}
repeta              {se repeta}
succesor(st,as);{cautare unui succesor}
daca as=true
atunci    {daca exista este validat}
valid(st,ev);

pana cand(as=false)or((as=true)and(ev=true));
{structura se repeta pana nu mai exista
succesor sau exista unul si e valid}
daca as atunci
{daca exista succesor se verifica}
daca solutie(st)=true
atunci         {daca e solutie}
tipar        {daca da se tipareste}

altfel
init(st);  {daca nu se urca in stiva}

sf_daca
altfel       {daca nu mai exista succesor}
q:=st.varf;       {se coboara in stiva}
st.varf:=st.varf^.urm;
elibereaza_memorie(q);

sf_daca;
sf_cattimp;
sf_algoritm.

q:=st.varf; nr:=0;
while q<>nil do
begin
q:=q^.urm;
inc(nr);

end;
solutie:=nr=n;
end;
procedure tipar;
var
q:adresa;

begin
q:=st.varf;
while q<>nil do
begin
write(q^.inf,' ');
q:=q^.urm;

end;
writeln;
end;

begin
write('n=');readln(n);
st.varf:=nil;
init(st);
while st.varf<>nil do
begin
repeat
succesor(st,as);
if as
then
valid(st,ev);

until(not as)or(as and ev);
if as
then
if solutie(st)
then
tipar

else
init(st);

else
begin
q:=st.varf;
st.varf:=st.varf^.urm;
dispose(q);

end;
end;
end.

3.3 Sortarea prin inserţie sau inserare

Problema sortării constă în ordonarea unor date de acelaşi tip într-o ordine prestabilită:

crescător sau descrescător [7]. La modul general, se pleacă de la o colecţie de articole, fiecare

caracterizabil printr-o serie de însuşiri / calităţi, acestea din urmă reprezentabile prin diferite

tipuri de informaţii. Dintre aceste tipuri de informaţii, unul este ales pentru sortare. Aceasta

devine cheia după care se face ordonarea. Ordonarea poate fi crescătoare sau descrescătoare.
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Formalizând, considerând un set de obiecte, },...,,{ 21 naaaS  , sortarea constă în

rearanjarea obiectelor într-o ordine specifică, printr-o permutare a acestora, obţinându-se setul

},...,,{ 211 knkk aaaS  astfel încât, dacă f este funcţia de ordonare, să avem:

)(...)()( 21 knkk afafaf  .

Eficienţa unei metode de sortare se determină prin:

- numărul de comparaţii;

- numărul de mutări ale unui obiect din set.

Aceste valori sunt strict dependente de numărul de elemente ale setului, n. Cea mai

eficientă metodă de sortare este aceea care necesită cât mai puţine comparaţii şi mutări.

Sortarea prin inserare constă în următoarele: fie secvenţa ordonată a0 < a1 <  a2 ... <  ak-1;

inserarea elementului aj în această secvenţă se realizează prin compararea lui cu ak-1, ak-2 ... până

când se ajunge la ak < aj; se inserează aj după ak, cu menţiunea că, în prealabil, elementele ak-1, ak-

2, ..., ak+1 au fost deplasate spre dreapta cu o poziţie. Metoda cunoaşte bineînţeles o implementare

cu structuri statice, dar se poate adapta şi celor dinamice.

Această metodă a fost descrisă şi implementată în cele ce urmează, considerându-se o

listă dublu înlănţuită cu elemente întregi care trebuie sortată crescător. Pentru crearea listei se va

folosi procedura de creare_cu_santinele de la subcapitolul 1.2.2.1, iar pentru tipărirea ei o

procedură de la subcapitolul 1.2.2.2, în continuare fiind redat doar subprogramul de ordonare

(Descrierea 22 şi Exemplul 30).

Descrierea 22: Subalgoritmii sortare prin inserţie Exemplul 30. Implementarea subalgoritmului sortării

prin inserţie

Pseudocod Pascal
Subalgoritmul ordonare(lista) este:
p:=lista.prim^.urm;
{se porneste de la primul element}
cat timp p^.urm<>nil executa
q:=p^.ante;
{q va parcurge lista in ordine inversa}
aux:=p^.inf;
{lui p, de la dreapta la stanga}
cat timp (q^.ante<>nil)si(aux<q^.inf)

executa
q^.urm^.inf:=q^.inf;
{se muta   informatiile spre }
{dreapta pentru a i se }
q:=q^.ante;  {face loc noului element}
sf_cattimp;
{parcurgerea se face pana la inceputul
{listei sau pana se gaseste un element
{mai mic decat cel salvat in aux}
q^.urm^.inf:=aux;
{se copiaza informatie pe noua pozitie}
p:=p^.urm;
{se trece la urmatorul element  spre dreapta}

sf_cattimp;
sf_subalgoritm;

Procedure ordonare(var lista:lista_doua_capete);
var
z,q,p:adresa;
aux:integer;

begin
p:=lista.prim^.urm;
while p^.urm<>nil do
begin
q:=p^.ante;
aux:=p^.inf;
while (q^.ante<>nil)and(aux<q^.inf) do
begin
q^.urm^.inf:=q^.inf;
q:=q^.ante;

end;
q^.urm^.inf:=aux;
p:=p^.urm;

end;
end;
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3.4 Liste de adiacenţă pentru grafuri orientate si neorientate

Graful este o pereche de mulţimi G=(V,E), unde E V*V, adică V este o mulţime finită,

iar E este formată din perechi de elemente din V [2,3,13]. Mulţimea V se numeşte mulţimea

vârfurilor (sau a nodurilor) grafului G, iar mulţimea U se numeşte mulţimea muchiilor (sau a

arcelor) grafului G. O muchie, fiind un element din E, este o pereche de două elemente din V şi

are forma {x,y}, unde x şi y aparţin mulţimii V.

După modul de traversare a muchiilor, distingem două tipuri de grafuri: (1) grafuri

orientate, care sunt grafurile ale căror arce au o anumită orientare (spre unul dintre vârfuri), iar

drumul dintre două vârfuri se parcurge doar în sensul indicat de arc şi (2) grafuri neorientate, ale

căror muchii nu au nici o orientare, muchia putându-se parcurge de la oricare dintre cele două

vârfuri incidente.

Un graf poate fi reprezentat grafic în plan, convenind că vârfurile sale sunt puncte şi

muchiile (arcele) sunt linii (în cazul grafurilor neorientate, ca în Figura 1) sau săgeţi (în cazul

grafurilor orientate, ca în Figura 2).

Figura 1. Graf neorientat                                                Figura 2. Graf orientat

Reprezentarea în memoria calculatorului a unui graf se poate realiza utilizând listele de

adiacenţă (adică pentru fiecare vârf se alcătuieşte lista celor adiacente cu el: vârfuri între care

există muchii de legătură). Astfel, pentru graful din Figura 1 avem:

Nodul  1: 2, 5, 7; Nodul  2:1,8; Nodul  3: 9; Nodul  4: 5, 10;

Nodul  5: 1, 4, 6; Nodul  6: 5, 8, 9; Nodul  7: 1, 9, 10; Nodul  8: 2, 6, 10;

Nodul  9: 3, 6, 7; Nodul 10: 4, 7, 8.

Acest mod de reprezentare se foloseşte în funcţie de natura problemei, adică dacă

numărul de muchii ale grafului este mai mic, atunci este preferabilă utilizarea listelor de
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adiacenţă, pentru a se face economie de memorie. Pentru lucrul cu asemenea structură se va

utiliza o listă liniară dublu înlănţuită, la care una dintre adrese reprezintă legătura către următorul

nod al grafului, iar cealaltă adresă va reprezenta legătura către o listă liniară simplu înlănţuită

care va memora nodurile adiacente nodului curent.

O reprezentare grafică a listei care modelează graful din Figura 1 este următoarea:

Figura 3.  Reprezentare dinamică a unui graf neorientat

Declararea unei astfel de structuri se face ca în Exemplul 31.

Exemplul 31. Declaraţii de grafuri neorientate
Pascal

type
adresa_c=^nod_c;
adresa_a=^nod_a;
nod_c=record

n_varf:integer;
jos:adresa_c;
dreapta:adresa_a;

end;
nod_a=record

n_adiacent:integer;
dreapta:adresa_a;

1

2

4

3

8

9

7

5

6

nil 10

2 2 2 nil

1 8 nil

9 nil

5 10 nil

1 4 6 nil

5 8 9 nil

1 9

62

10 nil

63

10 nil

8 nil74

7 nil
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Exemplul 31. Declaraţii de grafuri neorientate
Pascal

end;
lista_un_capat=record

prim:adresa_c;
end;

var
graf:lista_un_capat;

unde:

- adresa_c va fi adresa nodurilor componente ale grafului;

- adresa_a va fi adresa nodurilor adiacente cu nodul curent;

- nod_c va fi tipul unui element al listei ce memorează vârfurile grafului;

- nod_a va fi tipul unui element al listei ce memorează nodurile adiacente vârfurilor grafului.

Programul şi procedurile care descriu (Descrierea 23) şi implementează (Exemplul 32)

crearea şi tipărirea unei astfel de structuri sunt prezentate în continuare.

Descrierea 23: Subalgoritmii pentru grafuri Exemplul 32. Implementarea subalgoritmilor pentru

reprezentarea grafurilor neorientate

Pseudocod Pascal

Declaraţiile corespondente au fost explicate
anterior.

Subalgoritmul  creare_lista(graf) este:
leaga variabila f  de fisierul 'graf.txt';
deschide pentru citire fisierul f;
citeste din f  pe n;
aloca_memorie(graf.prim);
{se crează santinela listei} {}
graf.prim^.jos:=nil;
graf.prim^.dreapta:=nil;
ultim:=graf.prim;
pentru  i:=1 la  n  executa
{pentru fiecare linie din fişier}
aloca_memorie(q);
{se crează nodul corespunzător}
q^.n_varf:=i;{vârfului nr i al grafului }
q^.jos:=nil;
q^.dreapta:=nil;
ultim^.jos:=q;
ultim:=q;{ultim memorează adresa ultimului }
curent:=nil;
{vârf creat pentru a le lega ulterior}
ok:=true;
cat timp nu s-a ajuns la sfarsit de linie in

fisier executa
aloca_memorie(p);

{se crează nodurile adiacente varfului i}
citeste din f  pe  p^.n_adiacent;

Uses crt;
type
adresa_c=^nod_c;
adresa_a=^nod_a;
nod_c=record

n_varf:integer;
jos:adresa_c;
dreapta:adresa_a;

end;
nod_a=record

n_adiacent:integer;
dreapta:adresa_a;

end;
lista_un_capat=record

prim:adresa_c;
end;

var
graf:lista_un_capat;

Procedure creare_lista(var
graf:lista_un_capat);
var
p,curent:adresa_a;  ultim,q:adresa_c;
i,nr,n:integer;
f:text;ok:boolean;

begin
assign(f,'graf.txt');
reset(f);
readln(f,n);
new(graf.prim);
graf.prim^.jos:=nil;
graf.prim^.dreapta:=nil;
ultim:=graf.prim;
for i:=1 to n do
begin
new(q);
q^.n_varf:=i;
q^.jos:=nil;
q^.dreapta:=nil;
ultim^.jos:=q;
ultim:=q;
curent:=nil;
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Descrierea 23: Subalgoritmii pentru grafuri Exemplul 32. Implementarea subalgoritmilor pentru

reprezentarea grafurilor neorientate

Pseudocod Pascal
p^.dreapta:=nil;
daca ok=true
atunci

{se verifică dacă nu cumva este chiar primul
cz în care trebuie legat direct de vârful
curent}

ultim^.dreapta:=p;ok:=false;
altfel
curent^.dreapta:=p;

sf_daca;
curent:=p;

sf_cattimp;
trece la linia următoare în fisierul f;

sf_pentru;
sf_subalgoritm;

Subalgoritmul tiparire(graf) este:
q:=graf.prim^.jos;
{tipărirea presupune două}
cat timp q<>nil executa {parcurgeri de liste}
p:=q^.dreapta; {în jos pentru a trece pe la
{toate vârfurile grafului}
tipareste q^.n_varf,': ';
cat timp  p<>nil executa {şi spre dreapta}
tipareste p^.n_adiacent,' ';
{pentru a trece pe la}
p:=p^.dreapta;   {nodurile adiacente}

sf_cattimp;        {cu vârful curent}
salt la linia urmatoare pe ecran;
q:=q^.jos;

sf_cattimp;
sf_subalgoritm;

Inceput algoritm
creare_lista(graf);
tiparire(graf);
sf_algoritm.

ok:=true;
while not eoln(f) do
begin
new(p);read(f,p^.n_adiacent);
p^.dreapta:=nil;
if ok
then
begin
ultim^.dreapta:=p;ok:=false;

end
else
curent^.dreapta:=p;

curent:=p;
end;

readln(f);
end;

end;

procedure tiparire(graf:lista_un_capat);
var
p:adresa_a;
q:adresa_c;

begin
q:=graf.prim^.jos;
while q<>nil do
begin
p:=q^.dreapta;
write(q^.n_varf,': ');
while p<>nil do
begin
write(p^.n_adiacent,' ');
p:=p^.dreapta;

end;
writeln;
q:=q^.jos;

end;
end;

BEGIN
clrscr;
writeln('Crearea si tiparirea unui graf ');
creare_lista(graf);
tiparire(graf);
readln;

END.

Am creat o listă cu santinelă pentru a se evita crearea primului element şi a nodurilor

adiacente separat.

Graful va fi citit dintr-un fişier text care va avea următoarea formă: pe prima linie se va

găsi numărul de vârfuri ale grafului, iar pe următoarele linii, separate prin spaţiu, vor fi nodurile

adiacente fiecărui vârf (pe a doua linie a fişierului nodurile adiacente cu vârful 1, pe a treia a

fişierului nodurile adiacente cu vârful 2 ş.a.m.d.). Fişierul de intrare va fi cel din Exemplul 33.

Exemplul 33.  Fişier de intrare

Graf.txt

10
2 5 7
1 8
9
5 10
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6 8

Exemplul 33.  Fişier de intrare

Graf.txt

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

3.5 Arbori de căutare

În subcapitolul 1.6 au fost prezentate structurile arborescente şi arborii binari pe care i-am

reprezentat cu ajutorul listelor şi pe care i-am parcurs în cele trei moduri consacrate deja:

preordine, postordine şi inordine.

În secţiunea următoare ne propunem să aplicăm aceste structuri într-o problemă concretă

şi anume arborii de căutare.

Structurile arborescente sunt frecvent utilizate pentru memorarea şi regăsirea rapidă a

unor informaţii. Informaţiile cuprind un câmp numit cheie, care serveşte la identificarea lor.

Dintre structurile mai des utilizate fac parte şi arborii binari de căutare. Denumirea de

arbore binar de căutare subliniază faptul că, datorită proprietăţilor sale, procesul de căutare este

mult mai rapid decât în cazul unui arbore oarecare.

Un arbore binar nevid este arbore de căutare dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele

condiţii: nodurile sale cuprind o singură cheie de identificare; nodurile cu chei mai mici decât

valoarea unei chei asociate unui anumit nod (curent) se găsesc în subarborele stâng al acestuia,

iar nodurile ale căror chei au valori mai mari decât nodul curent se găsesc în subarborele său

drept [13]. Un exemplu de arbore de căutare este cel din figura următoare:

Figura 4.  Arbore binar de căutare

Pentru implementarea arborilor binari de căutare se utilizează aceleaşi structuri de date ca

şi în cazul arborilor binari, dar datorită particularităţilor acestui tip de arbori, setul de operaţii

primitive este altul.
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O proprietate interesantă a acestor arbori este următoarea: în cazul parcurgerii în

inordine (metodele de parcurgere sunt cele de la arbori binari), nodurile sunt explorate în ordine

crescătoare a cheilor lor. Datorită relaţiei existente între cheile nodurilor unui arbore de căutare,

orice operaţie executată asupra acestuia va trebui să o conserve, să nu strice particularitatea

arborelui.

Pentru a înţelege modalitatea de lucru cu acest tip de arbori, vom implementa operaţiile

de bază cu ei şi anume: crearea arborelui care va fi realizată prin adăugare de noi elemente (se va

scrie doar o procedură de inserare a unui nou nod la poziţia corespunzătoare proprietăţii

arborelui), tipărirea lui (vom utiliza metoda parcurgerii în inordine), căutarea unui element,

inserarea unui element în arbore, ştergerea unui element din arbore. Bineînţeles, pentru

implementarea algoritmilor s-au utilizat subprograme recursive care se potrivesc perfect

structurii de arbore binar. Algoritmul este descris în Descrierea 24, iar implementarea în

Exemplul 34.

Descrierea 24: Subalgoritmii pentru arborii de căutare Exemplul 34. Implementarea subalgoritmilor specifici

arborilor de căutare

Pseudocod Pascal

{declaraţiile sunt cele de la arbori binari şi
anume pentru liste dublu înlănţuite neliniare
la care se lucrează cu o rădăcină}

{această procedură inserează un element x în
arbore,căutându-i poziţia pe care trebuie să o
ocupe}

Subalgoritmul inserare_element(p; x) este:
daca p=nil
atunci   {cazul în care este o frunză}
aloca_memorie(p);
p^.inf:=x;
p^.st:=nil;
p^.dr:=nil;

altfel
daca p^.inf=x
atunci
tipareste 'elementul exista in arbore'
{dacă informaţia mai există nu mai este adăugată}

altfel
daca x<p^.inf
atunci
inserare_element(p^.st,x)
{se trece în subarborele stâng}

altfel
inserare_element(p^.dr,x);
{se trece în subarborele drept}

sf_daca;
sf_daca;

sf_daca;
sf_subalgoritm;

Subalgoritmul SRD(p) este:

Program Arbore_de_cautare;
uses crt;
type
adresa=^nod;
nod=record

inf:integer;
st,dr:adresa;

end;
arbore=record

radacina:adresa;
end;

var
a:arbore;
ch:char;
f:text;
x:integer;

procedure
inserare_element(var p:adresa;x:integer);
begin
if p=nil
then
begin
new(p);
p^.inf:=x; p^.st:=nil; p^.dr:=nil;

end
else
if p^.inf=x
then
writeln(' elementul exista in arbore ')

else
if x<p^.inf
then
inserare_element(p^.st,x)

else
inserare_element(p^.dr,x);

end;

procedure SRD(p:adresa);
begin
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Descrierea 24: Subalgoritmii pentru arborii de căutare Exemplul 34. Implementarea subalgoritmilor specifici

arborilor de căutare

Pseudocod Pascal
daca  p<>nil
atunci
SRD(p^.st);
tipareste p^.inf,' ';
SRD(p^.dr)

sf_daca;
Sf_subalgoritm;

{se parcurge arborele prin RSD şi se caută
elementul}

Subalgoritmul cautare(p;x) este:
daca  p=nil
atunci
tipareste 'Elementul nu exista in arbore.'

altfel
daca p^.inf=x
atunci
tipareste 'Nodul ',p^.inf,' exista '

altfel
daca x<p^.inf
atunci  cautare(p^.st,x)
altfel  cautare(p^.dr,x);
sf_daca;

sf_daca;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

Subalgoritmul stergere(p; x) este:

Subalgoritmul sterg_interior(var r:adresa);
{se şterge un element din interiorul arborelui}

daca  r^.dr<>nil
atunci
sterg_interior(r^.dr)

altfel
q^.inf:=r^.inf;
q:=r;
r:=r^.st;  {se refac legăturile}
elibereaza_memorie(q);

sf_daca;
sf_subalgoritm;

daca  p=nil
atunci
tipareste 'Nu exista'

altfel
daca x<p^.inf
atunci
stergere(p^.st,x)

{se trece în subarborele stâng dacă informaţia
e mai mică decât cea curentă}
altfel
daca  x>p^.inf
atunci
stergere(p^.dr,x)

{se trece în subarborele stâng dacă informaţia
e mai mică decât cea curentă}

altfel
q:=p;{cazurile în care mai sunt elemente}

{sub cel care trebuie şters}
daca q^.dr=nil
atunci
p:=q^.st;
elibereaza_memorie(q);

altfel
daca  q^.st=nil
atunci
p:=q^.dr;dispose(q);

altfel
sterg_interior(q^.st);

sf_daca;

if p<>nil
then
begin
SRD(p^.st);
write(p^.inf,' ');
SRD(p^.dr)

end
end;

procedure cautare(p:adresa;x:integer);
begin
if p=nil
then
writeln('Elementul nu exista in arbore.')

else
if p^.inf=x
then
write('Nodul ',p^.inf,' exista in

arbore.')
else
if x<p^.inf
then
cautare(p^.st,x)

else
cautare(p^.dr,x);

end;

procedure stergere(var p:adresa;x:integer);
var
q:adresa;

Procedure sterg_interior(var r:adresa);
begin
if r^.dr<>nil
then
sterg_interior(r^.dr)

else
begin
q^.inf:=r^.inf;
q:=r;
r:=r^.st;
dispose(q);

end;
end;

begin
if p=nil
then
writeln('Nu exista')

else
if x<p^.inf
then
stergere(p^.st,x)

else
if x>p^.inf
then
stergere(p^.dr,x)

else
begin
q:=p;
if q^.dr=nil
then
begin
p:=q^.st; dispose(q);

end
else
if q^.st=nil
then
begin
p:=q^.dr;dispose(q);

end
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Descrierea 24: Subalgoritmii pentru arborii de căutare Exemplul 34. Implementarea subalgoritmilor specifici

arborilor de căutare

Pseudocod Pascal
sf_daca;

sf_daca;
sf_daca;
sf_daca;
sf_subalgoritm;

Inceputul algoritmului
a.radacina:=nil;
repeta
tipareste '1.Generarea unui arbore binar de

cautare';
tipareste '2.Parcurgere in inordine (SRD)';
tipareste '3.Adaugarea unui nod in arbore';
tipareste '4.Stergerea unui nod din arbore';
tipareste '5.Cautarea unui nod din arbore';
tipareste '0.Sfirsit program';
tipareste 'Optiunea dvs. va rog:';
citeste ch;
selecteaza ch din
'1':  Leaga f de 'arb_caut.txt';deschide f

pentru citire;
Cat timp n-am ajuns la sfarsitul lui

f executa
Citeste din f pe x);
inserare_element(a.radacina,x);

sf_cattimp;
'2':SRD(a.radacina);
'3':  Tipareste 'Dati valoarea nodului pe

care il inserati:';
Citeste x;
inserare_element(a.radacina,x);

'4': Tipareste 'Valoarea nodului pe care
doriti il stergeti:';

Citeste x;
stergere(a.radacina,x);

'5':  Citeste 'Dati valoarea nodului pe
care il cautati:';

Citeste x;
cautare(a.radacina,x);

sf_selecteaza;
apasa o tasta;
pana cand ch='0'
sf_algoritm.

else
sterg_interior(q^.st);

end;
end;

begin
a.radacina:=nil;
repeat
clrscr;
writeln('1.Generarea unui arbore binar de

cautare');
writeln('2.Parcurgere in inordine (SRD)');
writeln('3.Adaugarea unui nod in arbore');
writeln('4.Stergerea unui nod din arbore');
writeln('5.Cautarea unui nod din arbore');
writeln('0.Sfirsit program');
write('Optiunea dvs. va rog:');readln(ch);

case upcase(ch) of
'1':begin

assign(f,'arb_caut.txt');reset(f);
while not eof(f) do
begin
read(f,x);
inserare_element(a.radacina,x);

end;
end;

'2':SRD(a.radacina);
'3':begin

writeln('Dati valoarea nodului pe care
doriti sa-l inserati:');

readln(x);
inserare_element(a.radacina,x);

end;
'4':begin

writeln('Dati valoarea nodului pe care
doriti sa-l stergeti:');

readln(x);
stergere(a.radacina,x);

end;
'5':begin

writeln('Dati valoarea nodului pe
care doriti sa-l cautati:');

readln(x);
cautare(a.radacina,x);

end;
end;
readln;

until ch='0'
end.
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4. Anexe

4.1 Anexa 1

PROIECT DIDACTIC
Lecţie pentru dobândire de noi cunoştinţe

Data: _____________________

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” – Baia Mare

Disciplina: Informatică

Clasa: a XI-a

Profesor:

Unitatea de învăţare: Structuri dinamice de date

Tema: Liste liniare simplu înlănţuite

Durata: 1 oră

Locul de desfăşurare: sala de clasă

Nivelul iniţial al clasei:

- elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice legate de utilizarea tipului pointer şi

diferenţelor la nivel teoretic dintre structuri statice de date şi structuri dinamice de date;

- elevii utilizează corect operaţiile specifice acestora;

Obiectiv cadru:

Realizarea de aplicaţii specifice alocării dinamice şi structurilor de date şi anume listele

liniare simplu înlănţuite.

Obiectiv  de referinţă:

a) Să-şi formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu;

b) Să elaboreze algoritmi pentru problemele propuse utilizând noua structură de dată;

c) Să aplice algoritmi utilizând limbajul de programare Borland Pascal;

d) Să prelucreze date utilizând listele liniare simplu înlănţuite, folosind algoritmii

învăţaţi.

e) Să asimileze operaţiile specifice acestora; în lecţia de faţă reprezentarea, crearea şi

tipărirea unei liste;

f) Să depaneze programele în cazul unor eventuale erori.

Obiective  educaţionale:

- să definească corect subprogramele specifice listelor;

- să recunoască aplicaţiile care necesită lucrul cu aceste structuri;
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- să ştie să analizeze problemele din punctul de vedere al alocării memoriei şi reprezentării

datelor;

- să argumenteze corecte alegerea acestora;

- să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;

- să deosebească o structură statică de una dinamică;

- să implementeze algoritmii într-un limbaj de programare (Pascal);

Obiective  operaţionale:

O1: să declare corect o structură de tip listă;

O2: să-şi însuşească modul de reprezentare şi funcţionare a listelor liniare simplu înlănţuite;

O3: să ştie să declare şi să definească subprogramele de creare şi parcurgere a unei liste

liniare simplu înlănţuite;

O4: să analizeze corect o problemă şi să definească şi să scrie corect un program care să

utilizeze o listă liniară simplu înlănţuită.

STRATEGII DIDACTICE:

Principii didactice:

o Principiul participării şi învăţării active;

o Principiul asigurării progresului gradat al performanţei;

o Principiul conexiunii inverse;

Metode de învăţământ:

o Explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, algoritmizarea;

o Exerciţiul, învăţarea prin descoperire, modelarea.

Procedee de instruire:

o Explicaţia în etapa de comunicare;

o Problematizarea prin crearea situaţiilor problemă;

o Învăţarea prin descoperire prin crearea situaţiilor problemă;

Forme de organizare: frontală şi individuală, cât şi pe grupe de elevi;

Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă;

Resurse materiale:

o tabla, fişe de lucru individuale şi pe echipe.

Material bibliografic:

o Tudor Sorin, Manual de Informatică-varianta Pascal, Editura L&S Infomat,

Bucureşti, 2002;
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o Carmen Popescu, Culegere de probleme de Informatică, Editura Donaris, Sibiu,

2002;

o Mihaela Veronica Stan ş.a., Algoritmi-Culegere de probleme clasa a XI-a, Editura

L&S Soft, Bucureşti, 2004

Metode de evaluare:

o Întrebări orale;

o Metoda R.A.I.;

o Tehnica 3-2-1;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

o Moment organizatoric

Din această categorie fac parte următoarele activităţi: pregătirea lecţiei (a proiectului

didactic, a setului de întrebări şi aplicaţii), organizarea şi pregătirea clasei (frecvenţa la ore),

captarea atenţiei (anunţarea temei şi modului de desfăşurare a orei).

o Reactualizarea cunoştinţelor

Verificarea cunoştinţelor anterioare se va realiza cu ajutorul tehnicii 3-2-1, în felul

următor: elevii vor trebui să scrie pe o foaie de hârtie (fişa numărul 1) trei termeni din ceea ce

au învăţat din lecţia anterioară (Tipul pointer şi alocarea dinamică), două idei despre ce ar dori

să înveţe şi o capacitate sau o deprindere pe care au dobândit-o din lecţia pusă în discuţie.

Fişa numărul 1

Cerinţe Răspunsuri aşteptate

1. Enumeraţi trei termeni învăţaţi la lecţia anterioară,

„Tipul pointer şi alocarea dinamică”

………………………………………………………..

……………………………………………………….

………………………………………………………..

2. Precizaţi două idei despre care aţi dori să discutaţi

în continuare?

………………………………………......................

……………………………………………………….

3. Specificaţi o capacitate sau deprindere pe care aţi

deprins-o din lecţia anterioară?

………………………………………………………….

1. pointer (referinţă), heap,

alocare dinamică a memoriei,

proceduri de alocare şi

eliberare a memoriei, adresă de

memorie.

2. structuri alocate dinamic,

avantaje, dezavantaje, operaţii,

aplicaţii specifice

3. lucrul cu variabile dinamice
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o Comunicarea noilor cunoştinţe

Se precizează titlul lecţiei şi se trece la explicarea noţiunii, declrararea unui astfel de tip

structurat de dată şi operaţiile posibile cu aceasta precum şi necesitatea utilizării ei în

aplicaţiile de programare. În cadrul explicaţiilor se vor utiliza şi modele grafice ale noţiunii

prezentate.

Lista este o mulţime de date alocate dinamic, având un număr variabil de elemente de

acelaşi tip (de obicei un tip definit de utilizator) între care există o anumită relaţie de ordine.

Elementele unei liste se mai numesc şi noduri. Dacă între nodurile unei liste există o

singură relaţie de ordine atunci lista este simplu înlănţuită, iar dacă există două relaţii de ordine

ea este dublu înlănţuită. De obicei relaţia de ordine de la listele liniare simplu înlănţuite o

reprezintă relaţia de succesor, adică fiecare nod conţine o adresă către următorul nod al listei. În

astfel de liste există numai un nod care nu are succesor (ultimul nod) şi numai un nod care nu e

succesorul nimănui (primul nod sau capul listei). Vom face convenţia că pentru primul nod

variabila care-i va reţine adresa se va numi prim. O listă ar putea fi reprezentată astfel:

prim

inf       urm                inf       urm inf         urm

inf1 adr2 inf2 adr3 infn NIL

adr1 adr2 …………..            adr n

unde:

- inf1, inf2, …, infn reprezintă informaţia dintr-un nod;

- adr1, adr2, …, adrn adresa elementelor listei;

- iar adresele din fiecare nod sunt adresele nodurilor următoare;

Pentru o listă care ar conţine elemente de tip întreg am face următoarea declaraţie:

Type

adresa=^nod;

nod=record

inf:integer;

urm:adresa;

end;

lista_un_capat=record  prim:adresa; end;
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Var

p:adresa; l:lista

Variabila l reţine adresa unei structuri de tip lista_un_capat iar referirea la elementele ei

se face astfel:

- l.prim este adresa primului element al listei;

- l.prim^.inf reprezintă câmpul care va conţine informaţia utilă pentru care se defineşte lista;

- l.prim^.urm va reţine adresa următorului nod din listă (în cazul în care nu mai sunt elemente

acest câmp va reţine valoarea Nil).

Operaţiile specifice cu această structură vr fi enumerate în continuare, dar în această lecţie

vor fi tratate doar primele două:

1. Crearea unei listei

2. Parcurgerea unei liste

3. Inserarea de elemente noi într-o listă

4. Ştergerea de elemente dintr-o listă

Pentru tratarea punctelor 1 şi 2 de mai sus se poate studia subcapitolul  1.1.2.1 şi 1.1.2.2 din

această lucrare pentru a nu mai repeta explicaţiile şi implementările acestor operaţii.

o Dirijarea învăţării pentru obţinerea performanţei

Se va pune în discuţie aplicarea acestei structuri în probleme cum ar fi următoarea:

Enunţ: Se citeşte de la tastatură un şir de cifre până la întâlnirea cifrei 0. Se cere să se afişeze

aceste cifre în ordine inversă citirii fără a utiliza structuri statice sau recursivitatea.

Problema va fi discutată pe grupe de câte 4-6 elevi în aşa fel încât să se formeze 4 grupe care

vor avea următoarele sarcini:

Grupa 1: va rezolva problema cu ajutorul tablourilor statice (vectori cu elemente de tip byte);

Grupa 2: va rezolva problema cu ajutorul tablourilor statice (string);

Grupa 3: va elabora un subprogram recursiv care să rezolve problema;

Grupa 4: va aplica noţiunile învăţate, adică va implementa un algoritm care să utilizeze cu

listele simplu înlănţuite;

După rezolvarea cerinţelor de către cele toate cele 4 grupe se va pune în discuţie fiecare

modalitate de abordare a problemei dată.
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o Realizarea conexiunii inverse (fişa 2) (feedback)

Pentru un studiu mai aprofundat al temei li se va da elevilor următoarea listă de

probleme pentru studiu individual.

Fişa numărul 2

Să se scrie un program Pascal care rezolvă următoarele cerinţe:

- să definească tipul de date necesar lucrului cu o listă liniară simplu înlănţuită care să conţină

datele referitoare la elevii unei clase: nume, medie, vârstă;

- să se scrie o procedură care creează o astfel de listă liniară simplu înlănţuită fără santinelă cu

elemente citite de tastatură până la întâlnirea valorii 0 pentru medie.

- să se scrie o procedura care parcurge lista creată la punctul anterior şi tipăreşte pe ecran numele

şi media elevilor care au împlinit 18 ani.

4.2 Anexa 2

PROIECT  DIDACTIC
Lecţie pentru formare şi consolidare de deprinderi şi priceperi

Data: _____________________

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” – Baia Mare

Disciplina: Informatică

Clasa: a XI-a

Profesor:

Unitatea de învăţare: Structuri dinamice de date

Tema: Liste liniare dublu înlănţuite

Durata: 1 oră

Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică

Nivelul iniţial al clasei:

- elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice legate de utilizarea listelor liniare dublu

înlănţuite;

- elevii utilizează corect operaţiile specifice acestora;

Obiectiv cadru:

Realizarea de aplicaţii specifice listelor liniare dublu înlănţuite.
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Obiectiv  de referinţă:

a) formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu;

b) Să elaboreze algoritmi pentru problemele propuse utilizând structura de dată

dublu înlănţuită;

c) Să aplice algoritmi utilizând limbajul de programare Borland Pascal;

d) Să prelucreze date utilizând listele liniare dublu înlănţuite, folosind algoritmii

învăţaţi.

e) Să utilizeze operaţiile specifice acestora;

f) Să depaneze programele în cazul unor eventuale erori.

Obiective  educaţionale:

- să definească corect subprogramele specifice listelor;

- să recunoască aplicaţiile care necesită lucrul cu aceste structuri;

- să ştie să analizeze problemele din punctul de vedere al alocării memoriei şi reprezentării

datelor;

- să argumenteze corect alegerea acestora;

- să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;

- să deosebească o lista simplu înlănţuită de una dublu înlănţuită;

- să implementeze algoritmii într-un limbaj de programare (Pascal);

Obiective  operaţionale:

O1: să declare corect o structură de tip listă dublu înlănţuită;

O2: să-şi însuşească modul de reprezentare şi funcţionare a listelor liniare dublu înlănţuite;

O3: să ştie să declare şi să definească subprogramele de creare şi parcurgere a unei liste

liniare simplu înlănţuite;

O4: să analizeze corect o problemă şi să definească şi să scrie corect un program care să

utilizeze o listă liniară dublu înlănţuită.

STRATEGII DIDACTICE:

Principii didactice:

o Principiul participării şi învăţării active;

o Principiul asigurării progresului gradat al performanţei;

o Principiul conexiunii inverse;

Metode de învăţământ:

o Expunere, conversaţia, problematizarea, algoritmizarea;

o Exerciţiul, învăţarea prin descoperire, modelarea.
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Procedee de instruire:

o Explicaţia în etapa de comunicare a problemelor;

o Problematizarea prin crearea situaţiilor problemă;

o Învăţarea prin descoperire prin crearea situaţiilor problemă;

Forme de organizare: frontală şi individuală, cât şi pe grupe de elevi;

Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă;

Resurse materiale:

o tabla, calculatorul, fişe de lucru individuale şi pe echipe.

Material bibliografic:

o Tudor Sorin, Manual de Informatică-varianta Pascal, Editura L&S Infomat,

Bucureşti, 2002;

o Carmen Popescu, Culegere de probleme de Informatică, Editura Donaris, Sibiu,

2002;

o Mihaela Veronica Stan ş.a., Algoritmi-Culegere de probleme clasa a XI-a, Editura

L&S Soft, Bucureşti, 2004

Metode de evaluare:

o Test grilă;

o Set de probleme specifice subiectului abordat;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

o Moment organizatoric

Din această categorie fac parte următoarele activităţi: pregătirea lecţiei (a proiectului

didactic, a setului de întrebări şi a listei de probleme), organizarea şi pregătirea clasei

(frecvenţa la ore), captarea atenţiei (anunţarea temei şi modului de desfăşurare a orei).

o Reactualizarea cunoştinţelor

Verificarea cunoştinţelor anterioare se va realiza cu ajutorul unui test grilă care să

verifice cunoştinţele legate de noţiunea de listă liniară dublu înlănţuită şi operaţiile specifice

acesteia: elevii vor trebui să răspundă în scris la testul din fişa numărul 1.

Fişa numărul 1

Cerinţe Răspunsuri

aşteptate

Fie următoarea declaraţie, care va fi utilizată în întrebările de mai jos:
type

adr=^nod;

1. c

2. a
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nod=record  inf:integer;st,dr:adr; end;
lista _doua_capete:record prim,ultim:adr; end;

var
ld:lista_doua_capete; x,p,q:adr;

1. Care dintre atribuiri şterge un nod referit prin x din interiorul unei liste dublu

înlănţuite definite astfel:
a.y:=x^.st; z:=x^.dr;  y^.dr:=x;   z^.st:=x; dispose(x);

b.y:=x^.st;z:=x^.dr;y^.dr:=x^.dr;z^.st:=x^.dr;dispose(y);

c. x^.dr^.st:=x^.st; x^.st^.dr:=x^.dr; dispose(x);

d. x^.st^.dr:=x^.st;  x^.dr^.st:=x^.dr; dispose(x);

2. Fie ld.prim adresa primului nod dintr-o listă dublu înlănţuită, iar q este adresa

unui nod nou creat. (de tip adr) Fie următoarele instrucţiuni de atribuire:

1) ld.prim:=q;

2) q^.dr:=ld.prim;

3) ld.prim^.st:=q;

4) q^.st:=nil;

Stabiliţi în ce ordine trebuie efectuate instrucţiunile de mai sus astfel încât

nodul q să fie inserat în listă înaintea nodului de la adresa ld.prim:

a. 3, 4, 2, 1

b. 1, 4, 3, 2

c. 2, 4, 1, 3

d. 1, 2, 3, 4

3. Fie p adresa ultimului nod dintr-o listă dublu înlănţuită (adresă care este

reţinută şi în ld.ultim). Stabiliţi care dinte următoarele instrucţiuni trebuie

efectuate astfel încât nodul p să fie şters:
a) dispose(p);

b) p^.st^.dr:=nil; p:=p^.st; ld.ultim:=p; dispose(p);

c) p^.st^.dr:=nil; ld.ultim:=p^.st; dispose(p);

d) ld.ultim:=p^.st;  dispose(p);

4. O listă liniară dublu înlănţuită formată din 10 elemente (valori întregi) este

memorată în variabila ld care reţine adresa primului şi ultimului element din

listă. Pentru a reţine în variabila p adresa primului element par (sau valoarea

nil dacă nu există un astfel de element) se execută secvenţa:
a. p:=nil; q:=ld.prim;

while (q<>nil)and(q^.inf mod 2 <>0)  do q:=q^.dr; q:=p;

b. p:=nil; q:=ld.prim;

3. c

4. d

5. b
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while (q<>nil)and(q^.inf mod 2 =0)  do q:=q^.dr; q:=p;

c. p:=nil; q:=ld.prim;

while (q<>nil)and(q^.inf mod 2 =0)  do q:=q^.dr; p:=q;

d. p:=nil; q:=ld.prim;

while (q<>nil)and(q^.inf mod 2 <>0) do q:=q^.dr;p:=q;

5. Se consideră că variabila ld.ultim reţine adresa ultimului element al unei

liste cu cel puţin 5 elemente. Care dintre următoarele expresii reprezintă

adresa antepenultimului element?

a. ld.ultim^.st;         b.  ld.ultim^.st^.st;

c. ld.ultim^.st^.dr;     d. ld.ultim^.st^.st^.st;

o Dirijarea învăţării pentru obţinerea performanţei

Se va pune în discuţie următoarea problemă:

Enunţ: Se citesc dintr-un fişier text numele şi mediile anuale ale elevilor dintr-o clasă. Se cere

să se realizeze o structură de tip listă înlănţuită care să permită parcurgerea elevilor atât

alfabetic cât şi descrescător după medii.

Problema va fi discutată cu clasa de elevi încercând să se acopere o gamă cât mai largă de

algoritmi de rezolvare până se va ajunge la idee de a utiliza o listă liniară dublu înlănţuită la

care adresele de st şi dr să reprezinte parcurgerea cerută în enunţul problemei. După discutare

se va trece la rezolvarea problemei de către elevi (individual) cu ajutorul calculatorului.

După rezolvarea problemei fiecare elev va realiza o listă de explicaţii a algoritmilor puşi

în discuţie şi a implementării algoritmului final

o Realizarea conexiunii inverse (fişa 2) (feedback)

Pentru un studiu mai aprofundat al temei li se va da elevilor următoarea listă de

probleme pentru studiu pe grupe care va fi rezolvată în următoarea oră de laborator.

Fişa numărul 2

1. Se citeşte un şir de cuvinte terminat cu '*'. Să se afişeze cuvintele în ordine inversă citirii şi,

apoi, în ordinea în care au fost citite, fără a utiliza şiruri.

2. Se dă o listă liniară dublu înlănţuită, informaţia din fiecare nod reprezentând o valoare

numerică reală. Să se modifice referinţele la elementele listei astfel încât noua înlănţuire să

reprezinte ordonarea descrescătoare a elementelor listei.

3. Să se scrie un subprogram care determină numărul de elemente dintr-o listă liniară dublu
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înlănţuită. Subprogramul va primi ca parametru adresa unui element oarecare al listei.

4. Scrieţi o funcţie care construieşte o listă liniară dublu înlănţuită dintr-o listă simplu înlănţuită

dată prin adresa primului element al ei.

5. Scrieţi un program care interclasează două liste liniare dublu înlănţuite (ce conţin elemente

întregi) ordonate crescător pentru a obţine o a treia de asemenea ordonată crescător.

6. Scrieţi un subprogram care şterge dintr-o listă liniară dublu înlănţuită toate elementele nule.

Lista conţine n (dat) numere reale citite de la tastatură.

7. Scrieţi un subprogram care între oricare două elementele (numere reale) pozitive ale unei liste

liniare dublu înlănţuite inserează media lor aritmetică.

4.3 Anexa 3 - Evaluare prin test grilă
Testele docimologice (grilă) conţin seturi de itemi cu ajutorul cărora se evaluează nivelul

asimilării cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele. Din punct de vedere al itemilor din

care se compun aceste teste putem clasifica aceste teste astfel:

- teste care conţin itemi cu alegere duală, care probează capacitatea elevului de a identifica

valoarea de adevăr a unei afirmaţii, itemul solicită elevului să asocieze unul sau mai multe

enunţuri cu una dintre componentele anumitor cupluri de alternative duale : adevărat-fals, da-nu,

corect-greşit, acord-dezacord, etc.

- teste care conţin itemi cu alegere multiplă, care solicită elevului să aleagă un răspuns dintr-o

listă de răspunsuri. Elevul trebuie să aleagă  singurul răspuns corect sau toate răspunsurile

corecte.

- teste care conţin itemi de tip pereche solicită elevilor recunoaşterea unor elemente aflate într-o

relaţie dată. Acestea pot fi: litere, cuvinte, propoziţii, fraze, numere sau alte categorii de

simboluri. Elementele sunt distribuite pe două coloane paralele, prima conţinând ipoteza

itemului, iar cea de-a doua - concluzia care conţine mai multe elemente.

- teste care au în componenţă itemi semiobiectivi de genul: itemul cu răspuns scurt (de

completare, în care elevii trebuie să ofere răspunsul sub forma unui cuvânt, simbol, număr sau a

unei propoziţii, fraze), itemul cu întrebări structurate (care conţine mai multe sarcini de lucru,

lăsându-le celor examinaţi posibilitatea alegerii modalităţilor  de formulare a răspunsurilor),

itemul cu răspuns deschis (sau rezolvarea de situaţii – problemă).

Avantajul folosirii testelor grilă este dat de baremurile dinainte stabilite care duc la o

corectare rapidă şi obiectivă, la verificarea unei cantităţi mai mari de materie şi la o testare mai
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amănunţită dar bineînţeles există şi dezavantajul pe care îl dă lipsa verificării creativităţii şi

formării gândirii algoritmice la elevi şi posibilitatea de a ghici răspunsurile corecte.

În ultimul an, dată fiind structura examenului de Bacalaureat la Informatică, şi experienţa

din anii anterior am încercat să evaluez elevii în aşa fel încât să acopăr cerinţele examenului şi să

elimin posibilitatea de a răspunde la întrebări la întâmplare şi de a se inspira unul de la altul (mai

exact de a copia, lucru destul de uşor de realizat la testele grilă). De aceea în testul dat în

continuare ca şi exemplu unele cerinţe nu au variante de răspuns standard (a,b,c,d) ci elevii

trebuie să precizeze ei rezultatul corect, fie este o valoare numerică fie este un cuvânt, fie chiar şi

răspunsul clasic al testelor grilă cu litere sau numere corespunzătoare. Testul de mai jos conţine

15 întrebări recapitulative legate de capitolele de liste liniare simplu înlănţuite şi de listele

circulare.

Numele elevului _______________________

Clasa_________________________________

Nota acordată__________________________

Fiecare cerinţă valorează 0,6 puncte iar din oficiu se acordă 1 punct.

Timpul efectiv de lucru este de: 1 oră.

STRUCTURI DINAMICE DE DATE (liste liniare simplu înlănţuite şi liste circulare)

1. Fie p un pointer către primul nod al unei liste liniare simplu înlănţuite (cu cel puţin 10

elemente). Care din secvenţele de program I, II, III, IV, V, de mai jos realizează corect mutarea

pointerului p la nodul al cincilea din listă?

I)i:=1;
while i<=4 do
begin

p:=p^.urm;
i:=i+1;

end;

II)  i:=0;
while i<5 do
begin

i:=i+1;
p:=p^.urm;

end;

III)  i:=1;
repeat

p:=p^.urm;
i:=i+1;

until i > 5;

IV)
for i:=2 to 5
do

p:=p^.urm;

V)
for i:=1 to 5
do

p:=p^.urm;

2. Se consideră o listă liniară simplu înlănţuită de întregi. Dacă p este pointer către primul nod,

iar numerele din noduri sunt 2, 3, 6, 7 ; ce valori va returna funcţia F?

Function F(p:adresa):integer;
var s:integer;
begin

s:=0;
while p^.urm <> nil do

begin
if p^.inf mod 2 <> 0  then s:=s+p^.inf;
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p:=p^.urm;
end;

F:=s;
end;

3. În procedura următoare, p este un pointer către primul nod al unei liste liniare de întregi.

Precizaţi de câte ori se va afişa valoarea 1 în timpul execuţiei procedurii afisare dacă numerele

din listă sunt în ordinea –5, 2, 6, 2, 2, 8 .

Procedure afisare (p:adresa);
var

a, z: integer;
begin

a:=0; z:=2;
while p <> nil do

begin
if p^.inf = z then

begin a:=1;  writeln(a); end;
p:=p^.urm;

end;
end;

4. În secvenţa următoare p este un pointer către primul nod al unei liste liniare, iar m este o

variabilă întreagă.  Precizaţi câte erori de sintaxă şi de gândire trebuie corectate (fără a adăuga

sau şterge instrucţiuni), astfel încât, după execuţia secvenţei de mai jos valoarea lui m să

reprezinte cel mai mic dintre elementele memorate în listă?
m:= 0;
while p <> 0 do

begin
if m > p^.inf then  p^.inf:=m;
p:=p^.urm;

end;

5.  Fie declaraţiile pentru două liste simplu înlănţuite fără santinelă:
Type

adresa=^nod;
nod=record inf:integer; urm:adresa end;

var
prim1, prim2, p, r:adresa;

şi secvenţa de program:

p:=prim1^.urm;  r:= prim2^.urm;

r^.urm:=p^.urm; p^.urm:=r; dispose(prim2);

prima lista este formată din elementele: 4, 5, 6, 7 iar a doua: 1, 2, 3,4

Care vor fi elementele listei care începe la adresa dată de pointerul prim1 după executarea

secvenţei?
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6. Care din următoarele declaraţii sunt corecte sintactic?

a. type
adresa=^.nod;
nod=record;

x:integer;
urm:adresa;

end;

b. var
adresa=^nod;
nod=record

urm:adresa;
x:integer;

end;

c. type
adresa=^nod;
nod=record

x:integer;
a:^x;

end;

d. type adresa=^nod;
var nod=record

x:integer;
urm:adresa;

end;

7. Funcţia de mai jos are ca parametru un pointer q către primul nod al unei liste. În ce caz ea va

returna valoarea TRUE?

function test(q:adresa):boolean;
var

b:boolean;
begin

b:=true;
while q<>nil do

begin
if q^.inf=0 then b:=false;
q:=q^.urm;

end;
test:=b;

end;

8. Fie o listă simplu înlănţuită care memorează în fiecare nod numere naturale consecutive de la

1 la 6. Ce se va afişa la executarea subprogramului:

Procedure af(p:adresa);
Begin

If (p<>nil) then
Begin

Write(p^.inf,’ ’);
af(p^.urm);

End;
End;

9. Ce returnează funcţia de mai jos dacă s reprezintă adresa de început a unei liste care

memorează valorile: 1, -1, 1, -2, 1, 1, 1, -3

Function nr(s:adresa):integer;
Begin

p:=s; n:=0;
While(p^.leg<>nil) do

Begin
If (p^.info<0) then n:=n+1;
p:=p^.urm;

end;
nr:=n;

end;
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10. Ce va conţine variabila q (pe al câtelea element va rămâne poziţionat) după executarea

următoarei secvenţe de program (lista este nevidă, adresa primului element este în p, lista conţine

7 elemente):

r:=p;
while r^.leg<>nil do

begin
q:=r; r:=r^.leg;

end;

11. O listă liniară simplu înlănţuită formată din cel puţin 10 elemente are adresa de început

memorată iniţial în variabila p. În câmpul urm al fiecărui nod al listei se memorează adresa

elementului următor. Pentru a reţine în p adresa penultimului element al listei se execută una din

secvenţele următoare (I, II, III, IV):
I.
while p<>nil
do

p:=p^.urm

II.
while p^.urm<>nil
do

p:=p^.urm

III.
while p^.urm^.urm<>nil

do
p:=p^.urm

IV.
while p^.urm^<>nil do

p:=p^.urm

12. La adresele p şi u sunt memorate primul, respectiv ultimul element al unei liste liniare simplu

înlănţuite L. Orice element al listei memorează în câmpul urm adresa elementului următor. Care

dintre următoarele atribuiri transformă lista L într-o listă circulară?
a. u.urm^:=p b. p.urm^:=u c. u^.urm:=p d. p^.urm:=u

13. Dacă într-o listă liniară simplu înlănţuită (care are adresa primului element reţinută în

variabila prim) ar fi următoarele elemente: 2, 8, 5, 10, 12, 7; ce ar tipări procedura pb_pascal?

Procedure pb_pascal;
Var

x,d:integer;
begin

p:=prim;
while p<>nil  do

begin
d:=1; x:=0;
while  d<p^.inf do
begin

if p^.inf mod d=0 then x:=x+1;
d:=d+1;

end;
if x=2 then writeln(p^.inf,’ ‘);
p:=p^.urm;

end;
end;

14. Dacă într-o listă liniară simplu înlănţuită circulară (care are adresa primului element reţinută

în variabila prim) ar fi următoarele elemente: 10, 235, 45, 91, 28; ce ar tipări procedura

pb_pascal?
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Procedure pb_pascal;
Var

x,aux:integer;
Begin

p:=prim;
While p^.urm<>prim do

Begin
x:=0; aux:=p^.inf;
While aux<>0 do

Begin
x:=x+aux mod 10;
aux:=aux div 10;

end;
if  x=10 then writeln(p^.inf);
p:=p^.urm;

end;
end;

15. Dacă într-o listă liniară simplu înlănţuită cu santinelă (care are adresa primului element

reţinută în variabila prim) ar fi următoarele elemente: 10, 24, 35, 91, 28, 42, 77; ce ar tipări

procedura de mai jos?

Procedure  pb_pascal;
Begin

p:=prim^.urm; q:=prim;
While p<>nil do

Begin
if p^.inf mod 2=0
then
Begin

q^.urm:=p^.urm; dispose(p);
p:=q^.urm;

end
Else

begin
q:=p;
p:=p^.urm;

end;
End;

q:=prim^.urm;
while q<>nil do

begin
writeln(q^.inf,’ ‘);
q:=q^.urm;

end;
end;

Răspunsurile testului prezentat anterior sunt următoarele:

Nr Răspuns Nr Răspuns Nr Răspuns

1 I  şi  IV 6 b 11 II

2 3 7
în cazul în care nu există

elemente nule în listă
12 C
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Nr Răspuns Nr Răspuns Nr Răspuns

3 de 3 ori 8 1 2 3 4 5 6 13 Numerele prime:2,5,7

4

3 erori: m:=p^.inf la

început p<>nil şi

m:=p^.inf la then

9 2 14 235, 91

5 4, 5, 2, 6, 7 10
Adresa celui de-al şaselea

element
15 35, 91, 77

4.4 Anexa 4 - Evaluare prin probleme

În continuare voi enunţa la fiecare tip de structură de date abordată în această lucrare o

listă de probleme care ar putea fi lucrate în cadrul orelor de laborator cu clasele de elevi, în

funcţie de specializarea (matematică informatică simplu sau intensiv informatică) şi nivelul de

pregătire al elevilor. Problemele sunt alese şi/sau inspirate din diverse culegeri de informatică,

din subiectele de bacalaureat din diverşi ani sau pur şi simplu inventate [11,12,13].

Liste liniare simplu înlănţuite

1. Să se scrie un program care creează o listă liniară simplu înlănţuită care conţine numere întregi

citite din fişierul numere.in şi care rezolvă următoarele cerinţe:

- determină numărul de elemente al listei;

- calculează suma elementelor listei

- tipăreşte elementele care sunt prime şi câte sunt acestea;

- inserează între două elemente pozitive consecutive ale listei suma lor;

- şterge toate valorile nule din listă;

- creează două liste liniare simplu înlănţuite: prima care va conţine elementele pare din lista

iniţială şi a doua care va conţine elementele impare din ea.

2. Se dau două liste care conţin caractere citite dintr-un fişier text cuvinte.in (caracterele se

găsesc pe câte două linii ale fişierului, din prima linie se va forma prima listă, iar din caracterele

de pe a doua linie cea de a doua listă). Se cere să se creeze o listă care să conţină toate

caracterele din cele două liste date ordonate lexicografic.

3. Să se creeze o listă liniară simplu înlănţuită, fiecare nod conţinând informaţii referitoare la

elevii unei clase (nume, medie, adresă, vârstă), şi apoi:

- să se afişeze elevul cu media cea mai mică şi elevul cu media cea mai mare din listă;
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- afişează elevii ordonaţi descrescător după mediile obţinute;

- afişează elevul de pe elementul cu numărul de ordine k;

- caută informaţii despre un elev care va fi căutat după nume (citit de la tastatură).

4. Se  dau  două  liste  liniare  simplu înlănţuite,  informaţia  din  fiecare nod reprezentând un

număr real. Să se construiască alte două liste liniare simplu înlănţuite care vor conţine elementele

comune celor două liste.

5. Să se scrie un program care verifică dacă două liste liniare simplu înlănţuite sunt identice din

punctul de vedere al informaţiei pe care o conţin. Se vor trata două cazuri separate: unul care va

verifica dacă listele sunt identice ca număr de elemente şi ordine a elementelor şi al doilea caz

care verifică dacă cele două liste sunt identice doar din punct de vedere al conţinutului nodurilor

nu şi aranjarea acestora.

6. Se dă o listă liniară simplu înlănţuită care conţine litere citite de la tastatură. Să se scrie un

program care după fiecare nod care conţine o vocală introduce în listă un număr de noduri egal

cu diferenţa dintre codul ASCII al consoanei care urmează după vocala în cauză şi codul vocalei.

7. Să se scrie un program care ordonează o listă liniară simplu înlănţuită prin schimbarea

câmpurilor de adresă.

8. Să se scrie un program care citeşte dintr-un fişier o matrice rară (matrice care are majoritatea

elementelor egale cu 0) şi implementează următoarele operaţii specifice acestora, reprezentându-

le cu ajutorul listelor liniare simplu înlănţuite:

- tipărirea  pe ecran sub formă de matrice;

- suma a două matrici rare;

- diferenţa a două matrici rare;

- produsul unei matrici rare cu un scalar;

- produsul a două matrici;

9. Se creează două liste care conţin cifrele a două numere foarte mari (ca număr de cifre). Se cere

să se implementeze următoarele operaţii, utilizând  liste liniare simplu înlănţuite:

- compararea celor două numere

- suma celor două numere;

- diferenţa celor două numere;

- produsul unui număr cu o cifră;

- împărţirea unui număr la o cifră;

Liste liniare dublu înlănţuite

1. Să se scrie un program care creează o listă liniară dublu înlănţuită care conţine numere întregi

citite din fişierul date.in şi care rezolvă următoarele cerinţe:



Structuri dinamice de date

113

- determină numărul de elemente pozitive al listei;

- calculează produsul elementelor listei

- tipăreşte elementele care sunt palindroame şi câte sunt acestea; (palindrom=număr care citit

invers, de la dreapta la stânga, are aceeaşi valoare cu cel citit de la stânga la dreapta)

- inserează între două elemente prime consecutive ale listei suma lor;

- şterge toate valorile negative din listă;

- creează alte două liste liniare dublu înlănţuite: prima care va conţine elementele pare din lista

iniţială şi a doua care va conţine elementele impare din ea.

2. Se citeşte un şir de cuvinte terminat cu '*'. Să se afişeze cuvintele în ordine inversă citirii şi,

apoi, în ordinea în care au fost citite, fără a utiliza şiruri.

3. Se dă o listă liniară dublu înlănţuită, informaţia din fiecare nod reprezentând o valoare

numerică reală. Să se modifice referinţele la elementele listei astfel încât noua înlănţuire să

reprezinte ordonarea descrescătoare a elementelor listei.

4. Să se scrie un subprogram care determină numărul de elemente dintr-o listă liniară dublu

înlănţuită. Subprogramul va primi ca parametru adresa unui element oarecare al listei.

5. Scrieţi o funcţie care construieşte o listă liniară dublu înlănţuită dintr-o listă simplu înlănţuită

dată prin adresa primului element al ei.

6. Scrieţi un program care interclasează două liste liniare dublu înlănţuite (ce conţin elemente

întregi) ordonate crescător pentru a obţine o a treia de asemenea ordonată crescător.

7. Scrieţi un subprogram care şterge dintr-o listă liniară dublu înlănţuită toate elementele nule.

Lista conţine n (dat) numere reale citite de la tastatură.

8. Scrieţi un subprogram care între oricare două elementele (numere reale) pozitive ale unei liste

liniare dublu înlănţuite inserează media lor aritmetică.

Liste circulare

1. Scrieţi un algoritm de concatenare a două liste circulare simplu înlănţuite.

2. Elaboraţi un algoritm care să considere o listă circulară simplu înlănţuită şi să inverseze

direcţiile tuturor săgeţilor.

3. Scrieţi un algoritm de împărţire a unei liste circulare simplu înlănţuită în două liste circulare

având un număr cât mai apropiat de elemente (dacă e posibil egal).

4. Să se implementeze operaţiile specifice unei liste liniare dublu înlănţuite circulară.

5. Un număr de n copii stau aşezaţi în cerc şi joacă următorul joc: se numără începând de la

copilul x un număr de z copii, cel care este cel cu numărul z este eliminat, după care se continuă

numărătoarea de la următorul. Jocul se termină atunci când va rămâne doar un singur copil în

cerc. Scrieţi un program care să simuleze aceste operaţii ale jocului tipărind numele copiilor care
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sunt eliminaţi în  ordinea operaţiei şi la final pe cel câştigător.

6. Scrieţi un program care să simuleze jocul «Nu te supăra frate!» care are următoarele reguli:

Se joacă pe o tablă cu 50 de căsuţe numerotate cu valori de la 1 la 50. Fiecare jucător are o piesă

cu care mută şi cu care începe de pe căsuţa numărul 1. Scopul jocului este să ajungi primul cu

propria piesa la final, pe căsuţa cu numărul 50. Fiecare jucător aruncă cu zarul şi mută piesa lui

atâtea căsuţe câte îi indică valoarea zarului. Desigur, dacă în drum "pici" peste piesa altui jucător,

l-ai scos din joc! Respectivul trebuie să aştepte un zar cu valoarea 6 pentru a re-introduce piesa

în joc. Pe parcursul jocului pot fi stabilite căsuţe cu semnificaţii speciale (căsuţe bonus sau

capcană) cum ar fi:

căsuţa 4 - avansezi 2 căsuţe;

căsuţa 13 - mai ai dreptul la o aruncare cu zarul;

căsuţa  26 - avansezi încă odată valoarea zarului;

căsuţa 10 - te întorci la căsuţa 1;

căsuţa 30 - stai o tură;

căsuţa 49 - te întorci dublul zarului;  ş.a.m.d.

Stive

1. Se consideră o stivă iniţial vidă, care poate conţine litere. Ilustraţi printr-un program efectul

următoarelor operaţii: inserează n (dat) elemente, extrage m (dat) elemente, afişează conţinutul

stivei la fiecare pas.

2. Pe o tijă sunt n bile colorate (sunt în total m culori). Se cere să se despartă cele n bile pe m

tije, pe fiecare să fie bile de aceeaşi culoare. Fiecare tijă are un capăt pe unde se pot extrage sau

insera bilele colorate. Să se afişeze bilele de pe fiecare tijă şi numărul lor, după operaţia de

despărţire.

3. Pe o masă se găsesc n stive de farfurii colorate diferit. Se cere să se realizeze o singură stivă

din cele n în aşa fel încât să alterneze culorile farfuriilor (în număr egal). Exemplu: trei stive de

culorile roşu, galben şi albastru cu câte 6, 3 respectiv 5 farfurii, va rezulta o stivă de 9 farfurii

astfel: roşu, galben, albastru, roşu, galben, albastru, roşu, galben şi albastru. Să se tipărească

culorile stivei rezultat.

Cozi

1. Se consideră o coadă iniţial vidă, care poate conţine cuvinte citite de la tastatură. Ilustraţi

printr-un program efectul următoarelor operaţii: inserează n (dat) elemente, extrage m (dat)

elemente, afişează conţinutul cozii la fiecare pas.

2. Să se construiască o coadă cu primele n numere naturale prime şi să se afişeze conţinutul ei.

3. Să se verifice dacă un şir de litere este palindrom utilizând o stivă şi o coadă. (palindrom=şir
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care citit de la stânga la dreapta este la fel cu cel citit de la dreapta la stânga).

4. Se citeşte de pe o linie de la tastatură o succesiune de paranteze rotunde deschise şi închise

până la întâlnirea caracterului punct. Întâlnirea unei paranteze deschise determină introducerea

acesteia într-o coadă. Întâlnirea uneia închise determină extragerea unui element din coadă.

Verificaţi dacă parantezele din şir se închid corect şi determinaţi dimensiunea maximă a cozii

(numărul maxim de paranteze deschise în coadă la un moment dat). Exemple: Date de intrare:

(()). Date de ieşire: corect dim max=2; date de intrare (((). Date de ieşire: incorect dim max=3;

date de intrare: ()). Date de ieşire: incorect dim max=1.

Arbori

1. Să se implementeze procedurile pentru traversarea arborilor binari.

2. Să se scrie o funcţie care calculează: numărul de frunze ale unui arbore binar, numărul

informaţiilor negative, ale celor pozitive dintr-un arbore binar şi determină nodurile care

conţin elemente care sunt numere prime.

3. Sa se scrie un program care calculează numărul de niveluri ale unui arbore binar.

4. Scrieţi un program care să determine cheia minimă şi maximă dintr-un arbore binar.

5. Scrieţi o procedură care afişează informaţiile nodurilor de pe un anumit nivel al unui  arbore

binar.
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