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MC202 – Laboratório 6
Filas de prioridade

Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha
anderson.rocha@ic.unicamp.br

Objetivos

Exercitar os conceitos de manipulação de filas de prioridade, implementado operações de
criação, inserção, remoção e impressão.

Especificação

1. O programa deverá interpretar quatro tipos de operações diferentes: criação (C),
inserção (I), remoção (R) e impressão (P ), as quais serão indicadas no arquivo de
entrada, representadas por uma letra e um número (numa linha) indicando a operação
e a quantidade de registros para serem utilizados na operação, seguida dos registros
(nas linhas seguintes).

2. Uma fila de prioridade é uma estrutura de dados que considera uma prioridade para
cada elemento para armazená-lo e removê-lo (dar atendimento num banco, por exem-
plo). Ela pode ser implementada como um vetor V [0, . . . , p], onde p é a prioridade
mais alta. A posição V [i] contém uma lista encadeada simples do tipo FIFO (First-in
First-out) que contém os elementos com prioridade i, sendo que cada novo elemento
com essa prioridade é inserido no final da lista.

3. A operação de remoção sempre dá preferência a elementos com maior prioridade, ou
seja, deve-se procurar em V a primeira posição cuja lista não esteja vazia. Para aquela
lista, será removido o primeiro elemento inserido nela (poĺıtica FIFO). Observe que
não é preciso entrar com o código do elemento a ser removido e, portanto, a operação
R não têm parâmetros. Depois de ser removido, o elemento deverá ser impresso.

4. O tipo de dados que vai ser armazenado em cada nó da lista será um ponteiro do tipo
struct, contendo os campos: CPF, Nome, Sexo e Prioridade, os quais deverão seguir o
padrão CSV introduzido no Lab-03.

struct pessoa {

char *cpf;

char *nome;

char sexo;

int prioridade;

};
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5. A operação de impressão deve respeitar a prioridade dos elementos e, para prioridades
iguais, será usada a poĺıtica FIFO. Cada conjunto de elementos com prioridade igual
será impresso num parágrafo, separando cada registro com um caracter NEWLINE e
indicando a prioridade no começo do parágrafo (não é necessário imprimir a prioridade
para cada registro no formato CSV). Apenas a operação de impressão vai gerar uma
sáıda, a qual também deverá seguir o padrão CSV.

6. A estrutura de cada nó da lista é a mesma do Lab-04:

struct lista {

pessoa *info;

struct lista* prox;

};

7. A fila de prioridade deve ser um vetor de apontadores lista **FilaPrior, que será
alocado dinamicamente com p posições, sendo que p vai ser indicado na primeira linha
do arquivo.

Exemplo

Dada a entrada:

5

C 3

54637328498,Joao Paulo Miranda,M,3,

75487654329,Claudia Saboia Da Silva,F,1,

64548495746,Jose Gonsales,M,3,

P

I 4

75648484748,Carlos De Souza,M,4,

54746484848,Maria De Rezende,F,3,

53453453453,Jaime Dutra,M,5,

65754645645,Elisa Machado,F,3,

P

R

R

P

A sáıda esperada é:

[5]

[4]

[3]
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54637328498,Joao Paulo Miranda,M,

64548495746,Jose Gonsales,M,

[2]

[1]

75487654329,Claudia Saboia Da Silva,F,

[0]

[5]

53453453453,Jaime Dutra,M,

[4]

75648484748,Carlos De Souza,M,

[3]

54637328498,Joao Paulo Miranda,M,

64548495746,Jose Gonsales,M,

54746484848,Maria De Rezende,F,

[2]

[1]

75487654329,Claudia Saboia Da Silva,F,

[0]

53453453453,Jaime Dutra,M,

75648484748,Carlos De Souza,M,

[5]

[4]

[3]

54637328498,Joao Paulo Miranda,M,

64548495746,Jose Gonsales,M,

54746484848,Maria De Rezende,F,

[2]

[1]

75487654329,Claudia Saboia Da Silva,F,

[0]

Observações

1. Não será necessário escrever na tela instruções para o usuário digitar as entradas.
Utilizar o redirecionamento de entrada e sáıda padrão para testar os executáveis.

meu_programa.exe < arquivo_entrada.txt > teste_saida.txt
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ou seja, o que você digitaria no teclado deverá estar no primeiro arquivo e o que
apareceria na tela vai estar no segundo arquivo.

2. Não é necessário ordenar os elementos dentro de cada lista encadeada.

3. Observe que apenas as operações C,I vão receber registros nas linhas seguintes do
arquivo, sendo que as operações R,P não recebem registro.

4. As operações C,I não devem gerar nada no arquivo de sáıda.

5. A operação P deverá escrever um carater NEWLINE no final de todos os registros
impressos. Da mesma forma, a operação R deverá escrever um carater NEWLINE no
final do registro impresso.

6. Não é necessário validar os posśıveis erros no arquivo de entrada: arquivo vazio, dados
faltantes, dados repetidos, etc. Pode-se assumir que os dados vão estar corretos (in-
clusive nos testes fechados). No caso de dados repetidos (CPFs iguais, nomes iguais),
simplesmente deverão ser inseridos na lista.

7. Note que o vetor usado para implementar a fila de prioridade guardará a prioridade
maior na última posição. Então, nas operações R,P a busca pela prioridade maior
deverá começar na última posição.

8. Deverão ser usadas funções para separar as funcionalidades do código.
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