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Allmän info

• Datastrukturer och algoritmer ingår i kursen.

• Öppna rätt OpenDSA kursinstans från kurshemsidan!

• https://www.ida.liu.se/~TDDC76/2021/info/opendsa.sv.shtml

• Krävs för UPG3 1.5hp. Se det som kursens ”hemtenta”.

• Ger upp till 4 bonus om du är halvvägs till 4/11 och helt klar 17/12.

Datastrukturer och algoritmer
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https://www.ida.liu.se/~TDDC76/2021/info/opendsa.sv.shtml


Allmän info

• Information om seminarie 3 finns på kurshemsidan – förbered!

• Kommer ges på plats i sal! 

• https://www.ida.liu.se/~TDDC76/current/le/index.sv.shtml

Seminarie 2 – Speciella medlemsfunktioner
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https://www.ida.liu.se/~TDDC76/current/le/index.sv.shtml


Allmän info

• Viktigt komma fram till ett bra klassdiagram, checka av med assistent

• Tänk: ”Hur gör jag för att skriva så lite kod som möjligt?”

• Tänk: ”Hur får jag så kort och enkel kod som möjligt?”

• Använd rekursion och polymorfi.

• De flesta medlemsfunktioner är bara en return-sats. Ibland upp till 7 
rader, när t.ex. en variabel och felkontroller behövs 7 rader.

• Uppgift 11 behöver ca 50 rader.

• Uppgift 16 behöver ca 10 rader.

• Uppgift 12 och 13 har givna klasser som rätt använda kräver minimal 
ändring på var sin rad i koden.

Miniprojekt
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Utan rekursion är vi begränsade

• Utan rekursivt tankesätt:
1. Jag behöver beräkna n-fakultet

2. Jag implementera en funktion som beräknar n-fakultet

3. Jag anropar funktionen för att beräkna n-fakultet

• Varför begränsar jag mig att inte anropa funktionen före steg 3 trots 
att jag vet att den kommer finnas?



Med rekursivt tankesätt

1. Jag behöver beräkna n-fakultet och 
förutsätter jag har en funktion för det

2. Jag anropar min funktion för att 
beräkna en mindre n-fakultet i min 
implementation

3. Jag identifierar den minsta och trivialt 
beräknade n-fakulteten för att avsluta 
rekursionen

int fakultet(int n)

{ 

return n*fakultet(n-1);

}

int fakultet(int n)

{ 

if ( n == 0 )

return 1;

else

return n*fakultet(n-1);

}



Med rekursivt tankesätt och polymorfi

1. Jag behöver summera ett uttrycksträd 
och förutsätter jag har en funktion för 
det

2. Jag anropar min polymorfa funktion 
för att beräkna varje delträd

3. Jag identifierar den minsta och trivialt 
beräknade delträdet (löven) för att 
avsluta rekursionen

int Tree_Node::calc()

{ 

return l->calc() + r->calc();

}

int Leaf_Node::calc()

{ 

return value;

}



Agenda

1   Snabb repetition pekare

2   Kopiering av pekare (pekare: ballongsnörhållare)

3 Speciella medlemsfunktioner

4 Dynamisk och abstrakt datastruktur

5 Standard Template Library

6 STL Exempel

7 Reservexempel



str = new string{”Hej”};

Allokera anonyma objekt i minnet med new
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”Hej”

string

Analogi: Blås upp en heliumballong utomhus och släpp den!
Vi kommer inte att få tag på ballongen igen.



Skapa en pekarvariabel med * som datatyp
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string* str{};

str = new string{”Hej”};

Analogi: Hållare för exakt ett ballongsnöre.

str:

*



Asterisk efter datatyp

Skapar en pekarvariabel

Asterisk – förtydligande

Asterix

En kul typ



En pekarvariabel lagrar en adress,
på adressen finns ett objekt av datatypen
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string* str{};

str = new string{”Hej”};

Analogi: Ballongen med dess text sitter i andra änden av snöret.

str:

*



Spara adressen till ett anonymt objekt
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”Hej”

string

string* str{};

str = new string{”Hej”};

Analogi: Fäst ett snöre i snörhållaren.
Nu kan vi få tag i ballongen så länge hållaren har kvar snöret.

str:

*



Avreferera ett anonymt objekt med *
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”Hej”

string

string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

Analogi: Hala in ballongen via snöret. 

str:

*



Asterisk före pekare

Avrefererar (”går till”) 
objekt i minnet

Asterisk – förtydligande

Asterix

Pekar på något



Avreferera ett anonymt objekt med *
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”Hallå”

string

string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

Analogi: Hala in ballongen via snöret. 
Nu kan du uppdatera texten.

str:

*



Minnesläcka!
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”Hallå”

string

string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

str = new string{”Tjena”};

Analogi: Släpp snöret och sätt ett annat snöre i hållaren.
Den tappade ballongen svävar iväg och går ej nå mer!

str:

*

”Tjena”

string



Kopiering av pekare! (NYTT)
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”Hallå”

string

string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

str = new string{”Tjena”};

string* copy{ str };

Analogi: Fäst snöret i en andra(!) snörhållare.

str:

*

”Tjena”

string

copy:

*



Avallokera ett anonymt objekt med delete
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string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

str = new string{”Tjena”};

string* copy{ str };

delete str;

Analogi: Hala in ballongen via snöret. Knyt loss den och ta vara 
på heliumet så det kan återanvändas. 

str:

*

”Hallå”

stringcopy:

*



Markera att en pekare är tom med nullptr
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string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

str = new string{”Tjena”};

string* copy{ str };

delete str;

str = nullptr;

Analogi: Släpp snöret och visa att hållaren är tom.

str:

*

”Hallå”

stringcopy:

*



Vad ska vi göra med ”copy”? (NYTT)
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string* str{};

str = new string{”Hej”};

*str = ”Hallå”;

str = new string{”Tjena”};

string* copy{ str };

delete str;

str = nullptr;

// (yes) delete copy?

// (no)  copy = nullptr?

Analogi: Vi håller i ett snöre utan ballong!

str:

*

”Hallå”

stringcopy:

*



Programmeraren har ansvar för minnet i C++

22

Analogi: Du måste se till att inget helium går till spillo. Om du 
släpper en ballong så svävar den iväg upp i atmosfären och 
spricker. 

I andra programspråk hanteras heliumballonger alltid inomhus 
så att det blir lätt att samla upp tappade ballonger. I C++ är vi 
däremot alltid utomhus men använder automatik i språket och 
kunniga programmerare för att inte tappa ballonger.

Vi tittar på språkautomatiken nästa föreläsning. I miniprojektet 
ska du bortse från minnesläckor till dess du blir ombedd 
hantera dem.

”Hallå”

string

Minnesläcka



Pekare
Alternativ analogi
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• En pekare är en variabel som innehåller en adress
• Adressen kan leda till en variabel

• Tänk adressen till ett hus
• Får du adressen kan du hitta till huset

• Ändrar du något på huset kommer ändringen vara där när jag 
också besöker adressen

• Ändrar du på adressen kan du komma till ... annat hus? 
rivningstomt? mitt i atlanten? 

• Tappar du bort adressen hittar du aldrig till huset igen



Agenda

1   Snabb repetition pekare

2   Kopiering av pekare (pekare: ballongsnörhållare)

3 Speciella medlemsfunktioner

4 Dynamisk och abstrakt datastruktur

5 Standard Template Library

6 STL Exempel

7 Reservexempel



Agenda

3   Speciella medlemsfunktioner

1 Konstruktor och destruktor

2   Kopieringskonstruktor

3   Operator för kopieringstilldelning

4   Flyttkonstruktor

5   Operator för flytt-tilldelning



Konstruktorn – körs när objekt skapas
En speciell medlemsfunktion
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• Konstruktorn namnges som klassen.

• Deklaration:
Student();

• Defintion:
Student() : datamedlemsinitiering{}

{

//Här kan det hända grejer

}



Konstruktorn – skapas automatiskt
En speciell medlemsfunktion
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• Skapas automatiskt om du inte deklarerar någon alls.

• Motsvarande egna definition:
Student() = default;



Destruktorn – körs när objekt försvinner ur scope
En speciell medlemsfunktion
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• Destruktorn namnges som klassen med tilde framför.

• Deklaration:
~Student();

• Defintion:
~Student()

{

//Här kan det hända grejer

}



Destruktorn – skapas automatiskt
En speciell medlemsfunktion
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• Skapas automatiskt om du inte deklarerar någon alls.

• Motsvarande egna definition:
~Student() = default;



Idiomet RAII i C++
Automatisk resurshanteringshjälp
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• Resurser allokeras ofta i konstruktorn enligt idiomet RAII (Resource
Acquisition Is Initialization) som knyter resursens livstid till objektets livstid 
för att kunna automatisera uppstädning mha destruktorn.

• Resurser allokeras även under objektets livstid.

• I destruktorn tas alla resurser som behöver stängas, avslutas eller 
avallokeras om hand på säkert sätt.

• Destruktorn anropas aldrig explicit, kompilatorn genererar automatiskt alla 
nödvändiga anrop.



Destruktorn – anropas automatiskt
En speciell medlemsfunktion
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class Student
{
public:

Student(string n, int a) 
: name{n}, age{a} 
{}

~Student();

private:
string name;
int age;

};

int main()

{

Student * st{ new Student{”Oskar”, 7} };

delete st; // destruktorn anropas automatiskt

}

int main()

{

Student st{”Oskar”, 7};

return 0; // destruktorn anropas automatiskt

}



Statisk bindning av destruktor
Vilken destruktor anropas?
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int main()

{

Student * st{ new Young_Student{”Oskar”, 7} };

delete st; // destruktorn anropas automatiskt

}

Härledd klass (Young_Student)

Basklass (Student)



Statisk bindning av destruktor
Vilken destruktor anropas?
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int main()

{

Student * st{ new Young_Student{”Oskar”, 7} };

delete st; // destruktorn anropas automatiskt

}

Härledd klass (Young_Student)

Statisk bindning gör att endast 
basklassobjektets destruktor körs



Dynamisk bindning av destruktor
Vilken destruktor anropas?
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int main()

{

Student * st{ new Young_Student{”Oskar”, 7} };

delete st; // vilken destruktor anropas nu?

}

Härledd klass (Young_Student)

class Student
{
public:
virtual ~Student();

};

Basklass (Student)



Dynamisk bindning av destruktor
Vilken destruktor anropas?
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int main()

{

Student * st{ new Young_Student{”Oskar”, 7} };

delete st; // (1) destruktor för härledd klass

}

class Student
{
public:
virtual ~Student();

};

Basklass (Student)



Dynamisk bindning av destruktor
Vilken destruktor anropas?
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int main()

{

Student * st{ new Young_Student{”Oskar”, 7} };

delete st; // (2) destruktor för basklass

}

class Student
{
public:
virtual ~Student();

};

Dynmisk bindning gör att samtliga 
ärvda destruktorer körs!



Vem tar bort anonyma variabler i objekt?
Hur använder vi destruktorn?
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• Om programmeraren som använder klassen måste känna till 
hur klassen fungerar och komma ihåg ta bort klassens minne 
uppstår snabbt buggar, minnesläckor och underhållssvårigheter 
(koden för borttagning på alla ställen klassen används).

• Klassens destruktor körs automatiskt när objektet tas bort för 
att programmeraren av klassen ska kunna ta sitt ansvar och 
programmeraren som använder klassen ska slippa komma ihåg 
anrop för uppstädning!

Ansvaret för borttagning måste ligga i klassens destruktor!



Agenda

3   Speciella medlemsfunktioner

1   Konstruktor och destruktor

2 Kopieringskonstruktor

3   Operator för kopieringstilldelning

4   Flyttkonstruktor

5   Operator för flytt-tilldelning



Kopieringskonstruktorn – för kopiering till nytt objekt
En speciell medlemsfunktion
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• Skapas automatiskt om du inte deklarerar någon.

• Motsvarande egna definition:
Student(Student const& rhs) = default;

• Om du inte vill ha någon alls:
Student(Student const& rhs) = delete;

• Egen defintion:
Student(Student const& rhs) : datamedlemsinitieriingslista{}

{

//Här kan det hända grejer

}



Kopieringskonstruktorn – när anropas den?
En speciell medlemsfunktion
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class Student
{
public:

Student(string n, int a) 
: name{n}, age{a} 
{}

Student(Student const&);

private:
string name;
int age;

};

void grade(Student param) // kopiering

{

Student copy{ param }; // kopiering

Student copy = param ; // kopiering (!)

…

}

int main()

{

Student st{”Oskar”, 7};

grade(st);

}

Nya objekt 
skapas!



Agenda

3   Speciella medlemsfunktioner

1   Konstruktor och destruktor

2 Kopieringskonstruktor

3 Operator för kopieringstilldelning

4   Flyttkonstruktor

5   Operator för flytt-tilldelning



Operator för kopieringstilldelning av befintligt objekt
En speciell medlemsfunktion
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• Skapas automatiskt om du inte deklarerar någon.

• Motsvarande egna definition:
Student& operator=(Student const& rhs) = default;

• Om du inte vill ha någon alls:
Student& operator=(Student const& rhs) = delete;

• Egen defintion:
Student& operator=(Student const& rhs)

{

//Här kan det hända grejer

}



Operator för kopieringstilldelning – när anropas den?
En speciell medlemsfunktion
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class Student
{
public:

Student(string n, int a) 
: name{n}, age{a} 
{}

Student& operator=(Student const&);

private:
string name;
int age;

};

int main()

{

Student oskar{”Oskar”, 7};

Student klas{”Klas”, 5};

oskar = klas; // kopieringstilldelning  

}

Gammalt 
objekt 

återanvänds!



Agenda

3   Speciella medlemsfunktioner

1   Konstruktor och destruktor

2 Kopieringskonstruktor

3 Operator för kopieringstilldelning

4 Flyttkonstruktor

5   Operator för flytt-tilldelning



Flyttkonstruktorn – för flytt till nytt objekt
En speciell medlemsfunktion

45

• Skapas automatiskt om du inte deklarerar någon.

• Används automatiskt när rhs inte behöver bevaras.

• Motsvarande egna definition:
Student(Student && rhs) = default;

• Om du inte vill ha någon alls:
Student(Student && rhs) = delete;

• Egen defintion:
Student(Student && rhs) : datamedlemsinitieriingslista{}

{

//Här kan det hända grejer

}



Kopieringskonstruktorn – när anropas den?
En speciell medlemsfunktion
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class Student
{
public:

Student(string n, int a) 
: name{n}, age{a} 
{}

Student(Student &&);

private:
string name;
int age;

};

void grade(Student param) // flytt

{

Student copy{ std::move( param ) }; // flytt

…

}

int main()

{

grade(Student{”Oskar”, 7}); // temporärt objekt

}

• Anropas automatiskt när kompilatorn vill eliminera kopiering

Temporärskapade objektet finns 
inte kvar efter anropet och 
behöver därför inte bevaras

std::move
tvingar fram 
flytt, bra vid 

testning



Agenda

3   Speciella medlemsfunktioner

1   Konstruktor och destruktor

2 Kopieringskonstruktor
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4 Flyttkonstruktor

5 Operator för flytt-tilldelning



Operator för flytt till befintligt objekt
En speciell medlemsfunktion
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• Skapas automatiskt om du inte deklarerar någon.

• Används automatiskt när rhs inte behöver bevaras.

• Motsvarande egna definition:
Student& operator=(Student && rhs) = default;

• Om du inte vill ha någon alls:
Student& operator=(Student && rhs) = delete;

• Egen defintion:
Student& operator=(Student && rhs)

{

//Här kan det hända grejer

}



Operator för flytt-tilldelning – när anropas den?
En speciell medlemsfunktion
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class Student
{
public:

Student(string n, int a) 
: name{n}, age{a} 
{}

Student& operator=(Student &&);

private:
string name;
int age;

};

int main()

{

Student oskar{”Oskar”, 7};

Student klas{”Klas”, 5};

oskar = std::move(klas); // flytt

klas = (klas + knowledge); // flytt  

}

• Anropas automatiskt när kompilatorn vill eliminera kopiering

Sammansatta objektet finns 
inte kvar efter anropet och 
behöver därför inte bevaras

std::move
tvingar fram 
flytt, bra vid 

testning



Agenda

1   Snabb repetition pekare

2   Kopiering av pekare (pekare: ballongsnörhållare)

3 Speciella medlemsfunktioner

4 Dynamisk och abstrakt datastruktur

5 Standard Template Library

6 STL Exempel

7 Reservexempel



Dynamiska datastrukturer
Vad är en dynamisk datastruktur?
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• En dynamisk datastruktur kan ändra storlek under programkörningen

• Vi får mer data som vi vill fylla ut strukturen med, från till exempel inmatning 
från användaren.

• Vi har redan använt en dynamisk datastruktur, std::string

• Vi behöver inte, innan programmet körs, definiera hur lång den ska vara. Ex:

string name{};

cin >> name;

name.append(” is awsome!”);



Dynamiska datastrukturer
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• Hur mycket ska den som använder en datastruktur behöva 
tänka på?

=> Abstrakta datatyper: vad som går att göra, inte hur det går till.

• Hur ska en viss datastruktur implementeras effektivt?

=> Beror på vad vi vill kunna göra med strukturen.
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1 4 12

head:

• En enkellänkad lista består av noder

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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1 4 12head:

Egenskaper:

• Det är effektivt att gå framåt från en nod till nästa

• Det går inte att gå bakåt

• Det är effektivt att skjuta in nya noder efter den nod vi tittar på

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• En nod är en klass som innehåller två saker

• Ett värde av någon datatyp

• En pekare till nästa nod i listan 

class Node{

public:

int data{};

Node * next{};

};

1 4 12head:
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1 4 12head:

Analogi:

• Varje nod är en heliumballong

• På varje ballong finns skriven text

• På varje ballong finns en tejpbit som håller snöret till nästa ballong

• Vi har en tejpbit (head) för att hålla fast första ballongen

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven

1

4

12
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1 4 12

head:

Slutet av listan markeras med pekarvärdet nullptr

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• För att skapa en lista behöver vi allokera minne (new)

• Analogi: Blåsa upp nya heliumballonger.

• Om vi allokerat minne behöver vi se till att det inte uppstår 
minnesläckor (att vi ”tappar bort” minne vi allokerat)

• Analogi: Garantera att allt helium kan återanvändas.

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort siffran 4 från listan

• Vi behöver ta bort noden som siffran 4 ligger i

1 4 12

head:

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

1 4 12

head:

Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

1 4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

1 4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

1 4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

• Ta bort noden (utför delete på pekaren till noden)

1 4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

• Ta bort noden (utför delete på pekaren till noden)

• Ersätt pekaren med nullptr

1 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #1:

• Vi vill ta bort heltalet 4 från listan

• Hitta noden med heltalet 4 i sig.

• Ta bort noden (utför delete på pekaren till noden)

1 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #2:

• Vi vill stoppa in heltalet 3 sorterat i listan

• Hitta platsen där 3 där ska stoppas in

1 4 12

head:

3



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #2:

• Vi vill stoppa in heltalet 3 sorterat i listan

• Hitta platsen där 3 där ska stoppas in

1 4 12

head:

3



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #2:

• Vi vill stoppa in heltalet 3 sorterat i listan

• Hitta platsen där 3 där ska stoppas in

1 4 12

head:

3



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #2:

• Vi vill stoppa in heltalet 3 sorterat i listan

• Hitta platsen där 3 där ska stoppas in

1 4 12

head:

3



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Problem Minnesläcka #2:

• Vi vill stoppa in heltalet 3 sorterat i listan

• Hitta platsen där 3 där ska stoppas in

• Next-pekaren i noden med heltalet 1 ska peka på den nya noden

1 4 12

head:

3



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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1 4 12

head:

3

• Problem Minnesläcka #2:

• Vi vill stoppa in heltalet 3 sorterat i listan

• Hitta platsen där 3 där ska stoppas in

• Next-pekaren i noden med heltalet 1 ska peka på den nya noden



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vad händer om vi bara tar bort den översta nod-pekaren?

1 4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vad händer om vi bara tar bort den översta nod-pekaren?

• delete head;

4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vad händer om vi bara tar bort den översta nod-pekaren?

• delete head

• head = nullptr

4 12

head:



Enkellänkad lista
En dynamisk datastruktur under huven
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• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vad händer om vi bara tar bort den översta nod-pekaren?

• delete head

• head = nullptr

4 12

head:



• En dynamisk datastruktur kan vara utmanande att implementera. Det 
är mycket att hålla reda på. Hur varje operation ska gå till, specialfall, 
initiering, minneshantering, minnesläckor, djup kopiering, 
korrekthet, effektivitet, destruering.

• För att använda en datastruktur ska man inte behöva hålla reda på 
något av ovan. Det ska räcka veta vad man kan använda den till.

• C++ ger oss verktygen att abstrahera datastrukturen så den som 
implementerar den löser alla problem och den som använder den 
bara kör på!

Abstrakta datatyper
Dynamiska datastrukturer som är enkla och säkra att använda

77



Dynamisk datastruktur => Abstrakt datatyp?

78

• Hur mycket ska den som använder en datastruktur behöva tänka 
på?
 Abstrakta datatyper: vad som går att göra, inte hur det går till.

• Hur ska en viss datastruktur implementeras effektivt?
 Beror på vad vi vill kunna göra med strukturen.

Vi har sett tre exempel på att det är väldigt noga i vilken ordning vi 
uppdaterar pekare för att inte tappa bort noder. 

Det här är inte en datastruktur tillräckligt enkel att använda i ett 
program – misstag kommer att uppstå.
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int main()

{

Node* list{};

list = new Node{12, nullptr};

list = new Node{4, list};

list = new Node{1, list};

delete list->next->next;

delete list->next;

delete list;

list = nullptr;

}

Enkellänkad lista – för svårt att använda korrekt!
En dynamisk datastruktur under huven



Abstrakt datatyp, enkel att använda korrekt!

80

int main()

{

List list{};

list.insert(12);

list.insert(4);

list.insert(1);

List copy{ list };

copy.insert(3);

}

En dynamisk datastruktur under huven



Dynamisk datastruktur => Abstrakt datatyp?
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• Hur förvandlar vi vår dynamiska datastruktur till att även vara 
en abstrakt datatyp?

• Dölj allt som har med noder att göra privat i en klass

• Lägg till en konstruktor som initerar head-pekaren rätt

• Lägg till medlemsfunktioner som gör alla besvärliga pekaroperationer

• Lägg till alla speciella medlemsfunktioner för att alla pekare ska 
kopieras rätt i dessa situationer och allt minne ska avallokeras rätt i 
destruktorn



Abstrakt datatyp, enkel att använda korrekt!
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int main()

{

List list{};

list.insert(12);

list.insert(4);

list.insert(1);

List copy{ list };

copy.insert(3);

}

En dynamisk datastruktur under huven

Konstruktor
initierar 

startnoden 
korrekt



Abstrakt datatyp, enkel att använda korrekt!
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int main()

{

List list{};

list.insert(12);

list.insert(4);

list.insert(1);

List copy{ list };

copy.insert(3);

}

En dynamisk datastruktur under huven

Nya noder 
allokeras och 

sätts in korrekt



Abstrakt datatyp, enkel att använda korrekt!
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int main()

{

List list{};

list.insert(12);

list.insert(4);

list.insert(1);

List copy{ list };

copy.insert(3);

}

En dynamisk datastruktur under huven

Kopieringskonstruktor
kopierar alla noder så 
det blir en oberoende 

kopia



Abstrakt datatyp, enkel att använda korrekt!
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int main()

{

List list{};

list.insert(12);

list.insert(4);

list.insert(1);

List copy{ list };

copy.insert(3);

}

En dynamisk datastruktur under huven

När objekten list och 
copy går ur scope körs 

destruktorn och 
avallokerar minne för 

alla noder



Abstrakta datatyper
Dynamiska datastrukturer som är enkla och säkra att använda
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Node* expression = make_expression(”1+2*5”);

Node* copy = deep_copy(expression);

Node* theft = expression;

cout << expression->print() << endl;

delete theft;

delete copy;

Expression expression{”1+2*5”};

Expression copy{ expression };

Expression theft{ std::move(expression) };

cout << expression << endl;



• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vi måste ta bort listan i rätt ordning – börja att ta bort längst bak och 
arbeta oss mot head

Destruktorn
En speciell medlemsfunktion

87

1 4 12

head:



Destruktorn
En speciell medlemsfunktion

88

• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vi måste ta bort listan i rätt ordning – börja att ta bort längst bak och 
arbeta oss mot head

1 4

head:



• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vi måste ta bort listan i rätt ordning – börja att ta bort längst bak och 
arbeta oss mot head

Destruktorn
En speciell medlemsfunktion

89

1

head:



• Säg att vi vill destruera (ta bort minnet av) en lista

• Vi måste ta bort listan i rätt ordning – börja att ta bort längst bak och 
arbeta oss mot head

Destruktorn
En speciell medlemsfunktion

90

head:



• Sanning om destruktorn:

• Vi behöver bara implementera den om vi har en resurs som 
kräver speciell hantering för att återlämna minne som 
allokerats

• I andra fall kan kompilatorn själv generera en destruktor som 
gör jobbet åt oss

Destruktorn
En speciell medlemsfunktion

92



• Kompilatorn genererar rudimentärt stöd för kopiering av objekt utan att vi 
gör något speciellt

• Här används en kopieringskonstruktor

• Den automatgenererade varianten kommer kopiera värdet av varje 
datamedlem. Detta ger problem med pekare…

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {list_1};

}



• I list har vi en datamedlem head, som är en nod-pekare

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4 12

head:

head:

List_1:

List_2:



• Den automatgenererade kopieringskonstruktorn kommer skapa en 
ytlig kopia

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4 12

head:

head:

List_1:

List_2:



• Problem 1: 
Ändringar i List_1 dyker upp i den andra – är det verkligen en kopia 
då?

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 3 4

head:

head:

List_1:

List_2:

12



• Problem 2:
Hur fungerar List_1 när destruktorn för List_2 körts?

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion

97

head:

head:

List_1:

List_2:

???



• Vad vill vi ska hända? Vi vill skapa en djup kopia

• En djup kopia innebär att vi kopierar varje nod i List_1 till List_2, 
dvs bygger upp en hel lista igen

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4 12

head:

head:

List_1:

List_2:



• Vad vill vi ska hända? Vi vill skapa en djup kopia

• En djup kopia innebär att vi kopierar varje nod i List_1 till List_2, 
dvs bygger upp en hel lista igen

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4 12

head:

head:

List_1:

List_2: 1



• Vad vill vi ska hända? Vi vill skapa en djup kopia

• En djup kopia innebär att vi kopierar varje nod i List_1 till List_2, 
dvs bygger upp en hel lista igen

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4 12

head:

head:

List_1:

List_2: 1 4



• Vad vill vi ska hända? Vi vill skapa en djup kopia

• En djup kopia innebär att vi kopierar varje nod i List_1 till List_2, 
dvs bygger upp en hel lista igen

Kopieringskonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4

head:

head:

List_1:

List_2: 1 4

12

12



• Problemet med ytlig kopiering uppstår 
även vid tilldelning

• Här används kopieringstilldelning

• Den enda skillnaden är att vid 
tilldelning är det ett gammalt objekt 
som skrivs över

Operatorn för kopieringstilldelning
En speciell medlemsfunktion
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int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {3};

list_1 = list_2;

return 0;

}



• Före ”list_1 = list_2;”

Operatorn för kopieringstilldelning
En speciell medlemsfunktion
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1 4

head:

head:

List_1:

List_2: 3

12



• Efter ”list_1 = list_2;”

Operatorn för kopieringstilldelning
En speciell medlemsfunktion
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3

head:

head:

List_1:

List_2: 3



• För att djup kopiering ska ske behöver vi själva implementera det

• Vi behöver skapa två saker: 
• kopieringkonstruktor

• kopieringtilldelningsoperator 

Kopieringskonstruktorn och tilldelningsoperatorn
Speciella medlemsfunktioner

105

List::List(List const & rhs)

: //Här kan vi kopiera rhs

{

//eller här

}

List & List::operator=(List const & rhs)

{

//Här kan vi kopiera rhs och ta bort *this

return *this;

}



• För att djup kopiering ska ske behöver vi själva implementera det

• Vi behöver skapa två saker: 
• kopieringkonstruktor (initiering av tomt objekt)

• kopieringtilldelningsoperator (överskrivning av existerande objekt)

Kopieringskonstruktorn och tilldelningsoperatorn
Speciella medlemsfunktioner
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List::List(List const & rhs)

: //Här kan vi kopiera rhs

{

//eller här

}

List & List::operator=(List const & rhs)

{

//Här kan vi kopiera rhs och ta bort *this

return *this;

}

• rhs är den som 
kopieras från (skickas 
in i konstruktorn)

• rhs är den som 
kopieras från (till höger 
om tilldelningen)



• För att djup kopiering ska ske behöver vi själva implementera det

• Vi behöver skapa två saker: 
• kopieringkonstruktor

• kopieringtilldelningsoperator 

Kopieringskonstruktorn och tilldelningsoperatorn
Speciella medlemsfunktioner

107

List::List(List const & rhs)

: //Här kan vi kopiera rhs

{

//eller här

}

List & List::operator=(List const & rhs)

{

//Här kan vi kopiera rhs och ta bort *this

return *this;

}

int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {list_1};

list_1 = list_2;

return 0;

}



• För att djup kopiering ska ske behöver vi själva implementera det

• Vi behöver skapa två saker: 
• kopieringkonstruktor

• kopieringtilldelningsoperator 

Kopieringskonstruktorn och tilldelningsoperatorn
Speciella medlemsfunktioner
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List::List(List const & rhs)

: //Här kan vi kopiera rhs

{

//eller här

}

List & List::operator=(List const & rhs)

{

//Här kan vi kopiera rhs och ta bort *this

return *this;

}

int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {list_1};

list_1 = list_2;

return 0;

}



• För att djup kopiering ska ske behöver vi själva implementera det

• Vi behöver skapa två saker: 
• kopieringkonstruktor

• kopieringtilldelningsoperator 

Kopieringskonstruktorn och tilldelningsoperatorn
Speciella medlemsfunktioner
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List::List(List const & rhs)

: //Här kan vi kopiera rhs

{

//eller här

}

List & List::operator=(List const & rhs)

{

//Här kan vi kopiera rhs och ta bort *this

return *this;

}

int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {list_1};

list_1 = list_2;

return 0;

}



• För tilldelningsoperatorn finns ett användbart mönster att använda

Operatorn för tilldelning
Speciella medlemsfunktioner
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List& List::operator=(List const& rhs)

{

// Kopiera rhs med kopieringskonstruktor

// byt plats på kopians och this-objektets

// headpekare (och ev andra datamedlemmar)

// Njut när destruktorn tar hand om kopian

// som nu har this-objektets gamla lista

return *this;

}

int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {list_1};

list_1 = list_2;

return 0;

}



• Används inte mönstret måste vi se upp för självtilldelning

Operatorn för tilldelning
Speciella medlemsfunktioner
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List& List::operator=(List const& rhs)

{

if ( this == &rhs )

{

// avallokera gamla listan i detta objekt

// och gör djup kopia av rhs

}

return *this;

}

int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {list_1};

list_1 = list_1;

return 0;

}



Flyttsemantik
Speciella medlemsfunktioner

112

• Kompilatorn kan hitta många ställen där objekt behöver kopieras

• Detta kan ta mycket kraft och känns onödigt ibland

• Därför infördes flyttsemantik i C++11!

• Målet är att kompilatorn kan se när ett temporärt objekt ska kopieras 
och istället flytta innehållet

• Temporärt innebär att objektet kommer dö snart…



113

• Antag att jag har ett hus.

• Om jag vill ge dig ett likadant hus som mitt gör C++ så här:

• Djup kopiering: Går igenom del för del av mitt hus, och bygger upp en kopia 
hos dig.

• Antag nu att jag med säkerhet inte behöver mitt hus mer, då fortsätter 
C++ med:

• Destruering: Alla delar av mitt hus rivs och återbrukas.

Flyttsemantik
Speciella medlemsfunktioner
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• Om vi från början VET att jag inte behöver mitt hus mer är det 
mycket enklare att du direkt adressändrar till mitt hus. Vi slipper hela 
byggprocessen och rivningsprocessen!

• Adressändring (flytt) är mycket effektivare även i C++!

Flyttsemantik
Speciella medlemsfunktioner



• För att flytt ska ske behöver vi själva implementera det med hjälp av:

• flyttkonstruktor (flytta till nytt tomt objekt)

• flytttilldelningsoperator (byt plats med befintligt objekt)

Flyttkonstruktor och flytt-tilldelning
Speciella medlemsfunktioner
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List::List(List && rhs)

: //Här kan rhs flytta in

{

//eller här

}

List & List::operator=(List && rhs)

{

//Här kan *this flytta ut och rhs flytta in

return *this;

}

#include <utility>

int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {move(list_1)};

return 0;

}



• Före ”List list_2{ std::move(list_1) };”

Flyttkonstruktorn
En speciell medlemsfunktion

116

1 4

head:

List_1: 12



• Före ”List list_2{ std::move(list_1) };”

Flyttkonstruktorn
En speciell medlemsfunktion
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1 4

head:

List_1: 12

head:

List_2:



• Före ”list_1 = std::move(list_2);”

Operatorn för flytt-tilldelning
En speciell medlemsfunktion
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1 4

head:

head:

List_1:

List_2: 3

12



• Efter ”list_1 = std::move(list_2);”

Operatorn för flytt-tilldelning
En speciell medlemsfunktion
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1 4

head:

head:

List_1:

List_2: 3

12



• Efter ”list_1 = std::move(list_2);” (alternativ)

Operatorn för flytt-tilldelning
En speciell medlemsfunktion
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head:

head:

List_1:

List_2: 3



• För att testa flytt kan vi använda oss av 
funktionen std::move från 
<utility>

• Normalt optimerar en modern 
kompilator bort både många kopieringar 
och flytter. Vill vi se hur det ser ut utan 
optimering kan vi använda 
kompileringsflaggan

-fno-elide-constructors

Flyttkonstruktor och flytt-tilldelning
Speciella medlemsfunktioner
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int main()

{

List list_1 {1, 4, 12};

List list_2 {move(list_1)};

return 0;

}



Agenda
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2   Kopiering av pekare (pekare: ballongsnörhållare)
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5 Standard Template Library

6 STL Exempel

7 Reservexempel



Databehållare i STL (Standard Template Library)

T är en valfri datatyp/klass

t är en variabel eller ett objekt av typ T

K och k är som T och t men för söknyckel “key”

V och v är som T och t men för sökt värde “value”

N är ett heltal känt vid kompilering

n är ett heltal känt under programkörning

it är en iterator

Fullständig översikt:

https://en.cppreference.com/w/cpp/container

Terminologi på kommande bilder

123

https://en.cppreference.com/w/cpp/container


std::array

// Representerar en sekvens lagrade värden

// Statisk – kan ej ändra storlek

// Random access

#include <array>

std::array<T, N> b{};

t = b.at(index); // åtkomst, index börjar på 0

b.at(index) = t; // ändra, index börjar på 0

Databehållare i STL (Standard Template Library)

124



std::vector

// Representerar en sekvens lagrade värden

// Effektiv insättning sist

// Random access

#include <vector>

std::vector<T> b(n); // skapa med storlek n

std::vector<T> b{n}; // skapa med storlek 1 och värde n

b.push_back(t); // sätt in sist

t = b.at(index); // åtkomst, index börjar på 0

b.at(index) = t; // ändra, index börjar på 0

Databehållare i STL (Standard Template Library)

125



std::list

// Representerar en sekvens lagrade värden

// Effektiv sekventiell åtkomst

// Effektiv insättning på aktuell position

#include <list>

std::list<T> b{};

b.push_back(t); // sätt in sist

b.push_front(t); // sätt in först

Databehållare i STL (Standard Template Library)

126



std::set

// Representerar en uppsättning unika värden

// Effektiv sökning och insätting

#include <set>

std::set<K> b{};

b.insert(k); // sätt in

it = b.find(k); // sökning

b.count(k); // antal matchande värden (1 eller 0)

Databehållare i STL (Standard Template Library)
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std::map

// Representerar en uppsättning unika nycklar med tillhörande värde

// Effektiv sökning och insätting

#include <map>

std::map<K,V> b{};

b[k] = v; // sätt in värde v för nyckel k

b[k] = v; // uppdatera värde för nyckel k (om ett värde redan fanns)

v = b[k]; // hämta aktuellt värde för nyckel k

v = b[k]; // sätt in värdet V{} för nyckel k (om inget värde fanns)

v = b.at(k); // hämta värde för nyckel k (undantag om värde saknas)

Databehållare i STL (Standard Template Library)
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std::deque

// Representerar en sekvens lagrade värden

// Effektiv insättning först och sist

#include <deque>

std::deque<T> b{};

b.push_back(t); // sätt in sist

b.push_front(t); // sätt in sist

t = b.at(index); // åtkomst, index börjar på 0

b.at(index) = t; // ändra, index börjar på 0

Databehållare i STL (Standard Template Library)
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std::queue

// Representerar en FIFO kö (First In First Out)

#include <queue>

std::queue<T> b{};

b.push(t); // sätt in sist

b.pop(t); // ta bort först

t = b.front(); // titta först

t = b.back(); // titta sist

Adapterbehållare i STL (Standard Template Library)
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std::stack

// Representerar en LIFO kö (Last In First Out)

#include <stack>

std::stack<T> b{};

b.push(t); // lägg överst

b.pop(t); // ta bort överst

t = b.top(); // titta överst

b.empty(); // är den tom?

Adapterbehållare i STL (Standard Template Library)
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Standard Template Library
Iterator

132

• En iterator representerar en viss plats i en behållare

• En iterator har operatorer för att

• gå till nästa plats i sin behållare (++)

• avgöra om den representerar samma plats som en annan iterator (!=)

• hämta ut eller ändra värdet på sin plats (*, ->)

• Du kan be alla behållare om en iterator till första värdet (begin)

• Du kan be alla behållare om en iterator till ”efter slutet” (end)



Iteratorloop
Användning av iteratorer i STL

133

// T är valfri datatyp, container är valfri behållare

container<T> b{};

for ( container<T>::iterator it{begin(b)}; it != end(b); ++it )

{

T& t{ *it };

t = t + 1; // ändra på platsen

cout << t; // läs av platsen

}



Range based for
Användning av iteratorer i STL

134

// T är valfri datatyp, container är valfri behållare 

container<T> b{};

for ( T& t : b )

{

// Samma loop som på föregående sida

t = t + 1; // ändra på platsen

cout << t; // läs av platsen

}



Algoritmer i STL (Standard Template Library)

begin är en iterator som anger början på ett intervall

end anger slutet på intervallet (ingår ej i intervallet)

destination är som begin med för resultat

operation är en funktion som utförs på varje värde

compare är en funktion som används för att jämföra värden

predicate är en funktion för att avgöra om ett värde ska

påverkas av algoritmen eller inte

it är en iterator

https://en.cppreference.com/w/cpp/header/algorithm

Terminologi på kommande bilder
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std::sort

// Sorterar alla värden inom angivet intervall

// Det går att ange hur värdena ska jämföras

std::sort(begin, end);

std::sort(begin, end, compare);

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::transform

// Utför en operation på alla värden inom angivet

// interval och lägger resultatet i en annan

// behållare med start på angiven plats

// Du måste ange operationen som ska utföras

std::transform(begin, end, destination, operation);

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::copy

// Kopierar värden inom angivet interval till en

// annan behållare med start på angiven plats

// Du kan filtrera vilka värden som ska kopieras

std::copy(begin, end, destination);

std::copy_if(begin, end, destination, predicate);

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::shuffle

std::random_device rd{}; // långsamma men bra slumptal

std::mt19937 mt{rd()}; // snabba pseudo random tal med bra slumpfrö

std::uniform_int_distribution<int> dist{1,6}; // slumptal jämt fördelade inom intervall

// Blandar värden inom angivet interval

// utifrån angiven slumpkälla

std::shuffle(begin, end, mt);

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::max_element, std::min_element

// Hittar position för

// - största värde inom angivet intervall

// - minsta värde inom angivet intervall

it = std::max_element(begin, end);

it = std::min_element(begin, end);

if ( it != end ) // kontroll av resultat

cout << *it; // hämta största/minsta värde

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::partition

// Placerar värden som uppfyller

// angivet kriterie i slutet av intervallet

it = std::partition(begin, end, predicate);

// Värden i intervallet [it, end[ förblir giltiga

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::remove_if

// Placerar värden som uppfyller

// angivet kriterie i slutet av intervallet

it = std::remove_if(begin, end, predicate);

b.erase(it, end); // tar bort ogiltiga värden

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::uniqe

// Förutsätter ett sorterat interval

// Placerar icke-unika värden i slutet av intervallet

it = std::unique(begin, end);

b.erase(it, end); // tar bort ogiltiga värden

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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std::accumulate

// Utför en accumulerad beräkning av angivet interval

// - acc är summa/product/konkatenering

// - start är initialvärde för acc

// - operation är hur accumuleringen ska utföras

#include <numeric>

acc = std::accumulate(begin, end, start, operation);

Algoritm i STL (Standard Template Library)
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Standard Template Library
Lamba
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• Du kan anpassa många algoritmer genom att beskriva den typ av jämförelse, 
operation, eller kontroll som ska ske på varje element

• Du skriver en lambda-funktion direkt som argument:

[capture](parameters)->returntype { function body }

• Du kan även ange vanliga funktioner genom att utelämna anropsparenteserna

• Parametrar och returtyp avgörs av aktuell algoritm, läs dokumentationen

• Capture låter dig specificera lokala variabler eller objekt du behöver nå inuti 
lambda-funktionen
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2   Kopiering av pekare (pekare: ballongsnörhållare)
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5 Standard Template Library

6 STL Exempel

7 Reservexempel



Exempel

Fundera på och testa:

- Vad gör varje del?

- Vad åstadkommer programmet som helhet?

- Kan du göra samma sak enklare med färre behållare?

(Exemplet stävar efter att visa flera exempel på

användning av STL. Det strävar inte efter att lösa

problemet på ett optimalt sätt.)

Ett program som använder STL
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Exempel

bool is_not_int(string const& s)

{

return ! std::all_of(begin(s), end(s), [](char c)

{

return ('0' <= c && c <= '9');

});

}

Ett program som använder STL
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Exempel

int main(int, char* argv[])

{

const std::map<string, int> m{

// m stores pair<string, int>

{"ett", 1},

{"två", 2},

{"tre", 3},

{"fyra", 4},

{"fem", 5}

};

Ett program som använder STL
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Exempel

ifstream ifs{argv[1]};

string line;

while ( getline(ifs, line) )

{

Ett program som använder STL
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Exempel

istringstream iss{line};

vector<string> l;

copy( istream_iterator<string>{iss},

istream_iterator<string>{},

back_inserter(l) );

Ett program som använder STL
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Exempel

transform(begin(l), end(l), 

begin(l), [&m](std::string const& s)

{

auto it = m.find(s);

if ( it != end(m) )

// it "points to" a pair<string, int>

return to_string(it->second);

else

return s;

});

Ett program som använder STL
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Exempel

vector<string>::iterator it = remove_if(begin(l), end(l), is_not_int);

l.erase(it, end(l));

vector<int> v(l.size());

transform(begin(l), end(l), begin(v), [](std::string const& s)

{

return stoi(s);

});

Ett program som använder STL
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Exempel

int sum = accumulate(begin(v), end(v), 0, [](int sum, int i)

{

return sum + i;

});

cout << sum << endl;

}

return 0;

}

Ett program som använder STL
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• Vektorer kan spara data i följd

• Det betyder att vi kan komma åt data med hjälp av index och iterera 
över vektorn

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Vector

156

1 4 12

0 1 2

#include <vector>

int main()

{

vector<int> v{1, 4, 12};

v.push_back(17);

cout << v.at(2) << endl;

return 0;

}

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/vector


• Vektorer kan spara data i följd

• Det betyder att vi kan komma åt data med hjälp av index och iterera 
över vektorn

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Vector
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1 4 12 17

0 1 2 3

#include <vector>

int main()

{

vector<int> v{1, 4, 12};

v.push_back(17);

cout << v.at(2) << endl;

return 0;

}

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/vector


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack

158

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack
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1

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack
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1

4

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack
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1

4

12

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack
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1

4

12

17

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack

163

1

4

12

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack

164

1

4

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack
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1

#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data i en ”hög” (tänk tallrikar staplade på varandra)

• Vi kan bara komma åt den översta noden och en stack följer principen 
”last in, first out” (LIFO)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Stack
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#include <stack>
int main()
{
stack<int> st{};
int x{};
for (int i{0}; i < 4; i++)
{
cin >> x;
st.push(x);  

} 

for (int i{0}; i < st.size(); i++)
{
cout << st.top() << endl;
st.pop();  

} 
return 0;

}

top

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/stack


• Sparar data under en nyckel och vi använder nyckeln för att hitta vår 
data igen

• Ruskigt snabb och bra när vi har ett värde som associeras med något 
annat (Ex: adress och namn, kurs och kursledare, variabelnamn och 
värde)

• Mer information på cppreference

Abstrakta datatyper
Map

167

key

”Oskar” 8

”Klas” 12

value

https://en.cppreference.com/w/cpp/container/map
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