
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Πληροφορικής 7 Ιανουαρίου 2008 

Η/Υ 432: ∆οµές ∆εδοµένων 
Χειµερινό Εξάµηνο Ακ. Έτους 2007-2008 
Παναγιώτα Φατούρου – Ευριπίδης Μάρκου 
 

5ο Σετ Ασκήσεων 
 
Ηµεροµηνία Παράδοσης: Τετάρτη, 16/1, ώρα 14:30.  

Τρόπος Παράδοσης: Οι ασκήσεις θα παραδοθούν στο γραφείο µου (Α26) ή στο γραφείο των βοηθών 
(Α25). 

 
Άσκηση 1  [50%] 

α. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει έναν σωρό ελαχίστου. Ζωγραφίστε τη δενδρική 
µορφή του σωρού.           [16%]   
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Εισάγεται το στοιχείο 4 στο σωρό. Στο σωρό που προκύπτει µετά την εισαγωγή του 4 
εφαρµόστε την DeleteMin και στο σωρό που προκύπτει µετά την DeleteMin εισάγεται 
το στοιχείο 2. Θα πρέπει να παρουσιάσετε τη δενδρική µορφή του σωρού µετά από 
κάθε λειτουργία και τη µορφή πίνακα αυτού. 

β. ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 63, 30, 36, 31, 12, 50, 35, 5, 27, 59, 43. Να τα 
εισάγετε µε τη σειρά που δίνονται σε έναν πίνακα κατακερµατισµού 13 θέσεων, 
δεδοµένου ότι ως µέθοδος διαχείρισης συγκρούσεων χρησιµοποιείται:      

 i) η µέθοδος των µικτών αλυσίδων µε συνάρτηση κατακερµατισµού  
h1(x) = x mod 13, 

ii) διπλός κατακερµατισµός µε πρωτεύουσα συνάρτηση κατακερµατισµού  
h1(x) = x mod 13 και δευτερεύουσα συνάρτηση κατακερµατισµού  
h2(x) = x2  mod 13, 

iii) ταξινοµηµένος κατακερµατισµός ανοικτής διεύθυνσης (µε συναρτήσεις 
κατακερµατισµού ίδιες µε αυτές του ερωτήµατος ii).      [18%] 

γ. Ξεκινώντας από τα 16 µονοσύνολα Sj = {j} όπου 0 ≤ j ≤ 15 παρουσιάστε µια 
ακολουθία λειτουργιών Union-Find η οποία αν εφαρµοστεί στα µονοσύνολα να 
προκύπτει το up-δένδρο που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Θεωρήστε ότι 
εφαρµόζεται η τεχνική µείωσης ύψους που συζητήθηκε στο µάθηµα. Είναι η 
ακολουθία που παρουσιάσατε µοναδική και γιατί; ∆ιαλέξτε ένα από τα βαθύτερα 
φύλλα του up-δένδρου του σχήµατος και εφαρµόστε µια Find µε συµπίεση µονοπατιού 
στο στοιχείο αυτό.           [16%] 
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Σηµείωση: Σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα θα πρέπει να δείξετε όλα τα ενδιάµεσα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν µετά από την εκτέλεση κάθε λειτουργίας.  Στο ερώτηµα 
γ δώστε ονόµατα στα ενδιάµεσα up-δένδρα που προκύπτουν προκειµένου να µπορείτε να 
τα χρησιµοποιήσετε ως παραµέτρους σε µετέπειτα λειτουργίες. 

Άσκηση 2  [50%] 

Ως σωροί µεγίστου χαρακτηρίζονται οι ουρές προτεραιότητας που υποστηρίζουν τις 
πράξεις DeleteMax, FindMax , Insert και Delete. Προτείνετε µια δοµή δεδοµένων που 
να υποστηρίζει αποδοτικά όλες τις παραπάνω λειτουργίες. Οι παραπάνω λειτουργίες 
περιγράφονται στη συνέχεια:      

DeleteMax: ∆ιαγράφει το µεγαλύτερο στοιχείο (χρονική πολυπλοκότητα που πρέπει να 
επιτευχθεί O(logn)), όπου n το πλήθος των στοιχείων που περιέχονται στη δοµή.     [5%] 

FindMax : Επιστρέφει την τιµή του µεγαλύτερου στοιχείου της δοµής (χρονική 
πολυπλοκότητα που πρέπει να επιτευχθεί O(1)).         [5%] 

Insert: Εισάγει ένα νέο στοιχείο στη δοµή (χρονική πολυπλοκότητα που πρέπει να 
επιτευχθεί Ο(logn)).                      [15%] 

Delete: ∆ιαγράφει ένα στοιχείο από τη δοµή δοθέντος ενός δείκτη στο στοιχείο αυτό 
(χρονική πολυπλοκότητα που πρέπει να επιτευχθεί Ο(logn)).      [25%] 

 
 


