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Introdução

Com o intuito de reduzir duplicatas de strings em memória, muitas linguagens as implementam
como imutáveis. Isso quer dizer que qualquer modificação em uma string criará uma nova string
com a versão modificada. Uma string somente será removida da memória se não houver mais
referências para ela.

É muito comum que strings iguais sejam alocadas repetidamente entre aplicações e bibliote-
cas, especialmente quando existem operações de cópias de estruturas que contenham strings.
Então, em vez de duplicar e liberar memória várias vezes, requer-se e mantem-se somente
um ponteiro somente de leitura para uma string. Para a liberação de tais strings ao fim do
programa, tem-se um sistema de gerenciamento de referências.

Apesar de parecer uma otimização pequena, análises de performance (profiling) mostram
impacto significativo conforme crescem os números de cópias. Essa otimização aumenta a
velocidade na criação e liberação de strings, reduz o uso de memória bem como a fragmentação
nesta.

Objetivos

Simular um sistema de compartilhamento de strings, com contagem de referências para poste-
rior liberação da memória.

O armazenamento das strings deve ocorrer em uma árvore AVL, mesmo que não seja a
solução ótima para este problema, como veremos posteriormente. Organize a árvore com a
função strcmp.

Especificação

O programa recebe dois comandos: um para inserir uma string e outro para remover.

Add

O comando “add” é responsável por buscar uma string na estrutura e retornar um id válido
para a string. Se a string já estiver na estrutura, deve ser fornecido o mesmo ID e incrementado
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o número de referências. Se a string não existir na estrutura, deve ser criada uma cópia dela,
determinado o primeiro id dispońıvel (iniciado em 0) e adicionada na estrutura.

Entrada

O comando é especificado pela palavra “add” seguida da string a ser inserida até a quebra de
linha.

add Uma string de exemplo.

A string a ser inserida será “Uma string de exemplo.”

Sáıda

A sáıda deve mostrar todas palavras testadas até a string correta. No caso da string correta,
o número de referências deve ser impresso junto. Seguido do id dessa string.

No exemplo em que temos as strings “casa” (id = 0, referências = 3), ”aloha” (id = 1,
referências = 2), ”barca” (id 3, referências = 1), após o comando:

add agora

teremos:

1 barca

2 aloha

3 agora 1

4 2

A string ”agora” percorre a estrutura e não encontra a string buscada. Ela é adicionada no
primeiro id dispońıvel, já com uma referência. E o id é retornado.

Para o caso: add casa

1 barca

2 casa 4

3 0

A string “casa” é encontrada na estrutura e, simplesmente, incrementa-se o número de re-
ferências e retorna-se o id.

del

O comando “del” é responsável por indicar a remoção de uma referência de um determinado
id. O número de referências deve ser decrementado. Se o número de referências chegar a 0, a
string deve ser liberada e o id liberado para uso.
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Entrada

O comando é especificado pela palavra “del” seguida do id da string.

del 0

A string a ser removida(decrementada a referência) será a de ID 0.

Sáıda

A sáıda deve mostrar a string e sua nova quantidade de referências.

del 3

1 barca 0

A string de id 3, “barca”, tem suas referências decrementada. Como não existem mais re-
ferências, essa string é liberada.

del 1

1 aloha 1

A string de id 1, “aloha”, tem suas referências decrementada. Como ainda existem referências,
a string não é liberada.
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Exemplos

Entrada

1 add casa

2 add casa

3 add aloha

4 add casa

5 add aloha

6 add dado

7 add barca

8 del 2

9 add agora

10 add casa

11 del 3

12 del 1

Sáıda

1 casa 1

2 0

3 casa 2

4 0

5 casa

6 aloha 1

7 1

8 casa 3

9 0

10 casa

11 aloha 2

12 1

13 casa

14 dado 1

15 2

16 casa

17 aloha

18 barca 1

19 3

20 dado 0

21 barca

22 aloha
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23 agora 1

24 2

25 barca

26 casa 4

27 0

28 barca 0

29 aloha 1

Observações

1. Use seu editor de textos favorito. Mas existe a sugestão ao Vim ou ao Emacs.

2. Os laboratórios devem ser compiláveis com o GCC 4, com a seguinte linha de execução:
gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o nome executavel codigo fonte.c

3. Para o desenvolvimento dos laboratórios será útil o conhecimento de ferramentas como
GDB e Valgrind.

4. Os testes de correção irá ocorrer com auxilio da ferramenta Diff com redirecionamento
de entrada e sáıda para arquivos. Exemplo:
./main < arquivo entrada &> arquivo saida

diff arquivo saida arquivo resposta

5. A submissão será feita no sistema Susy: http://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

6. Liberar toda a memória alocada é obrigatório. Os programas que não liberem a memoria
alocada serão considerados errados, independente da sáıda correta nos testes.

7. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com endentação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, fragmentação do código em funções
etc.

8. É obrigatório o uso da estrutura indicada.
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