
Preg�tire lot na�ional 
Alba Iulia, 16-23 iunie 2007                                                                prof. Constantin G�l��an 
 

ASPECTE ALE UTILIZ�RII STL 
 

Implementarea tablourilor bidimensionale în STL 
 

1. STL nu define�te tablouri bidimensionale, îns� prin combinarea containerelor 
secven�iale, cum este vector sau deque, se pot ob�ine matrici alocate dinamic. Iat� 
cum pute�i defini�i un vector de vector de int, care s� poat� fi folosit în maniera unei 
matrici. Inserarea de elemente în aceast� “matrice” se va face cu push_back(). 

 
vector<int> v;             // auxiliar - vector vid 
vector<vector<int> > m;    // vector vid 
// se creaza in v pe rând, fiecare linie 
int k; 
for ( int i = 0; i < 3; i++ ) 
{ 
 for ( int j = 0; j < 3; j++ )  
 { 
    cin >> k;  
    v.push_back(k); 
  } 
 m.push_back(v);  
 v.clear();    // �terge toate elementele din v 
}  
 
Dezavantaje multiple: construirea �i distrugerea de obiecte temporare �i realoc�ri ale 
vectorilor. 
 

2. O cale mai simpl� de a crea tablouri bidimensionale, este de a folosi constructorii 
vector(n, x) �i vector(n), care creaz� un vector cu n elemente de valoare x, 
respectiv un vector de dimensiune n. În acest mod se evit� �i realocarea, ca �i 
construirea de obiecte temporare. Declara�ii necesare: 

 
  cin >> m >>  n;   

vector<vector<int> > v(m, n);             // * 
//    vector<vector<int> > v(m, vector<int>(n)) // echivalent cu * 
      for (int i = 0; i < m; i++ ) 

  for ( int j = 0; j < n; j++ ) 
  cin >> v[i][j];  
 

3. Memorarea grafurilor cu ajutorul matricei de adiacen��, are pentru grafurile rare 
neajunsul consumului mare de memorie. Se poate economisi memorie prin folosirea 
unui vector de vector de bool: 

 
cin >> n;  
vector<vector<bool> > a(n, n); 
 
Declara�ia este echivalent� cu  
vector<vector<bool> > a(n,vector<bool>(n));  

 
4. Cum se declar� un tablou tridimensional, folosind constructorii clasei vector ? 
 
  cin >> m >>  n >> k;   

vector<vector<vector<float> > >   
V(m, vector<vector<float> >(n, vector<float>(k) ) ); 
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Observa�ie:  
Declara�ia: vector<vector<vector<float> > > v(m, n, k); este invalid�. 

 
 

5. Un alt procedeu, care permite construirea de matrice cu ajutorul clasei  vector, este 
declararea unui vector de vectori vid, apoi redimensionarea cu resize(). Iat� 
declara�iile necesare: 

 
  vector<vector<int> > v; 
      cin >> m >>  n;   

v.resize(m);        // m – linii 
for ( int i = 0; i < n; i++ ) 

    v[i].resize(n);  // fiecare linie are n elemente 
 

Acest procedeu evit� de asemenea realocarea �i crearea de temporare. 
 

6. Clasa �ablon map, supraîncarc� operatorul [], astfel încât un map se poate folosi ca un 
�ir asociativ: m[key] = val; Aceast� caracteristic� poate fi exploatat� pentru 
implementarea de tablouri bidimensionale. Operatorul [][] nu exist�, deci se aplic� de 
dou� ori operatorul []. Vom declara un map de map-uri, a�a ca mai jos: 

  
  #include <map> 
  #include <iostream> 
  #include <iomanip> 
  using namespace std; 
 
  map<int, map<int, int> > M; // cheia are tipul int. Valoarea 
                                  // asociat� este un map<int, int> 
  int main() 
  { 
   int m, n; 
   cin >> m >> n; 
   for (int i = 0; i < m; i++ ) 
    for ( int j = 0; j < n; j++ ) 
     cin >> M[i][j]; 
 
   for (int i = 0; i < m; i++ ) 
   {  
    for ( int j = 0; j < n; j++ ) 
     cout << setw(4) <<  M[i][j]; 
      cout << '\n'; 
   } 
  } 

 
Observa�ie 

- Accesarea valorii asociate unei chei folosind operatorul de indexare [] este o opera�ie 
O(log N) , unde  N este num�rul perechilor din container. Prin urmare, M[i][j] se 
execut� în O(log N * log M). 
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MEMORIA UTILIZAT� DE C�TRE CONTAINERELE STANDARD 
 

Aspecte generale 
 

Standardul C++ precizeaz� complexitatea în timp pentru fiecare algoritm STL �i pentru 
fiecare func�ie membr� a containerelor Standard. Spa�iul de memorie ocupat de c�tre 
Containerele Standard nu se specific� îns�. Din acest motiv, atunci când memoria este o resurs� 
critic�, unii programatori, ca �i mul�i competitori în concursurile de algoritmic�, ezit� din 
pruden�� s� utilizeze STL, pentru a nu dep��i limitele de memorie impuse. 
 
În cele ce urmeaz� vom face o analiz� pe care o pute�i relua atunci cînd memoria ocupat� este o 
considera�ie important� în alegerea structurilor de date. 
 
Vom c�uta r�spunsul la urm�toarea întrebare: cât� memorie folosesc diferitele Containere 
Standard, ca s� depoziteze un acela�i num�r de elemente de tipul T ? 
  
Fiecare container utilizeaz� o structur� de memorie proprie, ceea ce impune uneori un plus de 
memorie ocupat� pe obiect con�inut. În afar� de aceasta, platformele necesit� ca unele tipuri de 
date s� se alinieze la anumite limite de memorie. De exemplu, majoritatea platformelor necesit� 
ca pointerii s� fie depozita�i la limite de memorie de 4 bytes. Aceasta se nume�te aliniere, ceea 
ce aduce uneori la un plus de memorie ocupat� de fiecare obiect al colec�iei. Plusul de memorie 
per element, acea “umplutur�” datorat� alinierii se nume�te padding. 
 
� Un vector<T> utilizeaz� intern un �ir stil C contiguu de obiecte T, astfel c� nu memoreaz� 

de loc extrainforma�ie pe element, eventual poate exista padding pentru aliniere. 
 
� Un deque<T> poate fi gândit ca un vector<T> a c�rui stocare intern� nu este absolut 

contigu� ci este “rupt�” în buc��i numite pagini de obiecte. Dimensiunea unei pagini nu este 
specificaat� de c�tre Standard, ci depinde mai mult de decizia luat� de implementatorul 
bibliotecii. Paginarea impune deque s� depoziteze un extrapointer pentru managementul 
informa�iei, pentru fiecare pagin�. Spa�iul ocupat de acest pointer se calculeaz� ca �i num�r 
de bi�i pe obiect con�inut. De exemplu, majoritatea platformelor au 4 byte pe int �i 4 byte 
pe pointer. Un deque<int> cu 4K dimensiunea paginii, necesit� un supliment de memorie 
pentru extrapointeri de 1/32 dintr-un bit pentru un element de tip int memorat. Nu exist� 
alte cerin�e suplimentare de memorie deoarece deque<T> nu stocheaz� al�i extrapointeri 
sau informa�ie suplimentar� pentru obiectele T individuale, a�a cum se petrece la list, 
set, multiset, map �i multimap. 

 
� Un list<T> este o list� dublu înl�n�uit� de noduri care depoziteaz� elemente T. Aceasta 

înseamn� c� pentru fiecare element T, list<T> stocheaz� de asemenea doi pointeri care 
indic� nodul urm�tor, respectiv precedent în list�. 

 
� Un set<T>, la fel ca �i multiset<T>, map<Key, T> sau multimap<Key, T>, de 

asemenea memoreaz� noduri care stocheaz� elemente de tip T sau pair<const Key, T>. 
Implementarea uzual� pentru pentru aceste containere este un red-black tree, cu trei 
extrapointeri per nod, care indic� fiul stâng, fiul drept �i nodul p�rinte. În lipsa pointerul 
suplimentar, spre p�rinte, determinarea elementului urm�tor, pornind de la un iterator 
arbitrar, nu poate fi f�cut� eficient. 

 
Tabelul prezint� pe scurt, cantitatea de memorie suplimentar� pentru fecare container: 
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Container Memorie suplimentar� alocat� per obiect con�inut 
vector<T> NU aloc� memorie suplimentar� per T 
deque<T> Nu aloc� aproape deloc; doar o frac�iune dintr-un bit, per T 
list<T> doi pointeri per T 
set<T>, multiset<T> Trei pointeri per T 
map<Key,T>, 
multimap<Key,T> 

Trei pointeri per pair<const Key, T> 

 
Tabelul 1 

  

Calculul memoriei ocupate de c�tre un Container Standard 
 

Tabelul 1 este util, îns� nu suficient pentru a ne permite sa facem un calcul corect a 
memoriei ocupate de c�tre containere. Pentru o asemenea analiz�, este necesar s� �inem, seama 
�i de modul în care platformele cele mai populare aloc� memoria. 
  
În realitate, pe majoritatea platformelor, sunt adev�rate urm�toarele afirma�ii: 
 

� Pointerii �i tipul  int ocup� 4 bytes (pe toate platformele de 32 de bi�i). 
� Dimensiunea un obiect de tip string este pân� la 16 bytes (sizeof(string)  este 

maxim 16). Unele implement�ri furnizeaz� versiuni de string cu sizeof(string) == 
4. Memoria ocupat� de containerul string poate s� creasc�, în func�ie de bufferul de 
memorie pe care îl aloc� fiecare obiect de tip string, pentru memorarea 
informa�iei. 

� Strategia implicit� de alocare a memoriei este dimensiunea fix� a blocurilor, care 
este un multiplu de 16 bytes. (Marea majoritate a compilatoarelor actuale, aloc� 
memoria în blocuri de 16 bytes �i multipli). 

 
Tabelul de mai jos ofer� un studiu comparativ al memoriei ocupate de c�tre containerele 
care aloc� obiectele în mod individual (bazate pe noduri). Facem observa�ia c� vector nu 
aloc� elementele sale în mod individual �i nici deque.  
 
Container Dimens. unui nod Dimens. real� a blocului alocat per nod  
list<char> 
set<char> 
multiset<char> 

9 bytes 
13 bytes 

16 bytes 
16 bytes 

list<int> 
set<int> 
multiset<int> 

12 bytes 
16 bytes 

16 bytes 
16 bytes 

list<string> 
set<string> 
multiset<string> 

24 bytes 
28 bytes 

32 bytes 
32 bytes 

 
Tabelul 2. 
 

Calculele de pe ultima linie din tabel, s-au f�cut relativ la o implementare pentru care 
sizeof(string)== 16. În aceast� situa�ie dimensiunea teoretic� a unui nod al containerului 
list<string> este:  
2 * 4 bytes (cei 2 pointeri) + 16 bytes (obiectul string) = 24, iar dimensiunea teoretic� a unui 
nod de tip set<string> este:  3 * 4 bytes (cei 3 pointeri) + 16 bytes (obiectul de tip string) = 
28. 
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În practic� îns� lucrurile nu stau chiar a�a, pentru c� platformele aloc� memorie numai în 
blocuri de m�rime fix�: 16 bytes sau multipli. Astfel, dac� v� a�tepta�i ca un nod de tip 
list<int> s� ocupe mai pu�in� memorie decât unul de tip set<int> atunci ve�i fi dezam�gi�i 
studiind tabelul de mai sus. O alt� observa�ie interesant�, este c� de�i un nod set<char> 
depoziteaz� mai pu�in� informa�ie util� decât unul de tip set<int>,  memoria real� ocupat� 
este aceea�i. 
 
În concluzie, atunci când memoria este o resur� critic�, pute�i s� face�i o estimare rapid� a 
spa�iului total de memorie ocupat de c�tre un Container Standard, având ca baz� considera�iile 
de mai sus.  
 
 

Optimizarea spa�iului de memorie pentru containerele secven�iale 
 
Elementele unui vector sau ale unui string, ocup� loca�ii de memorie contigue, iar ale unui 
deque, se aloc� paginat. Prin urmare, nu se aloc� memorie pentru fiecare element în parte, la fel 
ca la containerele bazate pe noduri. Vom prezenta câteva aspecte legate de alocarea memoriei 
pentru aceste tipuri de containere. 
  

Capacitatea unui vector 
 
 Clasa vector, define�te func�ia capacity(). Aceast� func�ie, returneaz�  
dimensiunea memoriei alocate, exprimat� în num�r de elemente, pentru p�strarea secven�ei 
curente. Într-o alt� formulare, spunem c� func�ia returneaz� num�rul total de elemente, pe care 
vectorul le poate p�stra, f�r� s� fie necesar� realocarea memoriei. 
   
Iat� pe scurt, cum gestioneaz� C++ alocarea memoriei pentru vectori ? Ca s� în�elege�i, rula�i 
programul de mai jos: 
 
#include <iostream> 
#include <vector> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 vector<int> v; 
 for ( int i = 0; i < 18; i++ ) 
 { 
  cout << v.size() << " " << v.capacity() << '\n'; 
  v.push_back(i); 
 }    
 return 0; 
} 

 
Ie�ire: 
0 0 
1 1           ���� realocare 
2 2           ���� realocare  
3 4           ���� realocare 
4 4                
5 8           ���� realocare 
6 8 
7 8 
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8 8 
9 16          ���� realocare 
10 16 
……… 
16 16 
17 32         ���� realocare  
 

Concluziile sunt interesante. Coloana din stînga, reprezint� valorile returnate de func�ia 
size(), adic� num�rul de elemente din container. Coloana a doua, reprezint� evolu�ia 
capacit��ii containerului în func�ie de num�rul de elemente.  

Pentru un vector vid, nu se aloc� memorie, deci capacitatea este zero. În momentul în 
care capacitatea containerului este dep��it� prin inser�ri de elemente, se produce realocarea 
memoriei. În majoritatea implement�rilor C++, containerele vector �i string î�i dubleaz� 
capacitatea la fiecare dep��ire de memorie.  

 
Opera�iile care au loc la realocare sunt: 
 

a) Se aloc� un nou bloc de memorie, care este de obicei dublul capacit��ii curente. 
b) Se copiaz� toate elementele din vechea loca�ie de memorie, în noua memorie alocat�. 
c) Se distrug obiectele din vechea loca�ie. 
d) Se dezaloc� vechea memorie. 
 

Toate aceste opera�ii, înseamn� consum de timp. Prin urmare, realocarea are un cost, pe care nu 
întotdeauna suntem dispu�i s�-l pl�tim. La “neajunsurile” de mai sus, se mai adaug� unul, cu 
adev�rat deranjant:  

 
Realocarea, invalideaz� toate referin�ele, pointerii �i iteratorii pentru elementele unui 

vector. 
 

Afirma�ia de mai sus nu trebuie s� v� surprind�, deoarece, prin realocare, toate elementele 
sunt mutate în alt� parte; prin urmare este normal ca to�i iteratorii, pointerii sau referin�ele la ele 
s� devin� invalide. S� demonstr�m acest lucru : 

 
Exemplu: 

 
#include <vector> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 vector<int> v;       // Capacitate  0 
 v.push_back(10);     // Realocare. Capacitate  1 
  
 vector<int>::iterator it(v.begin()); 
 cout << *it;         // afi�eaz� 10   
  
 // it va fi invalidat prin realocare 
 v.push_back(20);     // Realocare. Capacitate  2,  
 cout << *it;         // Eroare! Comportament nedefinit ! 
  
 return 0; 
} 
 

Pute�i evita realocarea, prin folosirea func�iei reserve(n). Aceasta, oblig� containerul 
(vector sau string) s�-�i m�reasc� capacitatea, astfel încât s� poat� s� depoziteze cel pu�in n 
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elemente. Dup� apelul v.reserve(n), apelul v.capacity() returneaz� o valoare mai mare 
sau egal� cu n. Relu�m un exemplu prezentat anterior: 
 
vector<int> v; 
v.reserve(18); // capacitatea devine cel pu�in 18 
for ( int i = 0; i < 18; i++ ) 
{ 
 cout << v.size() << " " << v.capacity() << '\n'; 
 v.push_back(i);  // nu se mai produce realocarea 
}    
 
Dup� declararea vectorului v, am introdus v.reserve(n); Aceasta are ca efect cre�terea 
capacit��ii la o valoare mai mare sau egal� cu 18. În felul acesta, dac� �ti�i dinainte num�rul n 
de elemente care vor fi introduse în container, folosi�i v.reserve(n), pentru evitarea costului 
realoc�rii �i al invalid�rii iteratorilor. 
 La final, s� facem o mic� recapitulare. Nu trebuie s� confunda�i func�iile size() �i 
resize(), care sunt func�ii pereche, cu o alt� pereche de func�ii, care lucreaz� împreun�: 
reserve() �i capacity(). 
 

• Func�ia size() returneaz� num�rul de elemente care exist� în container. 
• Func�ia resize(n) modific�, cre�te sau scade num�rul elementelor din container.  

Dac� n este mai mic decât dimensiunea curent�, atunci elementele de la sfâr�itul 
containerului vor fi distruse. Dac� n este mai mare decât dimensiunea curent�, atunci se 
vor crea noi elemente la sfâr�itul containerului. Dac� prin redimensionare se dep��e�te 
capacitatea curent� a containerului, atunci are loc realocarea memoriei. 

• Func�ia capacity() returneaz� num�rul de elemente pe care memoria curent alocat� 
le poate depozita. 

• Func�ia reserve(n) oblig� containerul s�-�i modifice capacitatea la n elemente. Dac� 
n dep��e�te capacitatea curent�, atunci are loc realocarea memoriei. Dac� n este mai 
mic decât capacitatea curent�, atunci în nu se fac nimic general nu se execut� nimic. 

 
 

Idiomuri acceptate de reducere a memoriei 
 
 În continuare ne referim la containerele vector, string �i deque. Pentru înl�turarea 
tuturor elementelor unui vector de pild�, apela�i v.clear(). Pentru modificarea num�rului de 
elemente în vector, apela�i v.resize(). Trebuie s� �ti�i c� nici clear(), nici resize() �i 
nici reserve() nu promit reducerea memoriei rezervate. Rezultatul apelului v.capacity() 
nu va fi în mod necesar mai mic, chiar dac� ar putea fi. Standardul C++ nu impune acest lucru.  
 

Idiomul “swap trick” 
 
De�i containerele C++ Standard Library nu ofer� o solu�ie garantat� pentru a înl�tura 
capacitatea în exces (reducerea real� a memoriei ocupate), urm�torul idom („swap trick idiom”), 
func�ioneaz� cu succes întotdeuna în practic�: 
 
 

container<T>().swap(v); 
 
 
Singura cale sigur� de a elibera toat� memoria rezervat� este folosirea acestui idiom. 
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container<T> poate fi oricare dintre containerele vector, deque sau string. Expresia 
construie�te un obiect temporar vid prin apelul constructorului clasei: container<T>() c�ruia 
îi interschimb� con�inutul cu cel al lui v. Obiectul temporar este distrus la sfâr�itul instruc�iunii, 
�i ia cu el orice alocare ob�inut� de la v. 
 

Idiomul “shrink-to-fit” 
 
Pentru eliminarea capacit��ii în execes a unui container c de tip container<T>, utiliza�i 
idiomul: 
 

 
container<T>(c).swap(c); 

 
 
Mai sus, constructorul de copie container<T>(c), creaz� un obiect anonim ca o copie a lui c, 
alocând îns� capacitatea minim� necesar� pentru acesta. Acest obiect face swap() cu c, apoi se 
distruge, luând cu el toat� alocarea ini�ial� a lui c.  
 
 

ALGORITMI 
 

�tergerea elementelor de valoare dat�.  

Idiomul erase-remove 
 
Urm�ri�i exemplul: 
 
#include <iostream> 
#include <algorithm> 
#include <vector> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 int a[] = { 1, 2, 9, 3, 9, 9, 4 }; 
 vector<int> v(a, a + 7); 
 vector<int>::iterator it, last; 
 cout << "size = " << v.size() << '\n'; 
 
 last = remove(v.begin(), v.end(), 9); 
  
 for ( it = v.begin(); it != last; ++it) 
  cout << *it << " "; 
 cout << "\nsize = " << v.size() << '\n'; 
 for ( it = v.begin(); it != v.end(); ++it) 
  cout << *it << " ";   
} 
 

Ie�ire: 
 
size = 7 
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1 2 3 4 
size = 7 
1 2 3 4 9 9 4 
 
Exemplul de mai sus merit� s� fie analizat cu aten�ie. În primul rând, aparent paradoxal, 
dimensunea containerului nu se modific� dup� apelul remove(). Mai mult decât atât: se pare c� 
elementele de valoare 9, despre care presupunem c� ar fi trebuit s� fie �terse, nu dispar în 
totalitate din container.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În realitate, toate elementele care nu vor fi �terse, se copiaz� la începutul intervalului, cu 
p�strarea ordinii relative. În afara intervalului [v.begin(), last), r�mân elementele din 
intervalul [last, v.end()), cu valori nespecificate. Cu alte cuvinte, de�i majoritatea 
implement�rilor vor afi�a acelea�i valori, respectiv 9, 9, �i 4, Standardul C++ nu prevede în 
mod explicit ce trebuie s� se petreac� cu valorile care se �terg. 

Algoritmul remove nu �terge cu adev�rat elementele dintr-un container. Dimensiunea 
containerului r�mâne aceea�i. Algoritmul suprascrie elementele care trebuie ”�terse”, cu 
urm�toarele elemente, care nu trebuie ”�terse”. Func�iile membre erase() sunt cele care pot s� 
�tearg� cu adev�rat elemente dintr-un container. 
 
 
Exemplul 2 
 
În programul de la Exemplul 1, dup� linia: 
 
 last = remove(v.begin(), v.end(), 9); 
 
ad�uga�i:  
 
 v.erase(last, v.end()); 
 
Astfel, ve�i �terge din container toate elementele din intervalul [last, v.end()), iar 
programul va afi�a:  
 
size = 7 
1 2 3 4 
size = 4 
1 2 3 4 
 
Exemplul 3 
 
Algoritmul remove_if, înl�tur� înl�tur� toate elementele care satisfac un anumit criteriu. Din 
nou, dac� dori�i �tergerea definitiv� a elementelor din container, utiliza�i idiomul erase-remove. 
 

v.end() v.begin() 

1 2 9 3 9 9 4 

1 2 3 4 9 9 4 

v.begin() v.end() last 
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bool Pare(int x) 
{ return x % 2 == 0; } 
 
int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 
vector<int> v(a, a + 6); 
v.erase(remove_if(v.begin(), v.end(), Pare), v.end()); 
// v = [1, 3, 5] 
 

 
 

Utiliza�i algoritmul de c�utare potrivit 
 

Pentru intervale neordonate, cu find, find_if �i count ori count_if  pute�i afla în 
timp liniar, dac� �i unde un element exist� într-un interval.  

Pentru intervale sorate, ave�i de ales între patru algoritmi de c�utare binar�: 
binary_search, lower_bound, upper_bound �i equal_range, care lucreaz� în timp 
logaritmic. De remarcat c� în practic�, e preferabil s� utiliza�i mai pu�in binary_search decât 
ceilal�i trei algoritmi, întrucât acesta nu face decât c� returneaz� un bool indicând dac� s-a g�sit 
sau nu o potrivire.  

- lower_bound returneaz� un iterator indicând  prima potrivire (dac� exist�) sau pozi�ia 
unde ar trebui s� fie elementul (dac� nu exist�) în intervalul sortat. Iteratorul poate fi util 
mai târziu pentru a g�si pozi�ia de inserare a unui element într-o secven�� sortat�. 

- upper_bound returneaz� un iterator indicând loca�ia de dincolo de ultima potrivire, 
unde un element echivalent ar trebui inserat. Iteratorul este util mai târziu, de pild� 
pentru a insera un nou element într-o secven�� sortat�, p�strând ordinea de inserare a 
elementelor echivalente. 

- equal_range returneaz� doi iteratori: unul echivalent cu cel returnat de 
lower_bound, iar cel�lalt echivalent cu cel returnat de upper_bound, costul apelului 
nu este dublu. 

 
Pentru intervale sortate, în loc de count(first, last, val), utiliza�i combina�ia:  

p = equal_range(first, last, val); distance(p.first, p.second); Va fi mai 
rapid�. 

Utiliza�i întotdeauna func�iile membre de c�utare, în locul algoritmilor. 
 
 

Utiliza�i algoritmul de sortare potrivit 
 
Nu întotdeauna ave�i nevoie de sortarea întregului interval, sau de o sortare complet�. 
Algoritmii STL de sortare, scri�i în ordinea cre�terii complexit��ii sunt: partition, 
stable_partition, nth_element, partial_sort, partial_sort_copy, sort, �i 

Concluzie: 
 

 
1. Dac� dori�i �tergerea din container a elementelor cu o anumit� valoare, atunci 

întrebuin�a�i idiomul erase-remove. 
 
2. Utiliza�i versiunile membre pentru remove sau remove_if pentru containerele care le 

implementeaz�. 
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stable_sort. Alege�i întotdeauna pe cel mai pu�in costisitor dintre ace�tia, care v� satisface 
nevoile. Re�ine�i c� partition, stable_partition �i nth_element ruleaz� în timp liniar. 
partial_sort �i nth_element nu nu sunt stabili, adic� nu garanteaz� p�strarea ordinii 
relative a elementelor dup� sortare. 
 
Exemple: 
1. Folosi�i partition pentru a divide un interval în dou� grupe: toate elementele care satisfac 

un anumit predicat, urmate de toate elementele care nu-l satisfac. De pild�: “Care sunt elevii 
cu medii mai mari decât 9.50 ? “.   
Pute�i scrie: partition(elevi.begin(), elevi.end(), MaiMare(9.5));  
Algoritmul parti�ioneaz� secven�a �i returneaz� un iterator la primul elev care nu are media 
> 9.50. 
 

2. Folosi�i nth_element(first, it, last) pentru a rearanja elementele intervalului 
[first, last), astfel încât, elementul aflat pe pozi�ia indicat�  de iteratorul it este cel 
care ar fi în aceea�i pozi�ie, dac�  întregul interval ar fi sortat. it creaz� dou� subintervale. 
Nici un element din primul interval nu este mai mare decât oricare element din cel de-al 
doilea.  

 
 Exemplu 
 
 int a[] = { 3, 1, 3, 7, 15, 11, 9, 8 };  
 nth_element(a, a + 4, a + 8); 
 copy(a, a + 8, ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
 // afi�eaz� 3 1 3 7 8 11 9 15 

 
Dup� apelul nth_element, elementul *(a + 4), este 8. Pozi�ia acestuia este exact pozi�ia 
pe care s-ar reg�si 8,  dac� �irul ar fi complet sortat. În plus, toate elementele din intervalul 
[a, a + 4) sunt mai mici decât oricare element din intervalul [a + 4, a + 8). 

 
3. partial_sort face acela�i lucru ca �i nth_element �i în plus, toate elementele care îl 

preced� pe al “n-lea”, se g�sesc în pozi�ia corect� de sortare. Pute�i rezolva întreb�ri de 
tipul: “S� se g�seasc� elevii care au ob�inut premiile 1, 2 �i 3” . Scrie�i: 
partial_sort(elevi.begin(), elevi.end(), CompMedii)).  

 
Concluzii 
 
Dac� ave�i un container secven�ial (celeasociative p�streaz� elementele în stare sortat�), atunci: 
 

- Dac� ave�i nevoie de o sortare complet�, utiliza�i sort sau stable_sort. 
- Dac� dori�i s� ordona�i doar primele n elemente, utiliza�i partial_sort. 
- Dac� dori�i s� separa�i elementele unui container în dou� parti�ii, una cu elemente care 

satisfac un anumit criteriu, iar alta care nu îl satisfac, atunci aplica�i partition sau 
stable_partition. 

- Dac� dori�i s� identifica�i elementul care s-ar afla la  pozi�ia it, sau dac� dori�i s� 
ob�ine�i primele n elemente f�r� a le ordona, atunci utiliza�i nth_element. 

-  

Prefera�i opera�iile pe intervale, opera�iilor pe un singur element 
 
Prefera�i de exemplu insert care prime�te o pereche de iteratori, în locul unei serii de apeluri ale 
opera�iei pentru un singur element. Apelând opera�ia pentru un interval, este mai u�or de scris, 
mai u�or de citit �i mai eficient. 
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Când apela�i o singur� func�ie �i îi pasa�i o pereche de iteratori, first �i last care delimiteaz� 
intervalul, se pot produce optimiz�ri bazate pe cunoa�terea num�rului de obiete care vor fi 
ad�ugate. 
Ex. vector::insert. S� spunem c� ad�uga�i n elemente în vectorul v. Apelând 
v.insert(it, x) în mod repetat, poate cauza multiple realoc�ri. Mai r�u, fiecare opera�ie de 
inserare a unui element, este liniar� în timp, ceea ce face ca inserarea a n elemente poate deveni 
patratic�. 
 

Alege�i cu grij� între map::operator[] �i map::insert când eficien�a este 
important� 

Pentru un container vid, când dori�i o opera�ie de ad�ugare, instruc�iunea  m[1]= 10; creaz� un 
obiect folosind constructorul implicit, �i apoi îi atribuie valoarea 10. Opera�ia  
m.insert(make_pair<1, 10>) este mai avantajoas�, pentru c� aceasta construie�te direct 
un obiect cu valoarea 10. Folosind insert, ve�ie salva 3 apeluri de func�ii (creare obiectului 
implicit, atribuirea, distrugerea obiectului implicit).  

insert este mai bun� pentru opera�ii de ad�ugare, dar operator[] este mai bun� pentru 
update.  

Face�i predicatele func�ii pure. 
 
Un predicat este un obiect func�ie care returneaz� da sau nu ca o valoare bool. O func�ie este   
pur� în sens matematic, dac� rezultatul acesteia depinde numai de argumentele sale. Prefera�i s� 
face�i operator() o func�ie membr� const. 
Algoritmii fac un num�r necunoscut de copii a predicatelor lor de un numar necunoscut de ori 
într-o ordine necunoscut� �i presupun ca toate aceste copiii sunt echivalente. Predicatele cu stare 
nu sunt recomandate în lucrul cu algoritmii. 
 

Prefera�i obiectele func�ii în locul func�iilor ca �i comparatori pentru 
algoritmi. 
 
Trei motive. 1. Sunt mai rapizi. 2. Comparatorii pentru containerele asociative trebuie s� fie 
obiecte. Produc cod mai rapid decât func�iile.  Sunt adaptabile 
 
inline bool A(const A&) {} 
fiind_if(v.begin(), v.end(), not1(A));  // eroare: nu e adaptabil� 
 
struct A: unary_function<A, bool> { 
 bool operator() (const A&) const {} 
}; 
fiind_if(v.begin(), v.end(), not1(A));  // OK. E adaptabil� 
 
bool Comp(const A&, const A&); 
set<A, Comp> s;  // eroare 
 
struct Comp : public binary<function<A, A, bool> { 
 bool operator()(const A&, const A&) const; 
}; 
set<A, Comp> s;  // OK 
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inline bool F(const A&) {} 
find_if(v.begin, v.end(), F);   //   paseaz� referin�a la func�ie  
                                                                  //  (compilatoarele nu inline-aza asemenea apeluri) 
 
struct F :unary_function<A, bool: { 
 bool operator()(const A&) {} 
}; 
find_if(v.begin, v.end(), F());   // paseaz� referin�a la func�ie (compilatoarele nu  
                                                                      // inline-az� asemenea apeluri) 
 

Utiliza�i operatorii ++ sau –- prefixa�i, în locul celor sufixa�i. 
 
Operatorul de incrementare prefixat� ++it trebuie preferat întotdeauna celui sufixat. Iteratorii 
sunt obiecte, iar it++ creaz� un obiect temporar suplimentar de tip Container::iterator 
În loc de: 
 
for (it = v.begin(); it != v.end(); it++) 
 do_something(); 
 
Scrie�i: 
 
for (it = v.begin(); it != v.end(); ++it) 
 do_something(); 
 
 

Evita�i recalcul�rile inutile  
 
 
   vector<int>::iterator it, fin(v.end()); 
     
    // in loc de 
    for (it = v.begin(); it != v.end(); ++it) 
        cout << *it << " "; 
    // folositi 
    for (it = v.begin(); it != fin; ++it) 
        cout << *it << " "; 
 

Folosi�i ‘\n’ în locul endl. 
 
Folosirea endl for�eaz� stream-ul s� fac� flush la bufferul intern de ie�ire. 
 
// endl() - manipulator de format - nerecomandat 
#include <fstream> 
#include <iomanip>  // obligatoriu pt endl 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    ofstream fout("test.out"); 
    int n = 100; 
    for (int i = 0; i < 100; i++ ) 
 //     cout << i << endl;   // goleste stream-ul de fiecare data (scrie pe disc de n de ori) 
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        fout << i << '\n';     // nu scrie direct pe disc (ci in buffer-ul de iesire) 
                             // care nu se goleste la fiecare iteratie    
    system("pause");  
    fout.close();     
    return 0; 
}    


