دانشکده مهندسی کامپیورت
ساختمانداده
نیمسال اول ۹۹-۹۸

امتحان عملی شماره -2الف
محمدجواد پیرهادی
مطهره میرزائی
سید صالح اعتمادی
دوشنبه  2دی ماه

نامگذاری ها
این تمرین باید
• روی شاخه  fb_Exam2aپیاده سازی شود.
•

در پوشه  E2aدر ریشه ریپازیتوری گیت پروژه DS98991

•

نام E2a :solution

•

نام پروژه اصلیE2a :

•

نام پروژه تستE2a.Tests :

• تمرین باید در این شااخه  add/commit/pushبشاود و پول ریووسات برای بردب به مساتر درسات شاود و ب د از بیلد
موفقیت آمیز "کامل" شود .برای اطمینان از کامل شدن الزم است روی کامپیوتر خودتون روی شاخه مستر "پول"
انجام دهید و از تکمیل پول ریکوست اطمینان پیدا کنید.
• تمام نام های کالس ها ،متدها ،شاخه ها ...باید عینا با رعایت حروف بزرگ و کوچک انجام شود.
• در این بخش از امتحاب استفاده از کد تمرین هایی که انجام داده اید و هر کد آماده ی دیگر مجاز نیست.

ساخت پول ریکوئست – %10
ب اد از درسااات کردب پروژه هاا و اکاااافاه کردب فاایلهاا هبای از اینواه هیز کادی بزنیاد زم اسااات کاه فاایای هاا را باه گیات
 add/commit/pushکنیاد و در  visualstudio.comبرای بردب این شااااخاه باه مساااتر یاک پول ریووسااات باه ناام
 Exam2aدرست کنید .این هسمت به تنهایی  10درصد نمره را دارد.

سوال  - 1پیمایش  InOrderدردرجستجوی دودویی
می خواهیم یک  BSTیا  Binary Search Treeرا به صاور

 InOrderپیمایش کنیم .در این صاور

نتیجه Sort

تس هیی دیباگ کردب و چک کردب جوابها به این شاوی رراحی شاده
شاده ی اعداد موجود در درخت اسات .این ساوال به منوور ا
است .ولی  sortکردب اعداد به هیز وجه هابی هبول نمیباشد و در صور استفاده ،کی نمره امتحاب از بین خواهد رفت.
ورودی و خروجی:
ورودی رول آرایه و یک درخت  BSTاسات که به صاور آرایه به شاما داده شاده اسات BST .داده شاده با نس می باشاد اما لزوما
 Completeنیسااات .و  -1های موجود نشااااب دهنده ی این اسااات که آب نود وجود ندارد .خروجی پیمایش  InOrderاین
درخت می باشد.
نمونه ورودی:

نمونه خروجی:
3 5 8 10 14
1 4 6 10 14

15
8 3 10 -1 5 -1 14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
15
6 1 10 -1 4 -1 14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

سوال  – 2دوتا بچه کافی نیست 😊 :درخت  MinHeapسه فرزنده
یک  MinHeapبه شاما داده می شاود که هر نود آب ساه فرزند دارد و از شاما خواساته می شاود که مقدار نود گفته شاده را با عدد
مشااخ ا ی جمع ک رده و مقدار جدید را جایگزین مقدار هبلی کنید .ربی ی اساات که ب د از این تیییر ممون اساات هواعد درخت
 Heapدر این محی نقض شاده باشاند .زم اسات با جابجایی مناساا مقادیر در درخت درخت را مجدد به حالت  MinHeapدر
آوریم.
ورودی و خروجی:
ورودی یک  Min-Heapاسات که خ اول ت داد نود هاسات و اولین عدد در خ دوم  indexنودی اسات که هرار اسات تیییر
کند و عدد دوم مقداری اسات که باید با نود جمع کنید و خ ساوم هم  MinHeapاسات که به صاور آرایه به شاما داده شاده
است.
خروجی یک آرایه است که شوی جدید  Min-Heapرا نشاب می دهد.
نمونه ورودی:

نمونه خروجی:
4 10 8 9 13

10
4 8 9 10

3 11 8 10 18

11
7 8 10 11

5
0
3
5
1
3

شوی م ادل
درخت  MinHeapاولیه

درخت  MinHeapنهایی

نکات دیگر
• در صور نیاز میتوانید متدها یا کالس های جدید ت ریف کنید.
• برای اینوه برای فرستادب امتحاب در گیت دچار مشوی نشوید هبی از شروع هر کاری:
git checkout master
git pull

•
•

• مطمئن شاوید که شااخه مساتر شاما هیز تفاوتی با شااخه مساتر سامت سارور ندارد .ب د شااخه جدید را
درست کنید:

git checkout -b fb_Exam2a

•

• ب د از درسات کردب پروژه اصالی و تسات نمانند تمرین هاا فایی " "GradedTests.csرا به پروژه
تسات اکاافه کرده ،بقیه فایلهای سای شاارر را به پروژه اصالی اکاافه کنید .هم نین پوشاه TestData

را باا تماام محتویاا آب داخای پروژه تسااات کپی کرده و منای تمرین هاا تنویماا زیر را باه فاایای
 E2a.Tests.csprojاکافه کنید.

