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Σηελ ελόηεηα απηή ζα κειεηεζεί ε ρξήζε ζηνηβώλ ζηηο εμήο εθαξκνγέο:

Υιοποίεζε Σηοηβώλ κε Δσλακηθή Δέζκεσζε Μλήκες

Εθαρκογή Σηοηβώλ 1: Αλαδροκηθές ζσλαρηήζεης

Εθαρκογή Σηοηβώλ 2: Ιζοδσγηζκός Παρελζέζεωλ

∆ηδάζθσλ: ∆εµήηξεο Ζετλαιηπνύξ

Δηάιεμε 9:

Σηνίβεο:Υινπνίεζε & Εθαξκνγέο
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ΑΤΔ Σηνίβεο - Πξάμεηο

• Θπκεζείηε  ηνλ ΑΤΔ ζηνίβα κε ηηο πξάμεηο ηνπ:

MakeEmptyStack() δεκηνύξγεζε ηελ 

θελή ζηνίβα .

IsEmptyStack(S) επέζηξεςε ηε ινγηθή ηηκή πνπ εθθξάδεη ην

αλ ε S είλαη θελή.

Push(x,S) εηζήγαγε ηνλ θόκβν x ζηε ζηνίβα S.

Pop(S) δηέγξαςε ηνλ θόκβν θνξπθήο ηεο S.

Top(S) δώζε ηνλ θόκβν θνξπθήο ηεο S.

Είρακε πεη όηη απηέο νη πξάμεηο κπνξνύλ

λα πινπνηεζνύλ κε ηελ ζηαηηθή δέζκεπζε κλήκεο

typedef struct Stack{

int list[size];

int length;

} stack
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Σηοίβα κε Δσναμική Δέζκεπζε Μλήκεο

• Γηα ηελ παξάζηαζε κηαο ζηνίβαο κε ζηνηρεία α1, α2, ..., αn

ρξεζηκνπνηνύκε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα από θόκβνπο.

• Κάζε θόκβνο απνηειείηαη από έλα ζηνηρείν (ζηνηρεία ηεο ζηνίβαο) θαη 

από έλα δείθηε (πξνο ηνλ επόκελν θόκβν ηεο ζηνίβαο). Η θνξπθή ηεο 

ζηνίβαο είλαη ν πξώηνο θόκβνο ηεο ιίζηαο, 

• Φξεζηκνπνηνύκε κηα κεηαβιεηή γηα λα θπιάγνπκε ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε ζηνίβα π.ρ. μέγεθος (size) θαη δείθηε πξνο ηελ κορσθή ηης 

ζηοίβας (head).

size=3
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Σηοίβα κε Δσναμική Δέζκεπζε Μλήκεο

• Σπλεπώο απαηηνύληαη νη παξαθάησ δειώζεηο θόκβσλ:

typedef struct node { typedef struct stack {

type         data; NODE  *head;

struct node *next; int   size;

} NODE; } STACK;

• Υπνιείπεηαη ε πινπνίεζε ησλ βαζηθώλ πξάμεσλ ζηνίβαο γηα 

αλαπαξάζηαζε κε ζπλδεδεκέλεο ιίζηεο.

• Βαζική προϋπόθεζη: όιεο νη πξάμεηο λα εθηεινύληαη ρσξίο 

αλαδήηεζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείνπ.
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Σηοίβα κε Δσναμική Δέζκεπζε Μλήκεο

• Υινπνίεζε πξάμεσλ (ςεπδνθώδηθαο):

int MakeEmptyStack(STACK *S) 

S->size = 0;

S->head = NULL;

void Pop(STACK *S) 

if ((S->size) > 0)

p = S->head;

S->head = p->next;

free(p);

(S->size)--;

void Push(STACK *S, type x)

p = (NODE *) malloc(sizeof(NODE));

p->data = x;

p->next = S->head;

S->top = p;

(S->size) ++;
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Σηοίβα κε Δσναμική Δέζκεπζε Μλήκεο

int main() {

STACK stack;

MakeEmptyStack(&stack);

// fill stack

for(i=0; i<10; i++) {

push(i, &stack);

}

// print stack

for(i=0; i<10; i++) {

top(&stack); pop(&stack); 

}

}

9 8 0… … stack

Size=10
head

Output: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
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Εθαξκνγή 1: Σηνίβεο θαη Αλαδξνκηθέο Δηαδηθαζίεο 

• Οη ζηνίβεο βξίζθνπλ κεγάιε ρξήζε ζηελ πιεξνθνξηθή γηα  

δεκηνπξγία άιισλ δνκώλ θαη ζε βαζηθό ινγηζκηθό.

• Κιαζηθό παξάδεηγκα αθνξά ηελ κλήζη σποπρογραμμάηων (function

calls) θαη αναδρομικών διαδικαζιών.

– Σε θάζε θιήζε νπνηαζδήπνηε ζπλάξηεζεο έλα ζύλνιν από ιέμεηο 

(stack frame) θπιάζζεηαη ζε κηα ζηνίβα, από όπνπ κπνξεί λα 

αλαζπξζεί.

– Όηαλ κηα ζπλάξηεζε θαιεί κηα άιιε ζπλάξηεζε νη παράμεηροι 

ηης ζσνάρηηζης, ε διεύθσνζη επιζηροθής θαη νη ηοπικές 

μεηαβληηές ηεο θαινύζαο ζπλάξηεζεο θπιάζζνληαη κέζα ζηε 

ζηνίβα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

– Έηζη, όηαλ ε θιεζείζα ζσνάρηηζη ηερμαηίζει, ην πεξηβάιινλ ηελ 

θαινύζαο ζπλάξηεζεο αναζύρεηαι από ηε ζηνίβα γηα λα 

ζπλερηζηεί θαλνληθά ε εθηέιεζή ηεο.
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Εθαξκνγή 1: Σηνίβεο θαη Αλαδξνκηθέο Δηαδηθαζίεο 

• Όηαλ έλα πξόγξακκα θνξηώλεηε ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή, ηόηε ην 

ε δεζκεπκέλε κλήκε νξγαλώλεηε ζε ηξεηο πεξηνρέο (segments):

a) text (code) segment, b) stack segment, and c) heap segment. 

• To text segment πεξηέρεη ηνλ θώδηθα ππό εθηέιεζε, ελώ ην heap

segment επηηξέπεη ζηνλ πξόγξακκα λα δεζκεύζεη κλήκε (κε ηελ 

malloc!). Απηή ε κλήκε παξακέλεη κέρξη λα απνδεζκεπηεί ξεηά (κε 

ηελ free!) ή λα ηεξκαηηζηεί ην πξόγξακκα.

• To stack segment από ηελ άιιε ρξεζηκεύεη γηα λα θπιάγνληαη όιεο νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ζπλαξηήζεσλ.

Η ενηολή ulimit -a ζηο 

unix δείτνει ηοσς 

διαθέζιμοσς πόροσς ποσ 

είναι διαθέζιμες ζε ένα 

πρόγραμμα: virtual 

memory, stack, cpu time, 

processes, κηλ.
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Εθαξκνγή : Θζνδπγηζκόο Παξελζέζεσλ 

• Ο έιεγρνο ζύληαμεο (π.ρ. ελόο πξνγξάκκαηνο) απαηηεί λα ηαηξηάμνπκε 
ζύκβνια/ιέμεηο όπσο:

begin κε end

else κε if

παξελζέζεηο { κε  }

• Αο ππνζέζνπκε ηελ ύπαξμε  ηνπ ζπλόινπ ραξαθηήξσλ:  { , } , [ , ] , ( , 
).

• Πξόβιεκα: λα δηαπηζηώζεηε αλ κηα ζπκβνινζεηξά πνπ πεξηέρεη ηνπο 
πην πάλσ ραξαθηήξεο  είλαη ηζνδπγηζκέλε, δειαδή όιεο νη παξελζέζεηο 
ηαηξηάδνπλ.

• π.ρ. { [ ] }

( [ { } { } [ ] ) )

( [ ] { ( ) } )  
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Παξάδεηγκα Εθηέιεζεο

• Αλά πάζα ζηηγκή, ε ζηνίβα πεξηέρεη όιεο ηηο `αξηζηεξέο´ παξελζέζεηο 

πνπ δελ έρνπλ αθόκε `ηαηξηαζηεί´.

( [ { } ( ] ) [ { } ( ] ) {} ( ] ) } ( ] )

( (

[

{

(

[

( ] ) ] )

(

[

(

[

(
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Θζνδπγηζκόο Παξελζέζεσλ 

Λύζε βαζηζκέλε ζε ζηνίβεο

MakeEmpty (S);

while (c = nextcharacter() and (c is not EOF))

if c != (,[,{, } , ], ) continue;

if c = (,[,{

Push(c,S);

else // pop item from stack

if IsEmpty(S) report error;

else

d = Top(S); Pop(S);

if c does not match d 
report error

}

if IsEmpty(S) report success

else report error
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