Algorytmy - Lista 2

1. Napisz funkcj¦ rekurencyjn¡ int F(BSTnode * t)obliczaj¡c¡:
(a) ilo±¢ w¦zªów w drzewie t,
(b) gª¦boko±¢ w drzewa t,
2. Oznaczmy przez f (n) ilo±¢ ksztaªtów drzew BST o n w¦zªach. Napisz
wzór wyra»aj¡cy f (n) przez f (0), . . . , f (n − 1).
3. Napisz implementacj¦ usuwania w¦zªa z drzewa binarnego wg nast¦puj¡cego schematu:
(a) je±li usuwany w¦zeª nie ma dzieci, to go usuwamy a odpowiedni
wska¹nik zmieniamy na NULL.
(b) je±li ma jedno dziecko, to go usuwamy, a odpowiedni wska¹nik w
w¦¹le rodzica zast¦pujemy wska¹nikiem na to dziecko.
(c) je±li ma dwoje dzieci, to nie usuwamy tego w¦zªa, lecz najmniejszy
element w jego prawym poddrzewie, a dane i klucz tego elementu
wpisujemy do w¦zªa, który miaª by¢ usuni¦ty.
4. Jak jest minimalna ilo±¢ porówna« gwarantuj¡ca posortowanie n liczb
dla n = 2, n = 3, n = 4 oraz n = 5. (Nadobowi¡zkowe n = 6, n = 7).
5. Jak wi¡»e si¦ faktyczna ilo±¢ porówna« wykonywanych przez algorytm
sortowania przez proste wstawianie z ilo±ci¡ inwersji w danych wej±ciowych?
6. Znajd¹ zwi¡zek mi¦dzy ilo±ci¡ porówna« faktycznie wykonywanych przy
sortowaniu przez wstawianie tablicy a0 , . . . an−1 a ilo±ci¡ inwersji w tej
tablicy. (Inwersj¡ nazywamy par¦ indeksów (i, j) tak¡, »e i < j ∧ ai >
aj ).
7. U»yj rekursji do rozwi¡zania problemu wie» z Hanoi.
8. Napisz program rozwi¡zuj¡cy poroblem wie» z Hanoi: Jaka jest liczba
ruchów potrzebna do przeªo»enia n kr¡»ków ró»nej wielko±ci z patyczka
A na patyczek C, je±li mo»na u»ywa¢ te» patyczka B, a kr¡»ek wi¦kszy nie mo»e nigdy le»e¢ na mniejszym. Program powinien wypisywa¢
wszystkie konieczne ruchy w postaci:
1. A->C
2. A->B
3. C->B
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9. Napisz program znajduj¡cy wszystkie ustawienia 8 hetmanów na szachownicy takie, »e »aden z nich nie szachuje innego.
10. Niech dana b¦dzie tablica A zawieraj¡ca pary liczb: (1, 0), (2, 100),
(3, 100) ... (n, 100). Pierwszy element ka»dej pary nazywamy nazw¡, a
drugi warto±ci¡. Tablic¦ t¡ traktujemy jako kopiec ze wzgl¦du na warto±¢. Jak¡ dodatkow¡ stuktur¦ danych trzeba u»y¢, by w efektywny
sposób wykonywa¢ operacj¦ Decrease_value(k,x), przypisuj¡c¡ nazwie k now¡ warto±¢ x mniejsz¡ od poprzedniej? Jak nale»y zmodykowa¢ operacje Delete_min oraz Insert, by ta nowa struktura nie
dezaktualizowaªa si¦ w trakcie ich dziaªania?
11. Jak skonstruowa¢ program licz¡cy uªamek ªa«cuchowy
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z zadan¡ z góry dokªadno±ci¡.
12. Udowodnij, »e Z7 jest ciaªem tzn. w pier±cieniu {0, 1, . . . , 6} z mno»eniem i dodawaniem modulo 7 jest jednoznacznie zdeniowana operacja
odwrotna do mno»enia. Uzasadnij, »e jest tak dla ka»dego Zp gdy p
jest liczb¡ pierwsz¡.
13. Zakªadaj¡c, »e masz do dyspozycji algorytm na mno»enie dowolnie dªugich liczb caªkowitych oraz znasz warto±¢ pewnej du»ej liczby pierwszej
(np. 100-cyfrowej) zaproponuj sposób doskonaªedo szyfrowania tekstu
o dªugo±ci do 100 znaków i niedoskonaªego szyfrowania tekstów dªu»szych.
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