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Revisão: vetores e matrizes

Escreva um programa em C que lê uma matriz A(6 × 6) e cria
2 vetores SL e SC de 6 elementos que contenham
respectivamente a soma das linhas (SL) e a soma das colunas
(SC). Imprimir os vetores SL e SC.



Listas Genéricas

Conjunto de dados de mantém uma relacão de ordem linear
entre os componentes.

É composta de elementos (nós ou campos) os quais podem
contar dados primitivos ou estruturados.



Lista Linear

Representa um conjunto de dados respeitando uma relacão de
ordem entre eles.

Uma lista linear X é um conjunto de nós X1,X2, ...,Xn tal
que:

1 Existem n nodos na lista, i.e., n ≥ 0.
2 X1 é o primeiro nodo da lista.
3 Xn é o último nodo da lista.
4 Para todo i , j entre 1 e n, se i < j , então o elemento Xi

antecede o elemento Xj .
5 Caso i = j − 1, Xi é o antecessor de Xj e Xj é o sucessor de Xi .

Exemplos?



Operacões sobre listas

Percurso: permite utilizar cada um dos elementos de uma lista, de
tal forma que:

o primeiro nodo utilizado é o primeiro da lista.

Para utilizar o nodo Xj , todos os nodos de X1 até Xj−1 já
foram utilizados.

O último nodo utilizado é o último nodo da lista.



Operacões sobre listas

Busca: procura por um nodo espećfico da lista

ou o nodo é identificado por sua posicão na lista.

ou o nodo é identificado por seu conteúdo.



Operacões sobre listas

Insercão: acrescenta um nodo X a uma lista linear:

Após inserir o nodo X na posicão i (i ≥ 1 e i ≤ n + 1, ele
passará a ser o iésimo elemento da lista.

o número de elementos n é acrescido de uma unidade.



Operacões sobre listas

Retirada (Exclusão): retira um nodo X da lista.

Se Xi é o elemento retirado, o seu sucessor passa a ser o
sucessor de seu antecessor. X(i+1) passa a ser o sucessor de

X (i−1). Se Xi é o primeiro nodo, o seu sucessor passa a ser o
primeiro, se Xi é o último, o seu antecessor passa a ser o
último.

O número de elementos n é decrescido de uma unidade.



Operacões válidas sobre listas

Acessar um elemento qualquer da lista;

Inserir um novo elemento à lista;

Concatenar duas litas;

Determinar o número de elementos da lista;

Localizar um elemento da lista com um determinado valor;

Excluir um elemento da lista;

Alterar um elemento da lista;

Criar uma lista;

Destruir uma lista.



Tipos de Representacões:

Lista representada por contiguidade f́ısica

Os nodos são armazenados em enderecos contiguos ou
igualmente distanciados um do outro.

Os elementos são armazenados na memória um do lado do
outro, levando-se em consideracão o tipo de dado, i.e.,
número de bytes.

X X X X X X
1 2 3 n−1n−2 n

...

contiguidade fisica

A posicão na estrutura lógica determina a posicão na
estrutura f́ısica.

Como podemos implementar uma lista?



Tipos de Representacões:

Lista representada por contiguidade f́ısica

Uma lista pode ser implementada através de um vetor de “m”
elementos.

Se “n”=“m” a lista está cheia.

Componentes de uma lista:

Número de nodos da lista, representado por n;

Vetor de nodos, v ;

Tamanho total da lista, representado por m.



Tipos de Representacões:

Lista representada por contiguidade f́ısica

#define M 10

typedef struct lista{

int n;

float v[M];

} LISTA;



Exemplo

void Cria_Lista(TLISTA *l)

{

l -> n = 0;

}

int Inclui_Fim(Lista* l, int no){

if (l->n == M)

return 2;

else {

l-> v[l->n] = no;

l -> n = l->n+1;

return 1;

}

}



Exemplo

int Inclui_Inicio(Lista* l, int no){

int i;

if (l-> n ==M)

return(2);

else {

for(i=1;i<=l->n;i++)

l-> v[i] = l -> v[i-1];

l -> v[0]=no;

l->n = l->n+1;

return(1);

}

}



Exerćıcio: incluir dados em uma lista de números inteiros
(máximo de 10 elementos), mantendo-a ordenada

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#define M 10

#define SUCESSO 0

#define LISTA_CHEIA 1

#define LISTA_VAZIA 2

typedef struct lista{

int n;

int v[M];

} Lista;



Exerćıcio: incluir dados em uma lista de números inteiros
(máximo de 10 elementos), mantendo-a ordenada

/* Programa principal */

int main(){

Lista* l;

int valor;

int erro;

Cria_lista(l);

printf("Valor: ");

scanf("%d", &valor);

if (valor !=0) {

Inclui_Fim(l,valor);



Exerćıcio: incluir dados em uma lista de números inteiros
(máximo de 10 elementos), mantendo-a ordenada

do {

Exibe_Lista(l);

printf("Valor: ");

scanf("%d", &valor);

if (valor != 0){

erro = Verifica_Posicao(l,valor);

if (erro)

Imprime_erro(erro);

}

} while (valor !=0 && erro != LISTA_CHEIA);

}

return 0;

}



Funcões do exerćıcio anterior:

int Inclui_Posicao(Lista* l, int no,int pos){

int i;

if (x-> n ==m)

return(LISTA_CHEIA);

else

return(SUCESSO);

}



Funcões do exerćıcio anterior:

int Verifica_Posicao(Lista* l, int no){

int i=0;

do {

if (no < l->v[i])

return(Inclui_Posicao(l,no,i));

i++;

} while (i< l->n);

return(Inclui_Fim(l,no));

}



Exerćıcio

Incluir dados em uma lista linear de números inteiros (máximo 50)
sem repeticão. O programa termina quando o dado lido for zero,
então o programa deve imprimir a lista na tela sem repeticão.



Funcões do exerćıcio anterior:

Int Insere_sem-repeticao(TLISTA *x, TDADOS dado)

{

int i, achei = FALSE;

if (x -> n == m)

return(LISTA_CHEIA);

else

{

for(i = 0; i < x-> n; i++)

if (x -> v[i] == dado)

{

achei = TRUE;

return(DADO_REPETIDO);

}

if (!achei)

return(Inclui_fim(x,dado);

}

return(SUCESSO);

}



Contiguidade F́ısica

Uma alternativa para representacão por contiguidade f́ısica é não
iniciar no ińıcio do vetor, isto facilita as insercões.


