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Tipul de dată al nodului 
 
typedef struct Nod 
{ 

int inf;  // vlad: informatia 
struct Nod *leg_st, *leg_dr; // vlad: referinte descendente 

} NOD, *pNOD; // vlad: very similar (in fact, identical) with linked-lists 
 

Inserarea unui nou nod într-un arbore binar de căutare 

 

// funcția nu returnează nimic – se menține în primul argument referința rădăcinii 
ins_nod(ref(prim), intreg val) // primul argument reține adresa rădăcinii  
       // (pe care o actualizează, dacă este cazul) 
{ 
 referinte: nod1, nod2, nod3;  // vlad: reference types,  
    // since I have to use the links of these nodes (e.g. pNOD) 
 
 rezervare memorie pentru noul nod; 
 stabilirea partii informationale a noului nod; 
 
 // deoarece noul nod se adauga ca nod frunza (!) =>  
 // nu va avea nici un copil, deci legaturile stânga si dreapta vor fi nule. 
 stabilesc noul nod ca nod frunza // legaturile sale nu exista: 
       // nod1->leg_st = NULL; 
       // nod1->leg_dr = NULL; 
 
 // verificam daca exista o radacina 
 // daca arborele nu a fost creat, atunci noul nod devine nod radacina  
 // (fiind singurul nod existent) 
 daca ( ref(pPrim) == NULL ) 
 { 
  // Daca nu am mai introdus nimic pana acum => nodul creat va deveni radacina 
  indirect(ref(prim)) = nod1; 
 } altfel { // Daca exista un nod radacina, atunci inserarea în arbore  
    // constă în căutarea nodului frunzã, cu valoarea cea  
    // mai apropiată de valoarea care se adaugă 
  ref(nod2) = ref(prim); // vlad: plec din radacina;  
      // nod2 reprezintă 'referință de lucru' 
    // se va cauta locul de inserare al nodului nod, pornind  
    // cautarea din radacină. 
    // nodul 'nod3' va reprezenta parintele nodului 'nod1' 
  repetă 
  { 
  /* programul va primi ca parametru valoarea nodului de adăugat. 
   * vlad: Algoritmul seamana cu 'sortarea prin interclasare': gasesc pozitia 
   * (locul) potrivita unde urmeaza sa fac inserarea si stochez nodul in acea  
   * pozitie. 
   */ 
   

  // vlad: daca (val < val_nod) atunci avansez la stanga 
  //  altfel avansez la dreapta 
  daca ( val < informatie(nod2) ) 
  { 
   nod3 = nod2; // vlad: pastrez ultima legatura inainte de  
      // atingerea NULL (părintele noului nod) 
   nod2 = ref_stg(nod2); 
  } altfel { // se merge spre dreapta 
   nod3 = nod2; // vlad: pastrez ultima legatura inainte de  
      // atingerea NULL (părintele noului nod) 
   nod2 = ref_dr(nod2); 
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  } 
 } până când ( ref(nod2) == NULL );  // până când am atins un nod frunză 

 } 
 // dupa gasirea nodului parinte, se creaza legatura:  
 //   nod3 (nod parinte) -> nod1 (nodul de inserat) 
 daca (val < informatie(nod3)) // se asaza in stânga parintelui 
    ref_stg(nod3) = nod1; 
 altfel // se asaza în dreapta parintelui 
  ref_dr(nod3) = nod1; 
} 
 

Parcurgeri – variante recursive 

 

// funcțiile nu returnează nimic 
// right - root - left (Stg -> Rad -> Dr) 
inOrdine(ref(nod))   
{ 
 // daca am arbore nevid SI nu s-a ajuns la ultimul nod 
 daca ( ref(nod) != NULL ) 
 { 
  // se viziteaza copilul din stânga  
  inOrdine( ref_stg(ref(nod)) ); 
   
  // se viziteaza radacina (aici la mijloc) 
  afisare_informatie(ref(nod));  // e.g. fprintf(stdout, "%d -> ", pRad->inf) 
   
  // se viziteaza copilul din dreapta 
  inOrdine( ref_dr(ref(nod)) ); 
 } 
} 
 
// ordinea de vizitare: Rad -> Stg -> Dr 
preOrdine(ref(nod)) // se pleaca cu adresa rădăcinii (start) 
{ 
 // daca nu am arbore vid (la intrare) SI daca nu s-a ajuns la ultimul nod  
 // (in timpul rularii) 
 daca ( ref(nod) != NULL) 
 { 
  // se viziteaza radacina (prima data) 
  afisare_informatie(ref(nod)); // fprintf(stdout, "%d -> ", pRad->inf); 
   
  // se viziteaza copilul din stânga, apoi cel din dreapta (in această ordine) 
  preOrdine( ref_stg(ref(nod)) ); 
  preOrdine( ref_dr(ref(nod)) ); 
 } 
} 
 
// ordinea de vizitare: Stg -> Dr -> Rad 
postOrdine(pNOD pRad) 
{ 
 // daca nu am arbore vid SI daca nu s-a ajuns la ultimul nod 
 daca (pRad != NULL) 
 { 
  // se viziteaza copilul din stânga, apoi cel din dreapta  
  // (this is the mandatory order) 
  postOrdine( ref_stg(ref(nod)) ); 
  postOrdine( ref_dr(ref(nod)) ); 
   
  // se viziteaza radacina (aici ultima) 
  afisare_informatie(ref(nod)); // fprintf(stdout, "%d -> ", pRad->inf); 
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 } 
} 
 

Căutare în BST 

// funcția returnează adresa nodului în care se regăsește informația căutată 

ref(nod_gasit) cautaBST(intreg x, ref(nod))  // argumente: valoarea de căutat (x),  

        // referința la rădăcină 
{ 
 cat timp ( ref(nod) != NULL SI informatie(ref(nod)) != x ) 
 { 
  dacă (informatie(ref(nod)) < x) 
   ref(nod) = ref_dr(ref(nod));// avans dreapta 
  altfel 
   ref(nod) = ref_dr(ref(nod)); // avans stânga 
 } 
 returneaza ref(nod); 
} 
 

Calcul înălțime arbore 

// funcția returnează valoarea întreagă a înălțimii unui nod (sau a arborelui) 
intreg inaltime(ref(nod)) // primul argument: adresa unui nod (la apel: adresa rad,  
      // pt inaltimea arborelui);  
      // ulterior: argumentul reprezintă ref(subarbori) 
{ 
 variabile_lucru: hStg, hDr; 
  
 daca ( ref(nod) == NULL ) 
  returneaza -1;  // vlad: convention: for a void tree height is: -1  
   
 /* vlad: the computational relation is: 
  *  height = 1 + max{height(root.left), height(root.right)} 
  */ 
 
 returneaza 1 + ( hStg = inaltime( ref_st(ref(nod))) ) >  
    ( hDr  = inaltime( ref_dr(ref(nod))) ) ? hStg : hDr; 
} 
 

Scurt program (schiță) 

 // punctele de suspensie tb înlocuite cu instrucțiuni, în consecință 
... 
pNOD r = NULL; /* vlad: the root; 

 * At the very beginning time the tree is empty (!) 
 * I will assume it this way. 
 */ 
 

/* building the tree */ 
fprintf(stdout, "nr. de noduri: \n"); scanf("%i", &n); 
assert(n > 0); 
 
for(i=1; i<=n; i++) 
{ 

fprintf(stdout, "valoarea de inserat: "); scanf("%i", &val); 
ins_nod(&r, val); // vlad: each new node is a leaf 

} 
... 


