
Tietorakenteet ja algoritmit(syksy 2013)

Harjoitus 4 (27.9.2013)

1. Tutkitaan lausekkeesta 3ln(x+ 1)− a/x2 muodostettua puuta
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(a) Luettele puun solmut esijärjestyksessä.

(b) Luettele puun solmut jälkijärjestyksessä.

(c) Luettele puun solmut sisäjärjestyksessä.

Ensimmäistä ja toista järjestystä kutsutaan puolalaiseksi notaatioksi ja kääntei-
seksi puolalaiseksi notaatioksi (RPN: Reverse Polish Notation). Osa laskimista
on toiminut ennen RPN-periaatteella, joten niiden käytössä ei tarvittu ollenkaan
sulkuja.

2. Piirrä (yksikäsitteinen) binääripuu (ei hakupuu), jonka solmut ovat
esijärjestyksessä: 7, 12, 6, 10, 3, 9, 0, 4, 13, 16, 2, 17
sisäjärjestyksessä: 6, 12, 3, 10, 9, 7, 4, 0, 16, 2, 13, 17

3. (a) Alunperin tyhjään binäärihakupuuhun lisätään materiaalin insert-operaatiota
käyttäen avaimia seuraavassa järjestyksessä: 6,2,0,9,5,3,8,1,4,7. Näytä miten puu
kasvaa lisäysten seurauksena. Piirrä siis kuva tilanteesta jokaisen lisäyksen jäl-
keen.

(b) Simuloi delete-operaation toimintaa tuloksena olevalle puulle parametrina sol-
mu, jossa avain 3. Poista tämän jälkeen avain 9. Tämän jälkeen avain 2. Ja
lopuksi avain 6. Piirrä jokaisen operaation jälkeen tuloksena oleva puu.

4. (a) Piirrä mahdollisimman vähän solmuja sisältävä AVL-puu, jonka korkeus on nel-
jä.

(b) Piirrä mahdollisimman monta solmua sisältävä AVL-puu, jonka korkeus on nel-
jä.

5. (a) Näytä miten AVL-insert toimii kun tyhjään puuhun lisätään järjestyksessä seu-
raavat avaimet 40, 37, 30, 11, 18, 7, 26 ja 48. Näytä jokaisen lisäyksen yhteydessä
tehtävät kierto-operaatiot. Tämän jälkeen näytä miten AVL-delete toimii kun
se poistaa tuloksena olevasta puusta järjestyksessä avaimet 11, 48, 30 ja 7.
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(b) Sama kuin edellä, mutta avaimet lisätään alussa tyhjään puuhun päinvastaisessa
järjestyksessä eli 48, 26, 7, 18, 11, 30, 37 ja 40. Tämän jälkeen poistetaan siitä
järjestyksessä avaimet 11, 7, 48 ja 40

6. Tee algoritmi, joka laskee kuinka leveä binääripuu on. Toisin sanoen kuinka monta
alkiota on suurimmillaan yhdellä puun tasolla. Esimerkiksi alla olevan puun leveys
on 3, sillä sen toiseksi alimmalla tasolla ovat alkiot 2,7,12 ja se on puun levein kohta.
Mikä on algoritmisi aika- ja tilavaativuus?
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