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MC102 – Laboratório 10
Trabalhando com imagens, listas, pilhas e filas

Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rochaa

aanderson.rocha@ic.unicamp.br

Atividade

O propósito deste laboratório é aplicar algoritmos de listas, pilhas e filas.

1. O programa deve ser capaz de armazenar cada pixel de uma imagem de entrada e
ajustá-los numa fila. Em seguida, o resultado deverá ser salvo numa nova imagem.
Para isso, agora os pixels devem ser lidos da fila.

2. Repetir o procedimento de receber uma imagem, armazenar cada um de seus pixels
e ajustá-los em uma pilha. Gravar o resultado em uma imagem. Para isso, agora os
pixels devem ser lidos da pilha.

3. Ler uma imagem, acomodar seus pixels numa lista e ordená-la segundo a ordem cres-
cente de seus pixels. Grave o resultado numa nova imagem. Para isso, agora os pixels
devem ser lidos da lista ordenada.

4. Um número de referência deverá ser passado na entrada do programa. Imprima “sim”
caso encontrar algum pixel com o valor buscado e “não” caso contrário. Para cada
pixel “achado” transforme seu valor em 255 e desenhe um “X” com pixels brancos no
lugar onde ele estava na imagem usando para isso os pixels vizinhos. A busca por um
determinado pixel deve ser feita na imagem e não em lista, fila ou pilha.

Você deverá implementar os seguintes métodos em seu programa para LISTA, FILA e
PILHA:

1. Criação;

2. Inserção;

3. Remoção;

4. Busca;

5. Deleção.
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Observação

Por remoção entendemos a eliminação de um nó. Por deleção entendemos a eliminação
de todos os nós. Nos exerćıcios em que você usou pilha, lista e fila, você terá que usar a
rotina de deleção ao final do programa para garantir que não ficou nenhum nó alocado na
memória. Neste laboratório, estamos usando a rotina de remoção de nó a cada vez que temos
que acessar um elemento da fila ou da pilha devido às poĺıticas de acesso próprias destas
estruturas.

Todas as atividades devem estar em um único programa. Todos os programas devem
receber o nome da imagem de entrada e os parâmetros de todos os algoritmos de uma só vez
por linha de comando. As imagens de sáıda devem ser um composição do nome de entrada
mais o número do algoritmo sendo executado.

Exemplo:

./programa <imagem.pgm> <numero>

No exemplo acima, a imagem de entrada é imagem.pgm. O parâmetro passado representa
respectivamente o brilho do pixel a ser buscado na imagem.

As imagens de sáıda deverão ser:

1. imagem-fila.pgm — exerćıcio 1

2. imagem-pilha.pgm — exerćıcio 2

3. imagem-lista.pgm — exerćıcio 3

4. imagem-remocao.pgm — exerćıcio 4

Estrutura de um arquivo PGM P2

P2

# CREATOR: Anderson Rocha

5 8

255

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

10 255 200 100 123

2



No exemplo acima, a primeira linha indica o tipo de imagem PGM, no caso P2. A
segunda linha representa um comentário sobre o criador da imagem. A terceira linha informa,
respectivamente, a largura e a altura da imagem. A quarta linha indica o pixel de maior
brilho nesta imagem. Finalmente, os dados subsequentes representam os pixels organizados
por linha da imagem.
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