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1Νίκος Παπασπύρου Προγραµµατιστικές Τεχνικές

∆ιαφάνειες παρουσίασης #8 (β)

!∆ένδρα γενικής µορφής
!∆ιάσχιση δυαδικών δένδρων
!Αριθµητικές εκφράσεις
!∆υαδικά δένδρα αναζήτησης



2Νίκος Παπασπύρου Προγραµµατιστικές Τεχνικές

∆ένδρα γενικής µορφής

"Κάθε κόµβος k έχει nk
απογόνους, όπου nk∈ Ν
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"Κωδικοποίηση µε δυαδικά δένδρα
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" Σειρά µε την οποία διασχίζονται οι κόµβοι
# κατά βάθος (depth first)
# κατά πλάτος (breadth first)

∆ιάσχιση δυαδικών δένδρων (i)

42

10 50

7 55

523012

14

"Κατά βάθος
42, 10, 7, 14, 12, 30,

50, 55, 52
"Κατά πλάτος

42, 10, 50, 7, 14, 55,
12, 30, 52
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∆ιάσχιση δυαδικών δένδρων (ii)

" Εκτύπωση κατά βάθος
# πολύ απλά, µε χρήση αναδροµής

"Υλοποίηση
void treePrintDF (tree t)
{
   if (t != NULL) {
      printf("%d ", t->data);
      treePrintDF(t->left);
      treePrintDF(t->right);
   }
}
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∆ιάσχιση δυαδικών δένδρων (iii)

" Εκτύπωση κατά πλάτος
# µε τη βοήθεια ουράς για την αποθήκευση δεικτών
προς τους κόµβους που δεν έχουµε επισκεφθεί

"Υλοποίηση
void treePrintBF (tree t)
{
   queue q = queueEmpty;

   if (t != NULL)
      queueInsert(&q, t);
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∆ιάσχιση δυαδικών δένδρων (iv)

" Εκτύπωση κατά πλάτος, υλοποίηση (συνέχεια)
   while (!queueIsEmpty(q)) {
      TreeNode * n = queueRemove(&q);

      printf("%d ", n->data);
      if (n->left != NULL)
         queueInsert(&q, n->left);
      if (n->right != NULL)
         queueInsert(&q, n->right);
   }
}
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Αριθµητικές εκφράσεις (i)

"Παράδειγµα
3 * (24 / 2) + (9 - 3)

"Παράσταση σε µορφή
δυαδικού δένδρου
# οι αριθµοί
στα φύλλα

# οι τελεστές στους
υπόλοιπους κόµβους

+

* –

3 3

224

/ 9

" ∆ιάσχιση κατά βάθος
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Αριθµητικές εκφράσεις (ii)

" Ενθεµατική παράσταση
# infix notation
# ο τελεστής ανάµεσα στα
τελούµενα

# διφορούµενη:
χρειάζονται
παρενθέσεις

# η συνήθης µορφή
για τον άνθρωπο

"Αποτέλεσµα
(3 * (24 / 2)) + (9 - 3)

+

* –

3 3

224

/ 9
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Αριθµητικές εκφράσεις (iii)

"Προθεµατική παράσταση
# prefix notation
# ο τελεστής πριν τα
τελούµενα

# όχι διφορούµενη,
δε χρειάζονται
παρενθέσεις

# απλή µηχανική
ανάγνωση

"Αποτέλεσµα
+ * 3 / 24 2 - 9 3

+

* –

3 3

224

/ 9
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Αριθµητικές εκφράσεις (iv)

" Επιθεµατική παράσταση
# postfix notation
# ο τελεστής µετά τα
τελούµενα

# όχι διφορούµενη,
δε χρειάζονται
παρενθέσεις

# απλή µηχανική
αποτίµηση

"Αποτέλεσµα
3 24 2 / * 9 3 - +

+

* –

3 3

224

/ 9
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∆υαδικά δένδρα αναζήτησης (i)
" Binary search trees
" ∆υαδικά δένδρα µε τις
παρακάτω ιδιότητες
για κάθε κόµβο:
# όλοι οι κόµβοι του
αριστερού παιδιού έχουν
τιµές µικρότερες ή ίσες
της τιµής του κόµβου

# όλοι οι κόµβοι του
δεξιού παιδιού έχουν
τιµές µεγαλύτερες ή ίσες
της τιµής του κόµβου

10

5 34

58

71

17
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∆υαδικά δένδρα αναζήτησης (ii)

" Τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης
διευκολύνουν την αναζήτηση στοιχείων

"Αναδροµική αναζήτηση
# αν η τιµή που ζητείται είναι στη ρίζα, βρέθηκε
# αν είναι µικρότερη από την τιµή της ρίζας,
αρκεί να αναζητηθεί στο αριστερό παιδί

# αν είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ρίζας,
αρκεί να αναζητηθεί στο δεξί παιδί

"Κόστος αναζήτησης:  O(log n)
# υπό την προϋπόθεση το δένδρο να είναι
ισοζυγισµένο
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∆υαδικά δένδρα αναζήτησης (iii)

"Αναζήτηση
TreeNode * treeSearch (tree t, int key)
{
   if (t == NULL)
      return NULL;     /* not found */

   if (t->data == key)
      return t;        /* found */

   if (t->data > key)
      return treeSearch(t->left, key);
   else
      return treeSearch(t->right, key);
}
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