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Konstruowanie
stosów i kolejek
W codziennej praktyce najczÚĂciej uĝywamy dwóch najbardziej popularnych struktur danych.
Moĝemy zaïoĝyÊ, ĝe sÈ one wzorowane na obiektach istniejÈcych w prawdziwym Ăwiecie, majÈ
jednak ogromny wpïyw przede wszystkim na Ăwiat komputerowy. Mówimy tu o stosie (ang. stack)
i kolejce (ang. queue). W stosy codziennie ukïadamy nasze ksiÈĝki, pliki dokumentów, talerze
i ubrania, podczas gdy z kolejkami mamy do czynienia przy kasach biletowych, na przystankach autobusowych czy na taĂmach kasowych supermarketów. SïyszeliĂmy teĝ o kolejkach
komunikatów w jÚzyku PHP bÚdÈcych jednÈ z najczÚĂciej wykorzystywanych funkcji aplikacji
biznesowych. W tym rozdziale przyjrzymy siÚ róĝnym implementacjom tych popularnych
struktur danych, jakimi sÈ stos i kolejka. Poznamy tu zwykïe kolejki, kolejki priorytetowe,
kolejki cykliczne oraz kolejki dwustronne.

Zrozumienie stosu
Stos jest liniowÈ strukturÈ danych, która dziaïa zgodnie z reguïÈ ostatni na wejĂciu, pierwszy
na wyjĂciu (ang. Last-In, First-Out — LIFO). Oznacza to, ĝe stos ma tylko jednÈ stronÚ,
z której moĝemy korzystaÊ, aby dodawaÊ i usuwaÊ elementy. Dodawanie elementów na stos
okreĂlane jest jako odkïadanie ich na stos lub umieszczanie na stosie (ang. push), a operacja
usuniÚcia nosi nazwÚ zdejmowania lub pobierania danych ze stosu (ang. pop). Jako ĝe do dyspozycji mamy tylko jeden koniec stosu, odkïadanie i zdejmowanie realizowane jest zawsze
w odniesieniu do tego koñca. Element znajdujÈcy siÚ na tym koñcu, czyli na samym wierzchu
stosu, okreĂlany jest mianem szczytu lub wierzchoïka (ang. top) stosu.
JeĂli przyjrzymy siÚ przedstawionemu poniĝej rysunkowi, moĝemy zauwaĝyÊ, ĝe kaĝda operacja odïoĝenia elementu na stos i zdjÚcia go ze stosu powoduje, ĝe wierzchoïek siÚ zmienia.
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Operacje na stosie przeprowadzane sÈ zawsze na jego szczycie, nigdy na poczÈtku lub w Ărodku.
Musimy zachowaÊ szczególnÈ ostroĝnoĂÊ przy operacji zdejmowania elementu z pustego stosu
oraz odkïadania elementu na stos, gdy stos ten jest peïny. Gdy próbujemy umieĂciÊ na stosie
wiÚcej elementów, niĝ jest on w stanie przyjÈÊ, moĝemy otrzymaÊ bïÈd przepeïnienia stosu
(ang. stack overflow error).

Z wczeĂniejszego opisu wiemy juĝ, ĝe na stosie moĝna wykonaÊ cztery podstawowe operacje:
Q push: dodawanie elementu na szczyt stosu;
Q pop: usuniÚcie elementu ze szczytu stosu;
Q top: zwrócenie szczytowego elementu stosu; operacja ta nie jest toĝsama

z poprzedniÈ, poniewaĝ w jej przypadku element nie jest usuwany ze stosu,
zwracana jest tylko jego wartoĂÊ;
Q isEmpty: sprawdzenie, czy stos jest pusty.

Teraz zajmiemy siÚ implementacjÈ stosu w jÚzyku PHP, zrobimy to jednak na kilka róĝnych
sposobów. Najpierw spróbujemy zaimplementowaÊ stos, korzystajÈc z wbudowanej w PHP tablicy. NastÚpnie przyjrzymy siÚ sposobowi zbudowania stosu bez niej, lecz przy uĝyciu innych struktur danych, takich jak listy.

Implementacja stosu za pomocÈ tablicy PHP
Najpierw utworzymy interfejs stosu, z którego bÚdziemy korzystali, tworzÈc nasze róĝne implementacje, i który pomoĝe nam zapewniÊ, ĝe wszystkie te implementacje wïaĂciwie wykonujÈ stawiane przed nimi zadanie. Prosty interfejs stosu wyglÈda nastÚpujÈco:

84
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interface Stack {
public function push(string $item);
public function pop();
public function top();
public function isEmpty();
}

Jak tu widzimy, w interfejsie uwzglÚdniamy wszystkie funkcje stosu, poniewaĝ implementujÈca go klasa musi zawieraÊ je wszystkie; w przeciwnym razie w czasie wykonania zgïoszony
zostanie bïÈd krytyczny. Jako ĝe nasz stos implementujemy za pomocÈ tablicy PHP, opracowujÈc metody odpowiedzialne za operacje odkïadania na stos, zdejmowania ze stosu i sprawdzania wartoĂci elementu szczytowego, skorzystamy z pewnych istniejÈcych juĝ funkcji PHP.
Stos zdefiniujemy w taki sposób, aby byÊ w stanie okreĂliÊ jego wielkoĂÊ. JeĂli podjÚta zostanie próba zdjÚcia elementu z naszego pustego stosu, zgïoszony bÚdzie wyjÈtek niedoboru
(ang. underflow exception), a jeĂli spróbujemy umieĂciÊ na stosie wiÚcej elementów, niĝ jest on
w stanie przyjÈÊ, pojawi siÚ wyjÈtek przepeïnienia (ang. overflow exception). Oto kod zapewniajÈcy implementacjÚ stosu przy uĝyciu tablicy:
class Books implements Stack {
private $limit;
private $stack;
public function __construct(int $limit = 20) {
$this->limit = $limit;
$this->stack = [];
}
public function pop(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Stos jest pusty');
} else {
return array_pop($this->stack);
}
}
public function push(string $newItem) {
if (count($this->stack) < $this->limit) {
array_push($this->stack, $newItem);
} else {
throw new OverflowException('Stos jest peïny');
}
}
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public function top(): string {
return end($this->stack);
}
public function isEmpty(): bool {
return empty($this->stack);
}
}

Przeanalizujmy teraz nasz kod implementujÈcy stos. Klasie stosu nadaliĂmy nazwÚ Books, ale
moglibyĂmy nazwaÊ jÈ dowolnie inaczej, pod warunkiem ĝe ta nazwa speïniaïaby formalne
wymogi jÚzyka. ImplementacjÚ zaczynamy od metody __construct, która umoĝliwia nam
okreĂlenie maksymalnej liczby elementów przechowywanych na stosie. DomyĂlnÈ wartoĂciÈ
jest tu 20. NastÚpna metoda stanowi implementacjÚ operacji zdejmowania elementu ze stosu:
public function pop(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Stos jest pusty');
} else {
return array_pop($this->stack);
}
}

Metoda pop zwraca ïañcuch znakowy, jeĂli stos nie jest pusty. Sprawdzenie tego warunku odbywa siÚ za pomocÈ specjalnej metody, którÈ zdefiniowaliĂmy w klasie stosu. JeĂli stos jest
pusty, zgïoszony zostaje wyjÈtek UnderFlowException, zdefiniowany w SPL. JeĂli nie ma elementu do zdjÚcia, moĝemy w ten sposób sprawiÊ, aby ta operacja nie byïa wykonywana. JeĂli
stos nie jest pusty, korzystamy z zapewnianej przez PHP funkcji array_pop, aby zwróciÊ
ostatni element naszej tablicy.
W metodzie push odbywa siÚ dziaïanie odwrotne do tego, które wykonuje metoda pop. Najpierw sprawdzamy, czy stos jest peïny. JeĂli nie, dodajemy do jego koñca element bÚdÈcy ïañcuchem znakowym, korzystajÈc w tym celu z zapewnianej przez PHP funkcji array_push. JeĂli
stos jest peïny, zgïaszamy wyjÈtek OverFlowException, który zostaï zdefiniowany w SPL. Metoda
top zwraca element znajdujÈcy siÚ na szczycie stosu. Metoda isEmpty umoĝliwia sprawdzenie,
czy stos jest pusty.
Poniewaĝ korzystamy z jÚzyka PHP 7, uĝywamy tu zarówno deklaracji typów skalarnych na poziomie
metod, jak i typów wartoĂci zwracanych przez metody.

Aby skorzystaÊ z naszej zaimplementowanej wïaĂnie klasy, musimy pomyĂleÊ o przykïadzie,
w którym moglibyĂmy uĝyÊ wszystkich zdefiniowanych dla niej operacji. Napiszmy niewielki
program odwzorowujÈcy stos ksiÈĝek. Oto jego kod:
try {
$programmingBooks = new Books(10);
$programmingBooks->push("Wprowadzenie do PHP7");
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$programmingBooks->push("Mistrzowski JavaScript");
$programmingBooks->push("Samouczek MySQL Workbench");
echo $programmingBooks->pop()."\n";
echo $programmingBooks->top()."\n";
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage();
}

UtworzyliĂmy tu instancjÚ stosu ksiÈĝek, w której bÚdziemy przechowywaÊ tytuïy naszych
ksiÈĝek programistycznych. WykonaliĂmy teĝ trzy operacje odïoĝenia elementu na stos.
OstatniÈ umieszczonÈ na nim ksiÈĝkÈ byï "Samouczek MySQL Workbench". Gdy po tych trzech
operacjach umieszczenia elementu na stosie wykonaliĂmy operacjÚ zdjÚcia z niego elementu,
zwrócony zostaï ten wïaĂnie tytuï. NastÚpujÈce po tym wywoïanie metody top zwróciïo tytuï
"Mistrzowski JavaScript", który byï w tym momencie szczytowym elementem stosu. Caïy
kod umieĂciliĂmy w bloku try...catch, dziÚki czemu moĝemy obsïuĝyÊ wyjÈtek, który moĝe
zostaÊ zgïoszony w momencie wystÈpienia przepeïnienia lub niedoboru. Wykonanie przedstawionego powyĝej fragmentu kodu powoduje wyĂwietlenie na ekranie nastÚpujÈcych danych
wyjĂciowych:
Samouczek MySQL Workbench
Mistrzowski JavaScript

Przyjrzyjmy siÚ teraz zïoĝonoĂci róĝnych operacji na stosie, który przed chwilÈ zaimplementowaliĂmy.

Zrozumienie zïoĝonoĂci operacji na stosie
Poniĝej zostaïy zebrane zïoĝonoĂci czasowe róĝnych operacji na stosie. W najgorszym przypadku sÈ one nastÚpujÈce:
Operacja

ZïoĝonoĂÊ czasowa

pop

O(1)

push

O(1)

top

O(1)

isEmpty

O(1)

Jako ĝe w przypadku stosu operujemy zawsze tylko na jednym koñcu struktury, jeĂli chcemy
wyszukaÊ element w stosie, musimy przeszukaÊ caïÈ tworzÈcÈ go listÚ. To samo dotyczy dostÚpu do okreĂlonego elementu naleĝÈcego do stosu. Wykonywanie tego typu operacji jest
dobrÈ praktykÈ, lecz jeĂli juĝ koniecznie chcemy je przeprowadzaÊ, musimy pamiÚtaÊ, ĝe ich
zïoĝonoĂÊ czasowa bierze siÚ nie tylko z ogólnych operacji na stosie.
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Operacja

ZïoĝonoĂÊ czasowa

dostÚp

O(n)

wyszukiwanie

O(n)

ZïoĝonoĂÊ pamiÚciowa stosu wynosi zawsze O(n).

Jak dotÈd dowiedzieliĂmy siÚ, jak moĝna zaimplementowaÊ stos, uĝywajÈc tablicy PHP oraz
wbudowanych w jÚzyk funkcji array_pop i array_push. MoglibyĂmy jednak zignorowaÊ fakt
istnienia tych funkcji i zaimplementowaÊ stos, korzystajÈc z operacji wykonywanych na tablicy rÚcznie, moglibyĂmy teĝ uĝyÊ wbudowanych funkcji array_shift oraz array_unshift.

Implementacja stosu za pomocÈ listy
W rozdziale 3. pt. „Uĝywanie list” dowiedzieliĂmy siÚ, jak tworzyÊ listy. PrzekonaliĂmy siÚ, ĝe
korzystajÈc z listy, moĝemy wstawiaÊ wÚzïy na jej koñcu, usuwaÊ je z tego koñca, wstawiaÊ
w Ărodku listy i na jej poczÈtku itd. JeĂli weěmiemy pod uwagÚ jedynie operacje wstawiania
elementów na koñcu listy oraz usuwanie ich z jej koñca, bÚdziemy mieli do czynienia ze
strukturÈ danych przypominajÈcÈ stos. Uĝyjmy zatem opracowanej w poprzednim rozdziale
klasy LinkedList, aby zaimplementowaÊ stos. Oto odpowiedni kod:
class BookList implements Stack {
private $stack;
public function __construct() {
$this->stack = new LinkedList();
}
public function pop(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Stos jest pusty');
} else {
$lastItem = $this->top();
$this->stack->deleteLast();
return $lastItem;
}
}
public function push(string $newItem) {
$this->stack->insert($newItem);
}
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public function top(): string {
return $this->stack->getNthNode($this->stack->getSize())->data;
}
public function isEmpty(): bool {
return $this->stack->getSize() == 0;
}
}

Przeanalizujmy kaĝdy blok kodu tworzÈcego naszÈ nowÈ klasÚ, aby zrozumieÊ, co siÚ w niej
dzieje. JeĂli zaczniemy od poczÈtku, zauwaĝymy, ĝe w metodzie __construct tworzony jest
nowy obiekt klasy LinkedList i ĝe jest on (zamiast tablicy, jak to byïo w naszym poprzednim
przykïadzie) przypisywany do wïaĂciwoĂci $stack. Zakïadamy tu, ĝe klasa LinkedList zostaje
zaïadowana automatycznie lub teĝ odpowiedni plik jest wïÈczony do skryptu. Skupmy siÚ teraz na operacji odkïadania elementu na stos, która jest naprawdÚ prosta. Musimy w jej przypadku po prostu wstawiÊ nowy wÚzeï na listÚ. Jako ĝe nie istniejÈ ĝadne ograniczenia dotyczÈce
dïugoĂci listy, nie sprawdzamy tu przepeïnienia.
W naszej implementacji listy nie byïo metody odpowiedzialnej za zwracanie ostatniego wÚzïa.
MieliĂmy moĝliwoĂÊ wstawienia ostatniego elementu i usuniÚcia poprzedniego ostatniego elementu, tutaj jednak potrzebna nam jest metoda, która zwróci nam ostatni wÚzeï bez usuwania
go z listy. Aby jÈ opracowaÊ, zapewniajÈc tym samym mechanizm dziaïania metody top dla
naszego stosu, moĝemy skorzystaÊ z metod getNthNode oraz getSize naleĝÈcych do implementacji klasy LinkedList. Moĝemy w ten sposób pobraÊ wÚzeï. Musimy tu jednak pamiÚtaÊ o tym,
ĝe chodzi nam o wartoĂÊ wÚzïa bÚdÈcÈ ïañcuchem znakowym, nie zaĂ o caïy obiekt wÚzïa. To
wïaĂnie z tego powodu zwracamy wartoĂÊ odpowiedniej wïaĂciwoĂci otrzymanego wÚzïa.
Podobnie jak metoda top, metoda pop równieĝ musi zwróciÊ dane ostatniego wÚzïa, ta ostatnia
ma go jednak jeszcze usunÈÊ z listy. Aby wykonaÊ te operacje, korzystamy z metody top, a nastÚpnie z metody deleteLast naleĝÈcej do klasy LinkedList. Teraz uruchommy przykïadowy
kod, aby sprawdziÊ dziaïanie zaimplementowanej przed chwilÈ klasy BookList, która ma speïniaÊ funkcjÚ stosu. Oto odpowiedni kod:
try {
$programmingBooks = new BookList();
$programmingBooks->push("Wprowadzenie do PHP7");
$programmingBooks->push("Mistrzowski JavaScript");
$programmingBooks->push("Samouczek MySQL Workbench");
echo $programmingBooks->pop()."\n";
echo $programmingBooks->pop()."\n";
echo $programmingBooks->top()."\n";
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage();
}
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Ten kod wyglÈda bardzo podobnie do poprzedniego przykïadu, który niedawno uruchomiliĂmy,
tutaj jednak spróbowaliĂmy wykonaÊ dwie operacje zdjÚcia elementu ze stosu oraz jednÈ operacjÚ odczytania danych elementu szczytowego. Dane wyjĂciowe majÈ zatem nastÚpujÈcÈ postaÊ:
Samouczek MySQL Workbench
Mistrzowski JavaScript
Wprowadzenie do PHP7

JeĂli znamy podstawowÈ zasadÚ dziaïania stosu oraz sposób, w jaki moĝna jÈ zaimplementowaÊ w praktyce, do utworzenia stosu moĝemy uĝyÊ tablicy, listy jednokierunkowej lub listy
dwukierunkowej. Jako ĝe mieliĂmy siÚ juĝ okazjÚ poznaÊ implementacjÚ stosu za pomocÈ tablicy i listy jednokierunkowej, przyjrzyjmy siÚ teraz implementacji tej struktury zapewnianej
przez SPL, w przypadku której wykorzystywana jest tak naprawdÚ lista dwukierunkowa.

Uĝywanie klasy SplStack naleĝÈcej do SPL
JeĂli nie chcemy tworzyÊ od podstaw wïasnej wersji stosu, moĝemy skorzystaÊ z jego implementacji zapewnianej przez SPL. Uĝywa siÚ jej bardzo ïatwo i wymaga ona napisania tylko niewielkiej iloĂci kodu. Jak juĝ wiemy, klasa SplStack korzysta z klasy SplDoublyLinkedList. Oferuje
wszelkie niezbÚdne operacje, takie jak odkïadanie elementu na stos, zdejmowanie go, przesuwanie do przodu oraz do tyïu itd. Aby opracowaÊ przykïad podobny do przedstawionego
wczeĂniej, musimy tylko napisaÊ nastÚpujÈce wiersze kodu:
$books = new SplStack();
$books->push("Wprowadzenie do PHP7");
$books->push("Mistrzowski JavaScript");
$books->push("Samouczek MySQL Workbench");
echo $books->pop() . "\n";
echo $books->top() . "\n";

To prawda, ĝe stos najproĂciej jest zbudowaÊ, korzystajÈc z klasy SplStack. Moĝemy jednak
równie dobrze zaimplementowaÊ go samodzielnie, uĝywajÈc tablicy PHP lub listy, a wybór
rozwiÈzania zaleĝy wyïÈcznie od nas.

Rzeczywiste zastosowanie stosu
Stos ma wiele zastosowañ w nowoczesnych aplikacjach i jest uĝywany niemal wszÚdzie, czego
przykïadami mogÈ byÊ historia odwiedzanych stron przechowywana przez przeglÈdarkÚ internetowÈ oraz powszechnie wykorzystywany w Ărodowisku programistów Ălad stosu. KorzystajÈc ze stosu, spróbujemy teraz rozwiÈzaÊ pewien realny problem.
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Dopasowywanie zagnieĝdĝonych nawiasów
PierwszÈ czynnoĂciÈ, którÈ musimy wykonaÊ przy rozwiÈzywaniu równañ lub obliczaniu
wartoĂci wyraĝeñ matematycznych, jest sprawdzenie poprawnoĂci zagnieĝdĝonych nawiasów.
JeĂli nie sÈ one zagnieĝdĝone prawidïowo, wówczas obliczeñ moĝe nie daÊ siÚ wykonaÊ lub
ich wynik moĝe byÊ nieprawidïowy. Przyjrzyjmy siÚ kilku przykïadom:
8 * (9 -2) + { (4 * 5) / ( 2 * 2) }
5 * 8 * 9 / ( 3 * 2 ) )
[{ (2 * 7) + ( 15 - 3) ]

Z przedstawionych tu wyraĝeñ tylko pierwsze jest poprawne; pozostaïe dwa sÈ nieprawidïowe,
poniewaĝ nawiasy nie sÈ w nich zagnieĝdĝone prawidïowo. Aby stwierdziÊ, czy nawiasy sÈ poprawnie zagnieĝdĝone, moĝemy opracowaÊ rozwiÈzanie wykorzystujÈce stos. Oto pseudokod
opisujÈcy algorytm takiego rozwiÈzania:
valid = true
s = empty stack
for (each character of the string) {
if(character = ( or { or [ )
s.push(character)
else if (character = ) or } or ] ) {
if(s is empty)
valid = false
last = s.pop()
if(last is not opening parentheses of character)
valid = false
}
}
if(s is not empty)
valid = false

JeĂli przyjrzymy siÚ temu pseudokodowi, okaĝe siÚ on doĂÊ nieskomplikowany. Jego dziaïanie
polega na tym, aby ignorowaÊ wszelkie liczby, operandy i puste znaki wystÚpujÈce w ïañcuchu tekstowym i braÊ pod uwagÚ wyïÈcznie nawiasy okrÈgïe, klamrowe oraz kwadratowe.
JeĂli w ïañcuchu pojawiajÈ siÚ jakieĂ nawiasy otwierajÈce, umieszczamy je na stosie. JeĂli wystÚpujÈ tam nawiasy zamykajÈce, zdejmujemy elementy ze stosu. JeĂli nawias zdjÚty ze stosu
nie jest nawiasem otwierajÈcym, który pasuje do znalezionego nawiasu zamykajÈcego, wówczas wyraĝenie jest niepoprawne. JeĂli ïañcuch jest prawidïowy, na koñcu pÚtli stos powinien
byÊ pusty. JeĂli nie jest, to mamy jakieĂ nadmiarowe nawiasy, a zatem wyraĝenie jest nieprawidïowe. PrzeksztaïÊmy teraz ten algorytm w program:
function expressionChecker(string $expression): bool {
$valid = TRUE;
$stack = new SplStack();
for ($i = 0; $i < strlen($expression); $i++) {
$char = substr($expression, $i, 1);
switch ($char) {
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case '(':
case '{':
case '[':
$stack->push($char);
break;
case ')':
case '}':
case ']':
if ($stack->isEmpty()) {
$valid = FALSE;
} else {
$last = $stack->pop();
if (($char == ")" && $last != "(") || ($char == "}" && $last != "{")
´|| ($char == "]" && $last != "[")) {
$valid = FALSE;
}
}
break;
}
if (!$valid)
break;
}
if (!$stack->isEmpty()) {
$valid = FALSE;
}
return $valid;
}

Uruchommy teraz tÚ funkcjÚ, podajÈc jej trzy przedstawione wczeĂniej wyraĝenia:
$expressions =
$expressions[]
$expressions[]
$expressions[]

[];
= "8 * (9 -2) + { (4 * 5) / ( 2 * 2) }";
= "5 * 8 * 9 / ( 3 * 2 ) )";
= "[{ (2 * 7) + ( 15 - 3) ]";

foreach ($expressions as $expression) {
$valid = expressionChecker($expression);
if ($valid) {
echo "Wyraĝenie jest prawidïowe \n";
} else {
echo "Wyraĝenie jest nieprawidïowe \n";
}
}

Wykonanie tego fragmentu kodu spowoduje wyĂwietlenie na ekranie nastÚpujÈcych danych
wyjĂciowych, które sÈ w stu procentach zgodne z naszymi oczekiwaniami:
Wyraĝenie jest prawidïowe
Wyraĝenie jest nieprawidïowe
Wyraĝenie jest nieprawidïowe
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Zrozumienie kolejki
Kolejka to nastÚpna specjalna, liniowa struktura danych, dziaïajÈca jednak zgodnie z zasadÈ
pierwszy na wejĂciu, pierwszy na wyjĂciu (ang. First-In, First-Out — FIFO). Operacje odbywajÈ siÚ na dwóch koñcach kolejki: jeden z nich sïuĝy do dodawania elementów, a drugi do
usuwania. Odróĝnia to kolejkÚ od stosu, w przypadku którego obydwa te dziaïania odbywaïy
siÚ tylko na jednym koñcu. Wstawianie elementów do kolejki odbywa siÚ zawsze z tyïu lub na
koñcu kolejki. Usuwanie elementów przeprowadza siÚ na jej poczÈtku czy teĝ z przodu. Operacja dodawania nowego elementu do kolejki znana jest jako zakolejkowanie (ang. enqueue),
a operacjÚ usuwania moĝna okreĂliÊ sïowem „wykolejkowanie”, „zdekolejkowanie” lub po
prostu jako obsïugÚ elementu (ang. dequeue). Pobieranie elementu znajdujÈcego siÚ na poczÈtku kolejki bez usuwania go znane jest jako zerkanie lub podglÈdanie (ang. peek) i stanowi
operacjÚ analogicznÈ do operacji wykonywanej na stosie przez metodÚ top. Sposób dziaïania
kolejki zostaï przedstawiony na rysunku poniĝej.

Interfejs kolejki powinien mieÊ nastÚpujÈcÈ definicjÚ:
interface Queue {
public function enqueue(string $item);
public function dequeue();
public function peek();
public function isEmpty();
}

Podobnie jak to byïo w przypadku stosu, kolejkÚ moĝemy zaimplementowaÊ na róĝne sposoby. Najpierw zrealizujemy jÈ za pomocÈ tablicy PHP, nastÚpnie przy uĝyciu klasy LinkedList,
a na koniec — korzystajÈc z klasy SplQueue.
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Implementacja kolejki za pomocÈ tablicy PHP
Teraz zajmiemy siÚ implementacjÈ kolejki przy uĝyciu tablicy PHP. Wiemy juĝ, ĝe moĝemy
zastosowaÊ funkcjÚ array_push w celu dodania elementu na koñcu tablicy. Aby usunÈÊ jej
pierwszy element, moĝna skorzystaÊ z funkcji array_shift zapewnianej przez PHP. Pierwszy
element kolejki da siÚ podejrzeÊ za pomocÈ funkcji current. W zwiÈzku z powyĝszym kod naszej kolejki moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
class AgentQueue implements Queue {
private $limit;
private $queue;
public function __construct(int $limit = 20) {
$this->limit = $limit;
$this->queue = [];
}
public function dequeue(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Kolejka jest pusta');
} else {
return array_shift($this->queue);
}
}
public function enqueue(string $newItem) {
if (count($this->queue) < $this->limit) {
array_push($this->queue, $newItem);
} else {
throw new OverflowException('Kolejka jest peïna');
}
}
public function peek(): string {
return current($this->queue);
}
public function isEmpty(): bool {
return empty($this->queue);
}
}

Kierujemy siÚ tu tÈ samÈ reguïÈ, zgodnie z którÈ postÚpowaliĂmy, tworzÈc nasz stos. Definiujemy zatem kolejkÚ o staïej wielkoĂci (czy teĝ dïugoĂci), sprawdzajÈc, czy nie mamy do czynienia z przepeïnieniem lub niedoborem. W celu sprawdzenia naszej implementacji kolejki
utwórzmy kolejkÚ agentów telefonicznego centrum obsïugi. Oto kod, w którym przeprowadzane sÈ poszczególne operacje na kolejce:
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try {
$agents = new AgentQueue(10);
$agents->enqueue("Franek");
$agents->enqueue("Janek");
$agents->enqueue("Krzysiek");
$agents->enqueue("Adrian");
$agents->enqueue("Michaï");
echo $agents->dequeue()."\n";
echo $agents->dequeue()."\n";
echo $agents->peek()."\n";
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage();
}

W wyniku wykonania tego kodu na ekranie pojawiÈ siÚ nastÚpujÈce dane wyjĂciowe:
Franek
Janek
Krzysiek

Implementacja kolejki za pomocÈ listy
Tak jak to byïo w przypadku stosu, równieĝ tutaj do opracowania kolejki zamierzamy uĝyÊ naszej implementacji listy zaprezentowanej w rozdziale 3. pt. „Uĝywanie list”. Moĝemy tu uĝyÊ
metody insert do wstawiania elementów zawsze na koñcu kolejki, metody deleteFirst, aby
obsïuĝyÊ operacjÚ usuwania elementów z kolejki, zaĂ metody getNthNode do podglÈdania pierwszego elementu. Oto przykïadowa implementacja kolejki przy uĝyciu listy jednokierunkowej:
class AgentQueue implements Queue {
private $limit;
private $queue;
public function __construct(int $limit = 20) {
$this->limit = $limit;
$this->queue = new LinkedList();
}
public function dequeue(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Kolejka jest pusta');
} else {
$lastItem = $this->peek();
$this->queue->deleteFirst();
return $lastItem;
}
}
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public function enqueue(string $newItem) {
if ($this->queue->getSize() < $this->limit) {
$this->queue->insert($newItem);
} else {
throw new OverflowException('Kolejka jest peïna');
}
}
public function peek(): string {
return $this->queue->getNthNode(1)->data;
}
public function isEmpty(): bool {
return $this->queue->getSize() == 0;
}
}

Uĝywanie klasy SplQueue naleĝÈcej do SPL
JeĂli nie chcemy mÚczyÊ siÚ implementacjÈ funkcji kolejki i nie mamy problemu z zastosowaniem rozwiÈzania oferowanego przez bibliotekÚ standardowÈ, moĝemy uĝyÊ klasy SplQueue do
zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb zwiÈzanych z tego rodzaju strukturÈ danych.
Musimy tylko pamiÚtaÊ o jednym: klasa SplQueue nie zapewnia funkcji podglÈdania wartoĂci
pierwszego elementu kolejki. Z tego powodu powinniĂmy skorzystaÊ z funkcji bottom w celu
uzyskania pierwszego elementu kolejki. Oto prosta wykorzystujÈca obiekt klasy SplQueue implementacja kolejki reprezentujÈcej przedstawiony wczeĂniej przykïad AgentQueue:
$agents = new SplQueue();
$agents->enqueue("Franek");
$agents->enqueue("Janek");
$agents->enqueue("Krzysiek");
$agents->enqueue("Adrian");
$agents->enqueue("Michaï");
echo $agents->dequeue()."\n";
echo $agents->dequeue()."\n";
echo $agents->bottom()."\n";

Zrozumienie kolejki priorytetowej
Kolejka priorytetowa (ang. priority queue) to specjalny rodzaj kolejki, w przypadku której
elementy sÈ wstawiane i usuwane zgodnie z priorytetem. W Ăwiecie programowania komputerowego zastosowanie kolejki priorytetowej jest ogromne. Powiedzmy, ĝe mamy bardzo duĝy
system kolejkowania wiadomoĂci poczty elektronicznej, który wykorzystujemy do rozsyïania
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comiesiÚcznego biuletynu. Co gdy zachodzi potrzeba rozesïania do uĝytkowników jakiejĂ niezwykle pilnej wiadomoĂci za pomocÈ tego systemu? Jako ĝe zgodnie z ogólnÈ zasadÈ dziaïania
kolejek kaĝdy element dodaje siÚ na jej koñcu, dorÚczenie naszej wiadomoĂci bÚdzie bardzo
mocno opóěnione. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, moĝemy skorzystaÊ z kolejki priorytetowej.
W takim przypadku do kaĝdego wÚzïa przypisuje siÚ pewien priorytet i wszystkie wÚzïy sortuje
siÚ zgodnie z ich priorytetami. Element o wyĝszym priorytecie zostanie przeniesiony na poczÈtek
listy, w zwiÈzku z czym zostanie on obsïuĝony wczeĂniej niĝ wÚzïy o niĝszych priorytetach.
KolejkÚ priorytetowÈ moĝna zbudowaÊ na dwa sposoby.

Sekwencja uporzÈdkowana
JeĂli implementujÈc kolejkÚ priorytetowÈ, zdecydowaliĂmy siÚ uĝyÊ sekwencji uporzÈdkowanej (ang. ordered sequence), moĝemy w jej przypadku zastosowaÊ porzÈdek rosnÈcy lub malejÈcy. DobrÈ stronÈ korzystania z tego rodzaju sekwencji jest to, ĝe moĝemy szybko w niej
znaleěÊ lub z niej usunÈÊ element o najwyĝszym priorytecie; zïoĝonoĂÊ tego rodzaju operacji
wynosi zaledwie O(1). WiÚcej czasu zajmie jednak wstawianie elementu, poniewaĝ bÚdzie
ono wymagaïo sprawdzenia kaĝdego elementu kolejki w celu umieszczenia nowego wÚzïa
w miejscu odpowiednim ze wzglÚdu na jego priorytet.

Sekwencja nieuporzÈdkowana
Zastosowanie sekwencji nieuporzÈdkowanej (ang. unordered sequence) nie zmusza nas do
przechodzenia przez kaĝdy element kolejki w celu umieszczenia w niej nowo dodanego elementu. Dodaje siÚ go do koñca kolejki, zgodnie z ogólnÈ zasadÈ dziaïania kolejek. DziÚki
temu zïoĝonoĂÊ operacji kolejkowania wynosi O(1). JeĂli jednak chcemy wyszukaÊ lub usunÈÊ
element o najwyĝszym priorytecie, musimy przejĂÊ przez kaĝdy element kolejki, aby znaleěÊ
wïaĂciwy wÚzeï. Co za tym idzie, rozwiÈzanie to nie jest najlepsze, gdy chodzi o operacje
wyszukiwania.
Teraz zajmiemy siÚ pisaniem kodu implementujÈcego kolejkÚ priorytetowÈ przy uĝyciu uporzÈdkowanej sekwencji realizowanej za pomocÈ listy.

Implementacja kolejki priorytetowej
za pomocÈ listy
Jak dotÈd listy, z którymi mieliĂmy do czynienia, w kaĝdym swoim wÚěle przechowywaïy tylko jednÈ wartoĂÊ stanowiÈcÈ dane wÚzïa. Teraz zachodzi potrzeba zapisania innej wartoĂci,
która okreĂla priorytet. Aby to osiÈgnÈÊ, musimy zmieniÊ implementacjÚ naszej klasy ListNode
w nastÚpujÈcy sposób:
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class ListNode {
public $data = NULL;
public $next = NULL;
public $priority = NULL;
public function __construct(string $data = NULL, int $priority = NULL) {
$this->data = $data;
$this->priority = $priority;
}
}

DziÚki temu zarówno dane, jak i priorytet stanowiÈ teraz elementy skïadowe naszego wÚzïa.
Aby uwzglÚdniaÊ priorytet podczas wstawiania nowych wÚzïów, musimy równieĝ zmieniÊ
implementacjÚ metody insert naleĝÈcej do klasy LinkedList. Oto zmodyfikowany kod:
public function insert(string $data = NULL, int $priority = NULL) {
$newNode = new ListNode($data, $priority);
$this->_totalNode++;
if ($this->_firstNode === NULL) {
$this->_firstNode = &$newNode;
} else {
$previous = $this->_firstNode;
$currentNode = $this->_firstNode;
while ($currentNode !== NULL) {
if ($currentNode->priority < $priority) {
if ($currentNode == $this->_firstNode) {
$previous = $this->_firstNode;
$this->_firstNode = $newNode;
$newNode->next = $previous;
return;
}
$newNode->next = $currentNode;
$previous->next = $newNode;
return;
}
$previous = $currentNode;
$currentNode = $currentNode->next;
}
}
return TRUE;
}

Jak widaÊ, nasza metoda insert zostaïa zmieniona w taki sposób, aby przyjmowaÊ w roli argumentów zarówno dane, jak i priorytet, a takĝe aby uwzglÚdniaÊ je w czasie realizowania operacji. Jak zwykle pierwszym dziaïaniem jest tu utworzenie nowego wÚzïa i zinkrementowanie
licznika wÚzïów. Przy wstawianiu istniejÈ trzy moĝliwe sytuacje:
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Q Lista jest pusta, dlatego nowy wÚzeï staje siÚ pierwszym wÚzïem listy.
Q Lista nie jest pusta, ale nowy element ma najwyĝszy priorytet, dlatego staje siÚ pierwszym

wÚzïem, a element, który wczeĂniej nim byï, znajduje siÚ po nowo wstawionym.
Q Lista nie jest pusta, a nowy element nie ma najwyĝszego priorytetu,
dlatego zostaje wstawiony gdzieĂ w Ărodku listy, a byÊ moĝe na jej koñcu.
TworzÈc naszÈ implementacjÚ, uwzglÚdniliĂmy wszystkie te trzy przypadki. DziÚki temu element o najwyĝszym priorytecie mamy zawsze na poczÈtku kolejki. Uruchommy teraz przykïad z kolejkÈ AgentQueue zbudowanÈ na bazie naszego nowego kodu, tak jak zostaïo to pokazane poniĝej.
try {
$agents = new AgentQueue(10);
$agents->enqueue("Franek", 1);
$agents->enqueue("Janek", 2);
$agents->enqueue("Krzysiek", 3);
$agents->enqueue("Adrian", 4);
$agents->enqueue("Michaï", 2);
$agents->display();
echo $agents->dequeue()."\n";
echo $agents->dequeue()."\n";
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage();
}

GdybyĂmy nie korzystali z priorytetów, wówczas nasza kolejka powinna zawieraÊ elementy
uïoĝone w nastÚpujÈcym porzÈdku: Franek, Janek, Krzysiek, Adrian i Michaï. Poniewaĝ jednak
dodaliĂmy priorytety, dane wyjĂciowe wyglÈdajÈ jak niĝej.
Adrian
Krzysiek
Janek
Michaï
Franek

Jako ĝe element Adrian ma najwyĝszy priorytet, jest umieszczony na poczÈtku kolejki, choÊ
zostaï do niej wstawiony jako czwarty.

Implementacja kolejki priorytetowej
za pomocÈ klasy SplPriorityQueue
JÚzyk PHP zapewnia wsparcie dla implementacji kolejki priorytetowej za pomocÈ SPL.
Do utworzenia tego rodzaju struktury danych moĝemy wykorzystaÊ klasÚ SplPriorityQueue.
Oto ta sama kolejka, którÈ implementowaliĂmy w poprzednim przykïadzie za pomocÈ listy,
zrealizowana jednak tym razem przy uĝyciu rozwiÈzania zapewnianego przez SPL:
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class MyPQ extends SplPriorityQueue {
public function compare($priority1, $priority2) {
return $priority1 <=> $priority2;
}
}
$agents = new MyPQ();
$agents->insert("Franek", 1);
$agents->insert("Janek", 2);
$agents->insert("Krzysiek", 3);
$agents->insert("Adrian", 4);
$agents->insert("Michaï", 2);
// Tryb ekstrakcji

$agents->setExtractFlags(MyPQ::EXTR_BOTH);
// PrzejĞcie do SZCZYTU

$agents->top();
while ($agents->valid()) {
$current = $agents->current();
echo $current['dane'] . "\n";
$agents->next();
}

Przedstawiony powyĝej kod wygeneruje te same dane wyjĂciowe co przykïad wykorzystujÈcy
listÚ. DodatkowÈ przewagÈ rozwiÈzania polegajÈcego na uĝyciu klasy MyPQ rozszerzajÈcej klasÚ
SplPriorityQueue jest to, ĝe moĝemy tu wybraÊ sposób sortowania elementów (tj. to, czy majÈ
byÊ one uïoĝone w kolejnoĂci rosnÈcej, czy teĝ malejÈcej). W tym przykïadzie wybraliĂmy porzÈdek malejÈcy, korzystajÈc z dostÚpnego w PHP operatora poïÈczonego porównania, zwanego ze wzglÚdu na swój wyglÈd operatorem statku kosmicznego (ang. spaceship operator).
Kolejki priorytetowe sÈ zwykle implementowane za pomocÈ sterty. Gdy przejdziemy do rozdziaïu poĂwiÚconego stercie, zajmiemy siÚ równieĝ implementacjÈ kolejki priorytetowej przy uĝyciu tej struktury danych.

Implementacja kolejki cyklicznej
KorzystajÈc ze standardowej kolejki, za kaĝdym razem gdy usuwamy z niej element, musimy
odpowiednio przesunÈÊ caïÈ kolejkÚ. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, moĝemy skorzystaÊ z kolejki cyklicznej (ang. circular queue), w której po koñcu nastÚpuje poczÈtek, dziÚki czemu powstaje koïo czy teĝ cykl. Ten szczególny typ kolejki wymaga specjalnych obliczeñ wykonywanych
przy operacjach dodawania elementu do kolejki i usuwania elementu z kolejki, a zwiÈzanych
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z jej koñcem, poczÈtkiem oraz wielkoĂciÈ. Kolejki cykliczne majÈ zawsze staïy rozmiar i znane
sÈ takĝe jako bufory cykliczne (ang. circular buffers) lub bufory pierĂcieniowe (ang. ring buffers).
Na zamieszczonym poniĝej rysunku przedstawiony zostaï schemat dziaïania kolejki cyklicznej.

KolejkÚ cyklicznÈ moĝna zaimplementowaÊ za pomocÈ tablicy PHP. Moĝe ona byÊ w tym celu
wydajnie wykorzystana, poniewaĝ musimy tu obliczyÊ pozycje koñca i poczÈtku kolejki. Oto
przykïad kolejki cyklicznej:
class CircularQueue implements Queue {
private
private
private
private

$queue;
$limit;
$front = 0;
$rear = 0;

public function __construct(int $limit = 5) {
$this->limit = $limit;
$this->queue = [];
}
public function size() {
if ($this->rear > $this->front)
return $this->rear - $this->front;
return $this->limit - $this->front + $this->rear;
}
public function isEmpty() {
return $this->rear == $this->front;
}
public function isFull() {
$diff = $this->rear - $this->front;
if ($diff == -1 || $diff == ($this->limit - 1))
return true;
return false;
}
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public function enqueue(string $item) {
if ($this->isFull()) {
throw new OverflowException("Kolejka jest peïna.");
} else {
$this->queue[$this->rear] = $item;
$this->rear = ($this->rear + 1) % $this->limit;
}
}
public function dequeue() {
$item = "";
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException("Kolejka jest pusta");
} else {
$item = $this->queue[$this->front];
$this->queue[$this->front] = NULL;
$this->front = ($this->front + 1) % $this->limit;
}
return $item;
}
public function peek() {
return $this->queue[$this->front];
}
}

Poniewaĝ uznajemy 0 za znacznik poczÈtku kolejki, jej caïkowity rozmiar bÚdzie wynosiï limit -1.

Tworzenie kolejki dwustronnej
Do tej pory implementowaliĂmy kolejki, których jedna strona, okreĂlana jako koniec lub tyï
(ang. rear), uĝywana byïa do dodawania elementów, zaĂ druga, znana jako poczÈtek lub przód
(ang. front), umoĝliwiaïa usuwanie elementów. Ogólnie rzecz biorÈc, kaĝda strona kolejki powinna byÊ zatem wykorzystywana w konkretnym celu. Co jednak, gdybyĂmy chcieli dodawaÊ
i usuwaÊ elementy z obu stron kolejki? Da siÚ to zrobiÊ za pomocÈ tzw. kolejki dwustronnej,
okreĂlanej teĝ jako kolejka podwójna (ang. double-ended queue, deque). W kolejce takiej obydwie strony mogÈ byÊ uĝywane do operacji dodawania i usuwania wÚzïów. JeĂli spojrzymy na
naszÈ implementacjÚ kolejki wykorzystujÈcÈ listÚ, przekonamy siÚ, ĝe moĝna w jej przypadku
wstawiaÊ element na pierwszym i na ostatnim miejscu oraz usuwaÊ element z pierwszego
i ostatniego miejsca. TworzÈc nowÈ klasÚ kolejki dwustronnej z wykorzystaniem tych moĝliwoĂci, moĝemy ïatwo osiÈgnÈÊ cel, o który nam chodzi. Sposób dziaïania tego rodzaju kolejki
zostaï pokazany poniĝej.
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Oto implementacja kolejki dwustronnej:
class DeQueue {
private $limit;
private $queue;
public function __construct(int $limit = 20) {
$this->limit = $limit;
$this->queue = new LinkedList();
}
public function dequeueFromFront(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Kolejka jest pusta');
} else {
$lastItem = $this->peekFront();
$this->queue->deleteFirst();
return $lastItem;
}
}
public function dequeueFromBack(): string {
if ($this->isEmpty()) {
throw new UnderflowException('Kolejka jest pusta');
} else {
$lastItem = $this->peekBack();
$this->queue->deleteLast();
return $lastItem;
}
}
public function enqueueAtBack(string $newItem) {
if ($this->queue->getSize() < $this->limit) {
$this->queue->insert($newItem);
} else {
throw new OverflowException('Kolejka jest peïna');
}
}
public function enqueueAtFront(string $newItem) {
if ($this->queue->getSize() < $this->limit) {
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$this->queue->insertAtFirst($newItem);
} else {
throw new OverflowException('Kolejka jest peïna');
}
}
public function peekFront(): string {
return $this->queue->getNthNode(1)->data;
}
public function peekBack(): string {
return $this->queue->getNthNode($this->queue->getSize())->data;
}
public function isEmpty(): bool {
return $this->queue->getSize() == 0;
}
}

Skorzystamy teraz z naszej nowej klasy, aby sprawdziÊ operacje na kolejce dwustronnej:
try {
$agents = new DeQueue(10);
$agents->enqueueAtFront("Franek");
$agents->enqueueAtFront("Janek");
$agents->enqueueAtBack("Krzysiek");
$agents->enqueueAtBack("Adrian");
$agents->enqueueAtFront("Michaï");
echo $agents->dequeueFromBack() . "\n";
echo $agents->dequeueFromFront() . "\n";
echo $agents->peekFront() . "\n";
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage();
}

JeĂli przyjrzymy siÚ temu przykïadowi kodu, zauwaĝymy, ĝe najpierw jest w nim dodawany
na poczÈtku kolejki element Franek, a potem równieĝ na poczÈtku element Janek. Sekwencja
wyglÈda zatem teraz nastÚpujÈco: Janek, Franek. NastÚpnie z tyïu kolejki dodajemy element
Krzysiek, a potem Adrian. W wyniku tego otrzymujemy sekwencjÚ: Janek, Franek, Krzysiek,
Adrian. Na samym koñcu kodu dodajemy element Michaï na przodzie kolejki. Sekwencja przyjmuje zatem ostatecznie postaÊ: Michaï, Janek, Franek, Krzysiek, Adrian.
Jako ĝe usuwanie z kolejki zaczynamy od tyïu, pierwszym elementem, który jÈ opuszcza, jest
Adrian; nastÚpnie usuwamy element z przodu — jest nim Michaï. Operacja podejrzenia elementu znajdujÈcego siÚ na poczÈtku kolejki spowoduje zwrócenie elementu Janek. Oto dane

wyjĂciowe wygenerowane przez nasz kod po uruchomieniu:
Adrian
Michaï
Janek
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Podsumowanie
Stosy i kolejki sÈ jednymi z najczÚĂciej uĝywanych struktur danych. Z tych abstrakcyjnych
typów danych moĝemy w przyszïoĂci korzystaÊ na wiele róĝnych sposobów. W tym rozdziale
poznaliĂmy rozmaite metody implementowania stosów i kolejek, jak równieĝ róĝne rodzaje
kolejek. W nastÚpnym zamierzamy omówiÊ temat rekurencji bÚdÈcej szczególnym sposobem
rozwiÈzywania wiÚkszych problemów poprzez ich podziaï na mniejsze jednostki.
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hex2bin, 284
hexdec, 284
krsort, 179
ksort, 179
lambda, 300
levenshtein, 285
md5, 287
metaphone, 287

mieszajÈca, 53, 193, 194,
276, 287
natcasesort, 179
natsort, 179
next, 280
octdec, 284
password_hash, 288
password_verify, 288
pierwszej klasy, 299, 300
prev, 280
range, 182
rekurencyjna, 110, 115,
125, 126
repetitiveBinarySearch, 189
reset, 280
rozwijanie, 300, 301
rozwiniÚta, 302
rsort, 179
search, 182
sha1, 287
shuffle, 282
similar_text, 286
skrótu, Patrz: funkcja
mieszajÈca
sort, 179
sortujÈca, 179, 259
soundex, 286
str_split, 257
strops, 252
tablicowa, 52, 126, 280
uasort, 179
uksort, 179
usort, 179, 259
wbudowana, 284
wywoïania zwrotnego,
125, 300
wyĝszego rzÚdu, 299

G
GCD, Patrz: NWD
gra w szachy, 267
graf, 24, 25, 29, 45, 205, 206
BFS, Patrz: BFS grafu
kolorowanie, 197
lista sÈsiedztwa, 211
macierz sÈsiedztwa, 211,
213, 225
nieskierowany, 29, 46,
209, 219
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porzÈdek topologiczny, 216
skierowany, 29, 209
acykliczny, Patrz: DAG
Ăcieĝka, Patrz: Ăcieĝka
waĝony, 210, 218, 219
wÚzeï, Patrz: wÚzeï
Greatest Common Division,
Patrz: NWD

H
hashmapa, 39
haszowanie, Patrz: mieszanie
Hoare’a podziaï,
Patrz: podziaï Hoare’a
Huffmana kodowanie,
Patrz: kodowanie Huffmana
Hypertext Preprocessor,
Patrz: PHP

I
incydencja, 208
interfejs
Collection, 290
Hashable, 290
Iterator, 72
Sequence, 290
stosu, 84
iterator, 124, 125

J
jÚzyk
Clojure, 297
Elixir, 297
Erlang, 297
funkcyjny, 297
Haskell, 297
imperatywno-obiektowy,
297
PHP, Patrz: PHP
Scala, 297
skryptowy, 20
sïabo typowany, 23

K
Kahna algorytm,
Patrz: algorytm Kahna
klasa
DS\Deque, 293
DS\Map, 291
DS\Queue, 293, 294
DS\Set, 291
DS\Stack, 293
DS\Vector, 290, 293
MaxHeap, 242
SPL, 283, 288
SplDoublyLinkedList, 37,
81, 90, 283
metody, 81
SplFixedArray, 37, 47, 48,
49, 50, 53, 57, 283, Patrz
teĝ: tablica SplFixedArray
tworzenie, 50
wydajnoĂÊ, 51
SplHeap, 37, 248, 283
SplMaxHeap, 37, 248, 283
SplMinHeap, 37, 248, 283
SplObjectStorage, 37, 283
SplPriorityQueue, 37, 99,
283
SplQueue, 37, 96, 283
SplStack, 37, 90, 283
sterty, 238
klucz, 42, 53, 193, 257, 283
skrótu, 288
Soundex, 286
zaburzajÈcy, 288
Knutha-Morrisa-Pratta
algorytm, Patrz: algorytm
KMP
kod, 32
kodowanie Huffmana, 255, 256
kolejka, 21, 23, 24, 25, 27, 37,
40, 93, 195, 196, 197, 200,
202, 215, 279, 283, 293
cykliczna, 100, 101
dwustronna, 294
implementacja, 102
implementacja, 94, 95, 304
podwójna, 102

priorytetowa, 24, 25, 37, 96,
221, 222, 223, 224, 235,
242, 256, 294
implementacja, 97, 99,
100, 242, 243, 244
wydajnoĂÊ, 294
kolekcja, 40, 279
par klucz-wartoĂÊ, 291
kompresja, 256
kopiec, Patrz: sterta
korelacja Pearsona, 271,272, 274
korzeñ, 28, 128, 131, 145
krawÚdě, 29, 128, 205, 206
incydentna, 208
nieskierowana, 207, 209
skierowana, 206, 209, 216
waĝona, 207, 210, 219
Kruskala algorytm, Patrz:
algorytm Kruskala
kryptografia, 287, 288

L
las, 129, 231
LCS, 262, 263, 264
lista, 24, 40, 59
cykliczna, 63
tworzenie, 73
dwukierunkowa, 25, 26, 37,
63, 283
operacje, 75
tworzenie, 75
zïoĝonoĂÊ czasowa, 80
element
pobieranie, 70
usuwanie, 60, 65, 67, 68,
69, 76, 78, 79
wstawianie, 60, 65, 66,
67, 75, 76, 77, 78
wyszukiwanie, 60, 64,
65, 69, 76
iterowalna, 73
jednokierunkowa, 25, 26,
59
nieuporzÈdkowana, 182
odwracanie, 60, 65, 69
operacje, 60
posortowana, 183, 190
malejÈco, 187
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lista
uporzÈdkowana, Patrz: lista
posortowana
wielokierunkowa, 63, 64
wielokrotnie poïÈczona, 64
zïoĝonoĂÊ czasowa, 71
liĂÊ, 128, 144, 149
longest common subsequence,
Patrz: LCS
Longest Proper Prefix Suffix,
Patrz: LPS
LPS, 254

L
ïañcuch
funkcji, 300, 302
znakowy, 42, 283
klucz skrótu, 288
klucz Soundex, 286
kompresja, 256
podobieñstwo, 285, 286,
287
przeszukiwanie, 252, 253
skrót, 288
skrót MD5, 287
skrót SHA1, 287
standard MIME, 285
weryfikacja, 288
ïÈcze, 26, 59

M
macierz rzadka, 274, 275
mapa, 24, 25, 28, 37, 279, 291
mieszajÈca, 48
uporzÈdkowana, 40
mechanizm wspólnej filtracji,
Patrz: CF
memoizacja, 249, 250, 252, 260
menu, 114
metoda
create, 239
current, 72
dziel i zwyciÚĝaj, Patrz:
algorytm dziel i zwyciÚĝaj
extractMax, 244
extractMin, 239
fromArray, 51
key, 72

next, 72
rewind, 72
setSize, 52
siftDown, 244
siftUp, 239, 244
valid, 72
mieszanie, 287, 288
model
FIFO, 24, 27, 93, 242
LIFO, 24, 27, 83, 200, 202
MST, 227, 228, 231

N
najdïuĝszy wïaĂciwy
prefikso-sufiks, Patrz: LPS
najdïuĝszy wspólny podciÈg,
Patrz: LCS
NajwiÚkszy Wspólny Dzielnik,
Patrz: NWD
Needlemana-Wunscha
algorytm, Patrz: algorytm
Needlemana-Wunscha
notacja duĝego O, 35, 36, 123,
127
NWD, 111

O
obiekt, 23
overflow exception,
Patrz: wyjÈtek przepeïnienia

P
Pearsona korelacja,
Patrz: korelacja Pearsona
PECL, 279, 289
pÚtla
for, 41, 44, 110, 182
foreach, 44, 73
while, 44, 62, 72, 110, 140
PHP, 279, 297
biblioteka
PHP DS, 288, 289
standardowa, Patrz: SPL
repozytorium rozszerzeñ,
Patrz: PECL
rozszerzenie DS, 288

poddrzewo, 129
podziaï Hoare’a, 175
potomek, 128
Prima algorytm,
Patrz: algorytm Prima
problem, 30
bioinformatyczny, 264
definicja, 30
plecakowy dyskretny, 261, 262
programowanie
dynamiczne, 249, 260
podejĂcie oddolne, 260
podejĂcie odgórne, 260
zastosowania, 260, 261,
262, 264
funkcyjne, 297, 298, 299, 301
cechy, 298
zorientowane
na wartoĂci, 298
obiektowo, 37
przeszukiwanie, Patrz teĝ:
wyszukiwanie
w gïÈb, Patrz: DFS
wszerz, Patrz: BFS
przodek, 128
pseudokod, 31
przeksztaïcanie w
prawdziwy kod, 32

Q
quicksort, Patrz: algorytm
sortowania szybkiego,
sortowanie szybkie

R
rekomendacja, 271, 274
rekurencja, 107, 108, 110, 115,
120, 130, 131, 140, 185, 260,
267
binarna, 112
cykl, 109
gïÚbokoĂÊ, 123
liniowa, 112, 122
ogonowa, 112
przypadek bazowy, 109, 124
wzajemna, 113
zagnieĝdĝona, 113
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rodzeñstwo, 128
rodzic, 128, 148

S
sekwencja
nieuporzÈdkowana, 97
uporzÈdkowana, 97
sekwencjonowanie, 266
DNA, 264
silnia, 108
sïownik, 28, 40, 279, Patrz teĝ:
mapa
sortowanie, 157, Patrz teĝ:
algorytm sortowania
bÈbelkowe, 158
implementacja, 159, 162,
165
optymalizacja, 161
zïoĝonoĂÊ, 161
kubeïkowe, 158
przez kopcowanie, 235, 245
zïoĝonoĂÊ, 247
przez scalanie, 158, 171
implementacja, 173
zïoĝonoĂÊ, 174
przez wstawianie, 158, 168
implementacja, 170
zïoĝonoĂÊ, 171
przez wybieranie, 158, 165
implementacja, 167
zïoĝonoĂÊ, 167
szybkie, 158, 175
implementacja, 176
oĂ, 175
partycjonowanie, 175
podziaï, 175
zïoĝonoĂÊ, 178
topologiczne, 216
sól, 288
SPL, 37, 81, 99, 124
Standard PHP Library, Patrz:
SPL
sterta, 25, 29, 37, 100, 235, 283
binarna, 236
implementacja, 237, 240,
241
zïoĝonoĂÊ, 241
element
usuwanie, 236

wstawianie, 236
zamiana miejscami, 236,
237
Fibonacciego, 221, 231, 236
korzeñ, 235, 236
luěna, 236
potrójna, 236
tworzenie, 236, 245
typ
max, 29, 37, 235, 248
min, 29, 37, 221, 235, 240,
248, 257
wydobywanie
maksimum, 236, 237
minimum, 236, 237, 239
stopieñ, 128
stos, 23, 24, 25, 27, 37, 40, 83,
200, 202, 279, 283, 293
implementacja, 84, 86, 88,
303
interfejs, Patrz: interfejs
stosu
wierzchoïek, 27, 83
zastosowania, 90, 91
zïoĝonoĂÊ
czasowa, 87
pamiÚciowa, 88
stóg, Patrz: sterta
struktura
danych, 19, 20, 21, 45
hierarchiczna, 127
implementacja, 54
liniowa, 24, 127
nieliniowa, 24, 28, 29
odpowiedě na komentarz,
116
sudoku, 267

¥
Ăcieĝka, 128, 208, 215
najkrótsza, 218, 219, 227

T
tablica, 23, 24, 25, 37, 40, 237
asocjacyjna, 24, 40, 42, 53,
193, 257, Patrz teĝ: mapa
bitowa, 276
element, 280, 282, 282

jednowymiarowa, 26
liczbowa, 40, 41, 42
mapowanie, 281
mieszajÈca, 40, 53, 127,
193, 279
nieposortowana, 190
o staïym rozmiarze, 47, 52
odejmowanie, 282
PHP, 39, 40, 57, 127, 193,
279, 280
implementacja struktury,
54
implementacja zbioru, 55
struktura wewnÚtrzna, 49
wydajnoĂÊ pamiÚciowa,
49, 57
przekazywanie przez
referencjÚ, 170, 280
skojarzeniowa, Patrz: mapa
SplFixedArray, 57
przeksztaïcenie w tablicÚ
PHP, 52
tworzenie, 47, 51
zmiana rozmiaru, 52
tworzenie, 40
wielowymiarowa, 40, 43,
44, 45
tworzenie, 53
wskaěnik bieĝÈcego miejsca,
280
Theunissen Rudi, 288
typ
abstrakcyjny, Patrz: ADT
caïkowity, 23
deklarowanie, 23
logiczny, 23
null, Patrz: null
statyczny, 23
tekstowy, 23
zmiennoprzecinkowy, 23

U
uczenie maszynowe, 249
underflow exception, Patrz:
wyjÈtek niedoboru
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W
Watkins Joe, 288
wektor, 40, 279, 290,
Patrz teĝ: lista
wÚzeï, 26, 28, 45, 59, 205,
Patrz teĝ: lista element
bez dzieci, Patrz: liĂÊ
klucz, 129
koñcowy, 128
potomny, 128
szczytowy, 128
tworzenie, 61, 132
usuwanie, 142, 147, 149,
150
wewnÚtrzny, 128
wstawianie, 141
wysokoĂÊ, 129
wyszukiwanie, 141
zawartoĂÊ, 60
zewnÚtrzny, 128

wierzchoïek, 29, 205, 206
incydentny, Patrz:
incydencja
sÈsiadujÈcy, 207, 211
stopieñ
wchodzÈcy, 208, 216
wychodzÈcy, 208
wyjÈtek
E_NOTICE, 288
niedoboru, 85
przepeïnienia, 85
RuntimeException, 47
wykonanie czÚĂciowe, 301
wyraĝenie regularne, 252
wyszukiwanie, 181,
Patrz teĝ: przeszukiwanie
binarne, 122, 183, 184
implementacja, 184, 186
powtarzalne, 187, 188, 189
zïoĝonoĂÊ, 187, 190
interpolacyjne, 191

liniowe, 181, 182
przy uĝyciu tablicy
mieszajÈcej, 193
sekwencyjne, 30, 190,
Patrz teĝ:
wyszukiwanie liniowe
w drzewach, 195
w gïÈb, Patrz: DFS
wszerz, Patrz: BFS
wykïadnicze, 192

Z
zapytanie bazodanowe, 275
zasoby, 23, 33
zbiór, 24, 25, 28, 279, 291
implementacja, 55
uporzÈdkowany, 28
zmienna, 25
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