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Den tredje obligatoriske oppgaven tar for seg forelesninge 9 til 13, som dreier
seg om datastrukturer.

Praktisk Informasjon

Det er med disse oppgavene dere skal f̊a den nødvendige erfaringen dere trenger,
s̊a det kreves at alle innleveringer skal være individuelt arbeid. Det er selvsagt
til lov å hjelpe hverandre, men den endelige besvarelsen skal være et resultat av
eget arbeid. Besvarelser som viser tegn plagiering vil bli underkjente.

Dere kan selv velge hvilket spr̊ak dere vil implementere algoritmene i, men
hvis dere skulle trenge hjelp kan det være greit å holde seg til enten Java, C#
eller C (eller SML for spesielt interesserte). B̊ade kode og tekst skal samles i en
enkel rapport som s̊a sendes til meg p̊a lars.v.magnusson@hiof.no. Rapporten
skal være i pdf-format og skal være strukturert i henhold til oppgavene. Dere
st̊ar fritt i om koden legges direkte inn i besvarelsesteksten som figurer eller om
dere legger den til som appendix og bruker refaranser.

Oppgave 1 - Stakker og Køer

Denne oppgaven dreier som om stakker og køer.

A - FIFO vs. LIFO

Forklar forskjellen mellom FIFO og LIFO og hvordan begrepene er relatert til
stakker og køer.

B - Applikasjonsomr̊ader

Gi minst et konkret eksempel p̊a et applikasjonsomr̊ade for b̊ade en stakk og en
kø.
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Oppgave 2 - Dictionaries

Vi har i forelesningene presentert en rekke datastrukturer som implementerer
dictionary grensesnittet/operasjonene Insert, Delete og Search.

A - Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av de ulike datastrukturene med fokus p̊a kjøretiden til
de ulike operasjonene.

B - Applikasjonsomr̊ader

Diskuter i hvilke situasjoner de ulike datastrukturene passer inn med fokus p̊a
fordelene den hver av datastrukturene tilbyr i forhold til de andre i en gitt
situasjon.

Oppgave 3 - Implementasjon av Søketrær

I denne oppgaven skal dere implementere to av de ulike søketrærne vi har pre-
sentert i forelesningene, og dere skal sammenligne resultatet.

A - Binære Søketrær

Implementer binære søketrær i henhold til pseudokoden gitt i forelesningen.
Det holder at dere implementerer dictionary operasjonene Insert, Delete og
Search.

B - Rød-Svarte Trær

Implementer rød-svarte trær i henhold til pseudokoden gitt i forelesningen. Det
holder ogs̊a her at dere implementerer dictionary operasjonene Insert, Delete
og Search.

C - Sammenligning

I denne oppgaven skal implementasjonene testes opp i mot hverandre. Den
faktiske kjøretiden for de ulike operasjonene skal m̊ales for ulike input og in-
putstørrelser. Resultatene skal presenteres i en tabell og/eller en graf, og de
skal diskuteres opp i mot kjøretidsanalysen gitt i forelesningene.

Lykke til!
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