ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
Σμήμα Πληρουορικής
ΕΠΛ 035- ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

Φροντιστηριακές Ασκήσεις
Δπαδηθά Δέλδξα θαη 2-3 Δέλδξα
Γηα ηηο πην θάησ αζθήζεηο 1-2 κπνξείηε λα ππνζέζεηε όηη θάζε θόκβνο αθνινπζεί ηελ
πην θάησ δνκή:
typedef struct node {
int val;
struct node *left;
struct node *right;
} NODE;

ΑΚΗΗ 1
Να γξάςεηε δηαδηθαζία ζε γιώζζα C, ε νπνία κε δεδνκέλα εηζόδνπ, έλα δείθηε ζηελ
ξίδα ελόο δπαδηθνύ δέλδξνπ θαη έλα αθέξαην k, ηππώλεη όια ηα ζηνηρεία πνπ
βξίζθνληαη ζε βάζνο k ηνπ δέλδξνπ. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη αλαδξνκηθή.
Πρότσπο σσνάρτησης: void printKLevel(NODE *root, int k)

ΑΚΗΗ 2
Να γξάςεηε δηαδηθαζία ζε γιώζζα C, ε νπνία κε δεδνκέλα εηζόδνπ, έλα δείθηε ζηελ
ξίδα ελόο δπαδηθνύ δέλδξνπ αλαδήηεζεο ΔΔΑ θαη δπν αθέξαηνπο a θαη b, ηππώλεη όια
ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα [α..b] ηνπ δέλδξνπ. Η δηαδηθαζία λα είλαη
αλαδξνκηθή θαη λα εθηππώλεη ηα ζηνηρεία ζε αύμνπζα ζεηξά.
Πρότσπο σσνάρτησης: void rangeQ(NODE *root, int a, int b)

ΑΚΗΗ 3
Ξεθηλώληαο κε έλα άδεην 2-3 δέλδξν λα εθαξκόζεηε δηαδνρηθά ηελ εηζαγσγή ησλ
ζηνηρείσλ 2,1,4,5,9,3,6,7,16,0 δείρλνληαο ην απνηέιεζκα ηεο θάζε κηα από ηηο
εηζαγσγέο.
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ΛΤΕΙ
ΛΤΗ 1
void printKLevel(NODE *root, int k) {
if ((root == NULL) || (k < 1))
return;
if (k == 1) {
printf("%d, ", root->val);
return;
}
printKLevel(root->left, k-1);
printKLevel(root->right, k-1);
}

ΛΤΗ 2
void rangeQ (NODE *root, int a, int b)
{
if (root == NULL)
return;
if (a <= root->val)
rangeQ (root->left, a, b);
if ((a <= root->val) && (root->val <= b)) {
printf("%d, ", root->val);
}
if (root->val <= b)
rangeQ (root->right, a, b);
}
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ΑΚΗΗ 3 - Λύση
H εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη σο αθνινύζσο: 2,1,4,5,9,3,6,7,16,0
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