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Stosy i kolejki

1. Dana jest implementacja dynamiczna stosu z wykładu - pliki stos.h,stos.cc,
main.cc. Zaimplementuj następujące metody:

(a) void reverse(); implementującą odwracanie stosu. Podpowiedź:
użyj dwa stosy pomocnicze.

(b) friend STACK operator+(STACK& a, STACK& b); implementu-
jącą połączenie stosów a i b. Wynik powinien zostać umieszczony
w nowym stosie c. Np. dla danego stosu a: (dół)123(szczyt) oraz
stosu b:(dół)456(szczyt), wynik połączenia (i.e., c = a+b) 123456.
Stosy a i b powinny zostać bez zmian.

2. Dane są: stos liczb całkowitych A i pusty stos B. Używając standar-
dowych funkcji obsługi stosu spowoduj, aby ze stosu A znikną element
o najmniejszej wartości położony najgłębiej (w stosie może być kilka
elementów o tej samej najmniejszej wartości).

3. Na bazie implementacji z zadania 1 zaimplementuj stos przechowujący
znaki:

#ifndef STOS_CHAR_H
#define STOS_CHAR_H
class STACK_CHAR
{

private:
class Item {

public:
char data;
Item* next;

};
Item* Top;

public:
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STACK_CHAR ();
~STACK_CHAR(){clearStack();};
bool empty () const; // zwraca true, jezeli stos pusty
void clearStack(); // usuwa ze stosu wszystkie elementy
void push (char); // umieszcza element na stosie
void pop(); // usuwa element ze szczytu stosu
char top(); //pobiera element ze szczytu stosu
STACK_CHAR& operator=(STACK_CHAR&);

};
#endif

4. Korzystając ze stosu STOS_CHAR zaimplementuj funkcję char* getRPN(char
*s), która przekształca wyrażenie arytmetyczne s zapisane w notacji
infiksowej (normalnej) do odwrotnej notacji polskiej.

5. Korzystając ze stosu STOS_CHAR zaimplementuj funkcję double countRPN(char
*onp), która oblicza wartość wyrażenie arytmetycznego onp zapisanego
w odwrotnej notacji polskiej.

6. Zaimplementuj wszystkie metody następującej klasy implementującej
kolejkę:

#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H
class Queue
{

private:
class Item {

public:
char data;
Item* next;

};
Item* first;
Item* last;

public:
Queue ():first(nullptr),last(nullptr) {};

~Queue(){};
bool empty() const; // zwraca true, jezeli kolejka pusta
void clearQueue(); // usuwa z kolejki wszystkie elementy
void inject(int w); // dodaje element na koncu kolejki
void eject(); // usuwa element z poczztku kolejki
char front(); // pobiera wartosc pierwszego elementu

};
#endif
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