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•	 Να απαντηθούν ~;ΛΑte;;) τα θέματα. 
•	 Καλή επιτυχία. 

Σε μία δομlι «δυαδικού δένδρου αναζιΙτησης» (binary searcl1 tree) εκτελούνται οι παρακάτω πράξεις 

Insert(l6) 
InseIt(S) 
Insert(1Ο) .. 
Insert(19) 
lnsert(5) . 
Delete(S)/ 
Insert(l2) 
lnsert(l ]) , 
Delete(l Ο) 

Να περιγραφεί το «δυαδικό δένδρο αναζιΙτησης» που προκύπτει μετά την εισαγωγή/διαγραφή κάθε 

στοιχείου. Οι πράξεις εκτελούνται με την σειρά που παρουσιάστηκαν. 

Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο, ο οποίος δεχόμενος μία συλλογι1 k διατεταγμένων, κατά αύξουσα σειρά, 

λιστών στοιχείων (προερχόμενων από ένα ολικά διατεταγμένο σύνολο), τις συγχωνεύει σε μία 

διατεταγμένη λίστα. Ο αλγόριθμος σας να έχει χρονική πολυπλοκότητα O(nlogk), οπού 11 είναι ο 

συνολικός αριθμός των στοιχείων. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Σε	 ένα δυαδικό δένδρο κάθε κόμβος υλοποιείται ως ένα αντικείμενο της κλάσης BNode η οποία παρέχει 

επίσης τις μεθόδους leftCl1ildO και rigl1tCllildO οι οποίες επιστρέφουν το αριστερό και δεξί παιδί, αντίστοιχα 

(εάν αυτά υπάρχουν, null διαφορετικά). 

Α.	 Να γραφεί αναδρομικός ψευτο-κώδικας l1eigtll(V) για τον υπολογισμό του ύψους του υποδενδρου το 

οποίο έχει τον κόμβο V ως ρίζα. Να αναλυθεί η χρονικιl πολυπλοκότητα. 

Β. Να γραφεί αναδρομικός ψευτο-κώδικας size(v) για τον υπολογισμό του πλι1θους των κόμβων του 

υποδενδρου το οποίο έχει τον κόμβο ν ως ρίζα (συνυπολογίζοντας τον κόμβο ν). Να αναλυθεί η 

χρονική πολυπλοκότητα. 

Μία έκφραση που αποτελείται από αριστερές παραθέσεις ("("), αριστερές αγκύλες ( "{" ), δεξιές 

παρενθέσεις ( ")" ), και δεξιές αγκύλες ("}") είναι σωστή εάν «σε κάθε αριστερι! παρένθεση (αγκύλη) 

αντΖqτοιχεί μία δεξιά παρένθεση (αγκύλη) (ί] οποία βρίσκεται στα δεξιά της) και η έκφραση που βρίσκεται 

ανάμεσα σε ένα ζευγάρι παρενθέσεων (αγκυλών) είναι επίσης σωστι!». Για παράδειγμα, οι ακολουθίες .ί..Ll.2 

Q, L1.1..l, LW, .l..U..l, και ( ){ ( )} είναι σωστές, ενώ οι ακολουΘίες Ul}, .u.u, Ull, και LLl.1 
είναι λανθασμένες. 

Να περιγραφεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο μία έκφραση αποτελούμενη από παρενθέσεις και 

αγκύλες (αριστερές και δεξιές) και αποφασίζει εάν η έκφραση είναι σωστΙι ή λανθασμένη. Ο αλγόριθμος 

σας να κάνει χρήση Αφηρη'μένου Τύπου Δεδομένων (ΑΤ Δ) και να περιγραφεί χρησιμοποιώντας τις 

λειτουργίες που υποστηρίζει ο ΑΤΔ που χρησιμοποιήσατε. Να αναλυθεί η πολυπλοκότητα του 

αλγόριθμου σας. 
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~?μΊ'iΔ~~
 
Ένα πρόγραμμα ανάλυσης πρόσβασης διαβάζει ένα αρχείο που περιέχει κωδικούς (integeIs) χρηστό)ν που
 

έκαναν ΧΡΙ1ση μίας υπηρεσίας (π.χ. Remote Banking) και υπολογίζει τον αριθμό των- προσβάσεων προς την 
υπηρεσία και τον αριθμό των χρηστών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία. (Στο αρχείο καταγράφεται, για 

κάθε πρόσβαση που έγινε προς την υπηρεσία, ο κωδικός του ΧΡΙ1στη που την πραγματοποίησε.) Για 

παράδειγμα, μία τυπική έ.~9§O~ μπορεί να είναι: 

Έγιναν 2586 προσβάσειςστην υπηρεσία από 931 διαφoρετιιcoύς χριίστες. 

Να περιγραφεί αλγόριθμος για το πρόγραμμα ανάλυσης πρόσβασης που βασίζεται στη χρήση κατάλληλου 

ΑΤΔ. Υπάρχουν πολλές_l-ύσεις (με διαφορεΤΙΚ11 ασυμπτωΤΙΚΙ1 απόδοση) στο πρόβλημα της «ανάλυσης 

μετρήσεων». Σκοπός -είναι να παραχθεί μία λύση η οποία είναι «γρήγορη» στη μέση περίπτωση. Να 
υπολογίσετε την ασυμπτωΤΙΚΙ1 πολυπλοκότητα της λύσης σας ως συνάρτηση των: 

m Ο αριθμός των «προσβάσεων» που περιέχει το αρχείο 

n Ο αριθμός των διαKριτCΊN χρηστών που έκαναν χρήση της υπηρεσί 

Υποθέστε ότι σας δίνεται η μέθοδος getNextAccessO η οποία επιστρέφει (σε χρόνο 0(1)) από το αρχείο τον 

κωδικό (integeI) του χρηστή που έκανε την επόμενη πρόσβαση στην υπηρεσία (null εάν δεν υπά.ρχει). 
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