
MTAT.03.133 „Algoritmid ja andmestruktuurid“, 

arvutipraktikumide punktitööd 
 

Ootan teie töid meilitsi oma postkasti isotamm@ut.ee 

 

kujul: programmi tekst + lahendusaegne ekraanipilt (PrtScr). Moodlysse sisestamine pole minu 

jaoks oluline (loe: ma neid asju ei vaata), ma kompileerin Teie programmi ise ja "jooksutan" ise 

(ja võrdlen Teie PrtScr-i slaididega) -- niiviisi olen efektiivsem ja minu hinnangud on 

(loodetavasti) objektiivsemad. Programmeerimiskeele valik on vaba (python, java, C++, C, 

Haskell, asm jm.). Kuivõrd paljude teemade lahendused on minu C-õpikus, siis nende puhul ei 

saa ma aktsepteerida Teie C või C++ -programme, see märkus on ka allpool teemade juures. 

Ksj. minu raamatu-lahendused pakuvad välja ainult ühe võimaluse ja Teil on vabad käed mida-

gi teisiti ja meelepärasemalt teha – aga mitte C-s või C++-s.  

 

Mistahes keeles kirjutatud ja mulle saadetud programmis ma ei aktsepteeri ingliskeelseid kom-

mentaare ega ka programme, mis pole ei eesti- (ega vene)keelselt kommenteeritud. Ise ma ei 

usu, et keegi minu tudengitest pettuse peale välja läheks, aga ma pean veenma ka neid, kes 

A&A hindeid jagavad. Minu osa on 40 punkti. 

 

Allpool välja pakutud ülesannetest valige endale 4 meelepärast, iga eest võib saada kuni 10 

punkti (kaks viimast ülesannet võivad anda kuni 20 punkti). 

 

 

1) kirjutada ja testida "halva" keerukushinnanguga (eksponentsiaalne või faktoriaalne) 

programm, näiteks, lugege failist tekst ning kuvage kõik teksti sõnade järjestused. 
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2) viia (sulgudega) aritmeetiline konstantavaldis inverteeritud Poola kujule (Dijkstra sortee-

rimisjaama-algoritmiga) ja arvutada (LIFO-stäki abil) avaldise väärtus (ma ei aktsepteeri C ja 

C++-programme); 

 

 
 

3) manipuleerida dialoogi kasutades otsimis- ja järjestamiskahendpuuga: kui seda (veel) kettal 

pole, siis luua fail, kui on, siis lugeda ja "trükkida" tipumärgendid nende väärtuste kasvavas ja 

kahanevas järjestuses; pidada dialoogi ja (kui võtit puus pole) lisada puusse tippe, kirjutada puu 



kettale ja väljastada tipumärgendite järjestatud nimistu (ma ei aktsepteeri C ja C++-program-

me); 

 
 

4) "ehitada" eelmise ülesande puule "peale" paisktabel (seansi lõpus) ning demonstreerida 

paisktabeli abil puust leitud tippe (mitte C ega C++); 

 Hans Peter Luhn (1896 – 1964). 



 
 

5) kirjutada programm, mis teeb dialoogi käigus AVL-puu (iga uus tipp lisatakse nii, et puu 

oleks võimalikult tasakaalustatud ja  mõne tipu eemaldamine peaks sama asja silmas). 

 

Seansi lõpus "trükkida" puu välja (ekraanile, klipp mulle). Soovitus: modifitseerige oma 3. 

ülesannet, lisades sinna AVL-nõuded 

 

Allpool on toodud Anton Matskevitši tehtud ekraanipilt. 

 



 



 

 

 

 

6) Dijkstra algoritm lühimate teede leidmiseks graafis; 

 

 
 

See programm pole minu kirjutatud. 

 

 



 

 

 

7)teksti pakkimine Huffmani algoritmiga (vt. J. Kiho, Algoritmid ja andmestruktuurid, Tartu 

2003, lk. 83 jj); 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



8) testige (jooksutage ja fikseerige ajad) kolme erineva keerukushinnanguga sorteerimisalgorit-

mi juhuarvude generaatoriga tehtud pika jada peal, näit. mullimeetodil, kiirmeetodil ja 

luuresordiga saadud tulemusi.  

 

Allpool on toodud Timur Hassanovi programmi (kuhu lisasin paar sort-meetodit) väljatrükid. 

 

 
9) püüdke realiseerida "rahvaloenduse-ülesanne" (graaf, ülesande püstitust vt. "Progr. C-keeles 

A&A näidetel", lk. 177-183.). Vastuvõetava tulemuseta jäämine pole läbikukkumine! Kui ära 

teete, on see kaht ülesannet väärt;  
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10) programmeerige Enigma-masin. Kui ära teete, on see kaht ülesannet väärt.  

 

Kaspar šifreeris teksti „Laadige apelsinid tynnidesse. Vennad Karamazovid.“. 

 

 
 

Kaspar Lippmaa lahendus 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lisaks, võite ise valida endale huvitava ja samasse raskusastmesse kuuluva probleemi, valige, 

lepime kokku ja tehke! 

 

Tähtajad. Semester on neli kuud ja kirjutada (ja siluda) tuleb neli programmi. Teeme nii, et 

ootan igal kuuvahetusel üht töötavat programmi (et ei juhtuks nii, et maikuu keskel leiate, et 

„oi-oi“). Lõtk on maksimaalselt 1 nädal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rünnakulusti ja edu soovides, Ain Isotamm. 


