
Algoritmid ja andmestruktuurid
Arvutipraktikumid V-VI

Magasini realiseerimine listi abil

Pythoni dokumentatsiooni
http://docs.python.org/tutorial/datastructures.html

järgi võime magasini ja sellega sooritatavaid operatsioone realiseerida listiope-
ratsioonide kaudu:

>>> mag = [3, 4, 5]

>>> mag.append(6)

>>> mag.append(7)

>>> stack

[3, 4, 5, 6, 7]

>>> mag.pop()

7

>>> mag

[3, 4, 5, 6]

>>> mag.pop()

6

>>> mag.pop()

5

>>> mag

[3, 4]

Järjekorra realiseerimine mooduli deque abil

Kasutades moodulit collections.deque, saame realiseerida järjekorda:

>>> from collections import deque

>>> jarjekord = deque(["Eric", "John", "Michael"])

>>> jarjekord.append("Terry") # lisame

>>> jarjekord.append("Graham") # lisame

>>> jarjekord.popleft() # eemaldame

’Eric’

>>> jarjekord.popleft() # eemaldame

’John’

>>> jarjekord # järjekorra elemendid

deque([’Michael’, ’Terry’, ’Graham’])

Magasini realiseerimine klasside abil

Õpikus K. A. Lambert, Fundamentals of Python (kättesaadav aadressilt http:

//home.wlu.edu/~lambertk/python/) realiseeritud klasside Array ja ArrayS-
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tack (vt. praktikumide kataloogi, failid arrays.py ja stack.py) abil võime magasini
kasutada ”rohkem” abstraktse tüübina:

from arrays import Array

from stack import ArrayStack

s = ArrayStack()

print ("Pikkus:",len(s))

print ("Tühi:",s.isEmpty())

print ("Pane 110")

for i in range(10):

s.push(i + 1)

print ("Tipus on:",s.peek())

print ("Sisu:",s)

print ("Pikkus:",len(s))

print ("Tühi:",s.isEmpty())

print ("Pane 11")

s.push(11)

print ("elementide võtmine:")

while not s.isEmpty():

print (s.pop())

print ("\nPikkus:",len(s))

print ("Tühi:",s.isEmpty())

Ülesanne 1

Realiseerige programm, mis magasinioperatsioone kasutades teeb kindlaks,
kas sisendiks antud sõne/lause on palindroom. Palindroomiks nimetame sõ-
na, mis eespoolt lugedes annab sama tulemuse mis tagantpoolt. Näiteks on
palindroomid

• kirik;

• aduda;

• kuulilennuteetunneliluuk;

• As I pee, sir, I see Pisa! (siin ja järgmises küll kirjavahemärgid ära jättes);

• A man, a plan, a canal: Panama!.
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Ülesanne 2

Realiseerige Fibonacci arvude leidmine

def fibo(n):

if n<1: return 0

if n<3: return 1

return fibo(n1)+fibo(n2)

nii ”magasiniprintsiibil” kui ka ”järjekorraprintsiibil”.

Ülesanne 3

Olgu meil 36-lehelist kaardipakki kujutav sõnejärjend:

"ruutu 6", "ruutu 7", ..., "ruutu äss",

"ärtu 6", "ärtu 7", ..., "ärtu äss",

"pada 6", "pada 7", ..., "pada äss"

"risti 6", "risti 7", ..., "risti äss"

• Koostada programm, mis kasutab järjekordi ja/või magasine paki ümber-
korraldamiseks nii, et tulemus oleks järgmine:

"ruutu 6", "ärtu 6", "pada 6", "risti 6",

"ruutu 7", "ärtu 7", "pada 7", "risti 7",

... ... ... ...

"ruutu äss", "ärtu äss", "pada äss", "risti äss"

• Lisada funktsioon sama operatsiooni etteantud arv kordi sooritamiseks.

• Kasutades eelmist funktsiooni, segada kaardipakki juhuslik arv kordi. Väl-
jastada tulemus.

• Leida segamiste arv, mille tulemusena saadakse tagasi esialgne kaartide
järjestus.

3. iseseisev töö

Järgmistest ülesannetest valige üks. Tähtaeg: 2 nädalat (sõltuvalt oma praktikumi
toimumise ajast). Kui teil aga endal tekib mõni hea idee/ülesanne, mida magasini-
ja/või järjekorraoperatsioone kasutades realiseerida, arutage seda enda praktiku-
mijuhendajaga.
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Ülesanne 4

Kirjutada programm, mis magasini- ja/või järjekorraoperatsioone kasuta-
des teisendab sisendina etteantud infikskujul aritmeetilise avaldise vastavaks
postfikskujul avaldiseks.

Ülesanne 5

Koostada programm, mis järjekorda kasutades läbib failisüsteemi, alates et-
teantud kataloogist, ja väljastab ekraanile kõik alamkataloogide ning failide
nimed. Nõutav on, et algul väljastab programm kõik kataloogid ja failid, mis
on „sügavusel“ 1, siis kõik sellised, mis on „sügavusel“ 2, jne. Faili- ja kataloo-
ginimed väljastada „taandega“.

Ülesanne 6

Kirjutada programm, mis magasini- ja/või järjekorraoperatsioone kasutades
lahendab loengus esitatud ülesande lippudest malelaual. Malelaua mõõtme-
teks võtta 8× 8 ja leida lubatud paigutuste arv.

Ülesanne 7

Juveelipoe omanik korraldab aegajalt reklaamiürituse, kus ühele külastajale
loositakse tasuta võimalus omandada üks ehe vaateaknal olevast ehetereast.
Selline premeerimine toimub vahetult enne poe sulgemist, mil ehted vaateak-
nalt ära viiakse. Loosiga väljavalitud isik peab ütlema ühe arvu k (0 < k <

ehete arv reas). Seejärel hakatakse ehteid aknalt eemaldama: vasakult pare-
male liikudes eemaldatakse iga k-s ese, rea lõppu jõudes jätkub loendamine
rea algusest. Isik saab omale ehte, mis viimasena jääb vaateaknale. Selleks et
loosiõnne naeratamise puhuks olla valmis ütlema sellist arvu k, et saada kõige
hinnalisem ehe, tuleb koostada (ja oma nutitelefoni laadida) programm, mis,
saades ehete hindade järjendi, väljastab soovitud k.

Vihje: nn Josephuse probleemi saab lihtsasti lahendada, kujutades rea jär-
jekorrana, millest igal sammul esimesed k − 1 viiakse järjekorra algusest jär-
jekorra lõppu, k-s aga lihtsalt eemaldatakse.


