Algorytmy i struktury danych
Pracownia specjalistyczna, III semestr, studia niestacjonarne
Autor: J. Koszelew
Temat nr 3: Implementacje operacji na strukturach drzew binarnych i grafach.
Zadanie 1
Napisa program realizuj cy słownik angielsko-polski w strukturze drzewa BST.
Program ma umo liwia wykonanie nast puj cych operacji:
a) wstawienie nowego słowa angielskiego do słownika wraz z polskimi tłumaczeniami tego
słowa. Porz dek symetryczny drzewa jest wyznaczony przez porz dek leksykograficzny
(alfabetyczny) słów angielskich. Mo na przyj , e jedno słowo angielskie ma nie wi cej ni
trzy tłumaczenia.
b) usuni cie słowa angielskiego wraz z tłumaczeniami tego słowa,
c) wyszukanie podanego słowa angielskiego i wypisanie tłumacze polskich tego słowa,
wzgl dnie wy wietlenie komunikatu : Brak tłumacze słowa .......
d) zapis aktualnej zawarto ci słownika w pliku binarnym. Trzeba zapami ta wszystkie
słowa angielskie wraz z ich tłumaczeniami. Format danych w pliku prosz ustali
samodzielnie.
e)

odczyt słownika z pliku binarnego i wstawienie wszystkich danych do drzewa BST
(niekoniecznie pustego).

Ustali koszt pesymistyczny realizowanych przez program operacji opisanych w punktach a)
b) c) d) e) . Za operacj elementarn przyjmujemy porównania mi dzy słowami angielskimi
w drzewie, a słowem szukanym, usuwanym b d dodawanym do słownika.
Zadanie 2
Napisa program, który umo liwia realizacj nast puj cych operacji na grafie bez wag:
1 - nowy graf
2 - zapisz graf
3 - wczytaj graf
4 - pokaz graf
5 - najkrotsze sciezki w grafie
6 - wyjscie
Uwaga !!!
Zakładamy, e struktur grafu jest tablica list incydencji.
Opis działania opcji:
1 - nowy graf - po u yciu tej opcji u ytkownik programu podaje:
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a) n - liczb wierzchołków grafu (<=50) . Wierzchołki s reprezentowane numerami od 1 do n
b) kraw dzie grafu.
2 – zapisz graf - po u yciu tej opcji graf jest zapisywany do pliku tekstowego o podanej
nazwie. Format pliku prosz ustali samodzielnie.
3 - wczytaj graf - po u yciu tej opcji graf jest wczytywany z pliku tekstowego o podanej
cie ce do pami ci.
4 - poka graf - po u yciu tej opcji wy wietlane s wszystkie listy incydencji grafu (po jednej
li cie w linii)
5 – najkrotsze sciezki w grafie – opcja wyszukuj ca najkrótsze cie ki w grafie. Graf
wej ciowy jest niezorientowany z zało enia. Nale y wykorzysta przegl danie grafu metod
„wszerz”. Wynikiem s najkrótsze cie ki z ustalonego wierzchołka startowego do
pozostałych wierzchołków albo komunikat, e takiej cie ki w grafie nie ma.
6 – wyj cie – koniec działania programu

