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Stos

Element

Zaimplementuj metod¡ wska¹nikow¡ klas¦
skªadaj¡c¡ si¦ z obiektów klasy
. Klasa
reprezentuje elementy stosu i powinna przechowywa¢ ªa«cuch znaków oraz wska¹nik na poprzedni element stosu. Wi¦cej o stosie znajdziesz tutaj:

Element

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Stos_(informatyka)  wersja podstawowa
• http://www.cmpe.boun.edu.tr/~akin/cmpe223/chap2.htm  aplet ilustruj¡cy dziaªanie stosu podlinkowany na dole strony

Zadania:

Stos Element

1. (8 pkt) Zdeniuj klasy
i
. Pami¦taj o poprawnym okre±leniu staªych (constcorrectness) oraz prywatnych skªadowych klas.

Stos

2. (4 pkt) Dla klasy
zdeniuj konstruktor domy±lny, kopiuj¡cy, operator przypisania oraz destruktor. Je»eli w Twojej implementacji istnieje taka potrzeba, zdeniuj te elementy tak»e dla klasy
. Pami¦taj o konstruktorze klasy
, który umo»liwi utworzenie obiektu z ªa«cucha znaków.

Element

Element

Stos

3. (4 pkt) W klasie
zdeniuj metody dost¦pu, wstawiania oraz usuwania elementu stosu  pami¦taj, »e do stosu dost¦p jest tylko z jednej strony.

Stos

4. (4 pkt) W klasie
zdeniuj metody: czyszcz¡c¡ stos, zwracaj¡c¡ aktualny rozmiar oraz sprawdzaj¡c¡, czy nie jest pusty. W klasie
zdeniuj metod¦ zwracaj¡c¡ wska¹nik na element stosu.
5.

Stos
(4 pkt) Twoja implementacja klasy Stos powinna by¢ bezpieczna, tzn.

chroni¢ przed wyciekami
pami¦ci i zapewnia¢ poprawno±¢ obiektu w razie wyst¡pienia wyj¡tku w trakcie wykonywania funkcji. Zastosuj technik¦ znan¡ jako zajmowanie zasobów jest inicjacj¡ (Resource Aquisition is Initialization), w razie potrzeby u»yj bloków try-catch z obsªug¡ bª¦du w funkcjach skªadowych lub
wykorzystaj sprytny wska¹nik unique_ptr z biblioteki standardowej.

6. (6 pkt) Zapoznaj si¦ z poj¦ciem odwrotna notacja polska (szczegóªy: http://pl.wikipedia.org/
wiki/Odwrotna_notacja_polska). Wykorzystaj klasy
i
do konwersji ªa«cucha
znaków z notacji inksowej do ONP.

Stos Element

Stos i Element do obliczenia warto±ci wyra»enia ONP.
(5 pkt) Wykorzystaj klasy Stos i Element do wczytania pliku tekstowego, który w ka»dej linii ma

7. (5 pkt) Wykorzystaj klasy
8.

inne wyra»enie matematyczne w postaci inksowej. Zamie« ka»de wyra»enie na posta¢ ONP i oblicz
warto±¢. Wynik (wyra»enie w ONP i warto±¢) wypisz na ekran oraz zapisz do pliku.
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