
Extra opgaven: Algoritmen en Datastructuren

Frits Dannenberg

1 Queues, Linked Lists en Binary Search Trees.

Deze opgaven gaan over de eerste helft van de stof. Test je oplossingen zorgvuldig.

Oefening 1.1. Implementeer een queue op basis van een linked list, en gebruik daarbij een
klasse Node en een klasse Queue. De queue heeft een pointer head en tail en de operaties:

enqueue Plaatst een element in de wachtrij. Pointer tail wordt overschreven.

dequeue Haal een element uit de wachtrij, of return none. Pointer head wordt overschreven.

Oefening 1.2. De volgende code print de elementen van een Binary Search Tree (BST) in-
order:

def inorder_print(parent)

if parent.left:

inorder_print(parent.left)

print(parent.element)

if parent.right:

inorder_print(parent.right)

Gegeven een implementatie van de BST, zoals in BST.py, schrijf de volgende functionaliteit.

Gesorteerde Rij Pas de functie voor in-order traversal aan zodat ieder element wordt toegevoegd aan een
lijst. De lijst die je nu hebt aangemaakt, is gesorteerd.

Diepte Bereken hoeveel lagen de boom heeft.

Gebalanceerd Bereken of de boom gebalanceerd is. Een gebalanceerde boom van diepte N bevat minimaal
2N−1 en maximaal 2N − 1 elementen.

Oefening 1.3. Implementeer een linked list. De klasse heeft een veld ‘root’ en iedere node heeft
een veld ‘next’ wat naar de volgende node wijst, en een veld ‘element’ wat naar de waarde van
de node wijst. Implementeer een functie ‘reverse’ welke de volgorde van de lijst omdraait.
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2 Dubbele waarden, Zoeken, Koekjes Bakken en Maxi-
male Oppervlakte.

Dit zijn geadvanceerde opgaven.

Oefening 2.1. Gegeven de queue uit exercise 1.1 met daarin N vergelijkbare elementen, schrijf
de volgende functies.

Bubbel Sort Itereer over de queue, en wissel element m en m + 1 wanneer A[m] > A[m + 1] waar
0 ≤ m ≤ N − 1 de huidige positie in de lijst is. Itereer tot er geen veranderingen meer
mogelijk zijn. De lijst is nu gesorteerd.

Dubbele Waarden Itereer over een gesorteerde queue en verwijder ieder element dat dubbel voorkomt.

Oefening 2.2. Gegeven een string A en string B, bereken hoe vaak B voorkomt in A. Bijvoor-
beeld:

A = “Hello World Hello World Hello World”B = “World” (1)

In dit geval komt B drie keer voor in A.

O(mn) Geef een oplossing die O(mn) tijd kost, waar |A| = n en |B| = m de lengte van A en B
zijn.

O(n) Geef een oplossing die O(n) tijd kost, waar |A| = n. Hint: Berekenen een hash van A[N :
N+m] die in constante tijd te herberekenen is voor positie N+1, waar 0 ≤ N ≤ (n−m).

Oefening 2.3. Gegeven een koekje met waarde a en een koekje met waarde b, kan een nieuw
koekje gebakken worden met waarde c = a+ 2b. De koekjes met waarde a en b verdwijnen dan
uit de verzameling. Bereken het kleinste aantal stappen waarvoor alle koekjes minimaal waarde
k = 8 hebben voor de verzameling A = [5, 6, 7, 1, 4, 5, 7, 8, 2, 11, 2].

Oefening 2.4. Een stuk wit marmer is aan een kant afgebroken (Figuur 1) en heeft nu verschil-
lende hoogtes H = [7, 8, 11, 9, 5, 7, 12, 5]. Het idee is om materiaal te verwijderen zodanig dat
er een rechthoekig stuk marmer overblijft. Bereken het grootst mogelijke rechthoekige oppervlak
dat uit het stuk marmer gemaakt kan worden.

Figuur 1: Een stuk wit marker met verschillende hoogtes.
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