
 

Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
1 

 

 

 

 

 

 
 
1. Α) Σχεδιάστε μία απλά συνδεδεμένη λίστα που θα αποτυπώνει την οδική μετάβαση μεταξύ Αθηνών 
             και Θεσσαλονίκης μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας. 

Β) Να σχεδιάσετε ξανά τη λίστα του ερωτήματος Α αφού εισάγεται ένα νέο κόμβο με τιμή Βόλος 

μεταξύ του 2ου και του 3ου κόμβου. 

Γ) Να σχεδιάσετε ξανά τη λίστα του ερωτήματος Β αφού διαγράψετε το 2ο κόμβο με τιμή Λαμία. 
Δ) Να σχεδιάσετε μία διπλά συνδεδεμένη λίστα που θα αποτυπώνει την οδική μετάβαση μεταξύ 

Αθηνών και Ιωαννίνων μέσω της νέας Ιονίας οδού. 

 
2. Δίνεται το παρακάτω δέντρο που αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων που περιέχουν αλφαριθμητικές 

τιμές. Να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις: 

Ποιος κόμβος ή κόμβοι είναι: 

Α) ο γονέας του Τάσου 

Β) τα φύλλα του δέντρου 

Γ) η ρίζα του δέντρου 

Δ) τα παιδιά της Μαρίας 

Ε) αδέρφια μεταξύ τους 

ΣΤ) ο γονέας του Γιόχαν 

Ζ) το παιδί του Κώστα 

 
3. Να εξηγηθεί με κατάλληλα επιχειρήματα αν οι παρακάτω δομές αποτελούν δέντρα ή όχι. 

 
 

4. Να μετατραπούν οι παρακάτω αριθμητικές εκφράσεις στα αντίστοιχα δυαδικά δέντρα που τις 

παριστάνουν και διευκολύνουν στον υπολογισμό τους:  

Α)  (a+b) * c 

Β)  a+b * c 

Γ)  b^2 – 4*a*c 

 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 6 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
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5. Στο παρακάτω δέντρο να εξηγηθεί ποιος ή ποιοι κόμβοι έχουν:  

Α)  1 παιδί 

Β)  2 παιδιά  

Γ)  0 παιδιά. 

 

 

 
6. Δίνονται κατά σειρά οι αριθμοί 1, 2, 3, 5, 8, 13, 18, 21, 25, 34, 42 και 

ζητείται να τοποθετηθούν κατάλληλα στο παρακάτω δέντρο, έτσι 

ώστε αυτό να λειτουργεί ως δυαδικό δέντρο αναζήτησης (δηλαδή 

για κάθε κόμβο του δέντρου, όλοι οι κόμβοι του αριστερού 

υποδένδρου έχουν τιμές μικρότερες της τιμής του ενώ όλοι οι 

κόμβοι του δεξιού υποδένδρου έχουν τιμές μεγαλύτερες (ή ίσες) της 

τιμής του). 

 

7. Για τα παρακάτω δυαδικά δέντρα να εξηγηθεί με κατάλληλα επιχειρήματα ποιο ή ποια από αυτά 

αποτελούν δέντρα δυαδικής αναζήτησης. Σε περίπτωση που κάποιες από τις τιμές έχουν τοποθετηθεί 

σε λάθος σημείο του δέντρου, να προταθεί το κατάλληλο σημείο του δέντρου στο οποίο πρέπει να 

μετακινηθούν ώστε το δέντρο να πληροί τα κριτήρια ενός δυαδικού δέντρου αναζήτησης.  

 
 

8. Δίνονται τα παρακάτω δυαδικά δέντρα αναζήτησης: 

Α) Σε ποιο δέντρο θα βρούμε γρηγορότερα την τιμή 1; 

Β) Ποιο από τα δύο δέντρα είναι πιο ισορροπημένο; 
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9. Να μετατραπεί ο παρακάτω μονοδιάστατος ταξινομημένος πίνακας αλφαριθμητικών στοιχείων στο 

αντίστοιχο δυαδικό δέντρο αναζήτησης. 

 
 

10. Να δοθούν κατάλληλα παραδείγματα εφαρμογών από την καθημερινή ζωή: 

Α)  μιας απλά συνδεδεμένης λίστας 

Β)  μιας διπλά συνδεδεμένης λίστας 

Γ)  ενός δέντρου 

Δ)  ενός δέντρου απόφασης 

Ε)  ενός μη κατευθυνόμενου γράφου  

ΣΤ)  ενός κατευθυνόμενου γράφου 

 

11. Να εξηγηθεί ποιες από τις παρακάτω δομές είναι δέντρα και ποιες είναι γράφοι. 

 
12. Ποια από τις βασικές δομές δεδομένων είναι η πιο κατάλληλη για να αναπαραστήσετε τη δομή των 

καταλόγων, των υποκαταλόγων και των αρχείων στον σκληρό σας δίσκο; Να δικαιολογήσετε την 
απάντηση σας. 

• πίνακας 
• λίστα 
• δένδρο 
• ουρά 
• στοίβα 

 

13. Ο κατάλογος των φοιτητών που εγγράφονται σε ένα μάθημα είναι ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση 

το ονοματεπώνυμο και περιλαμβάνει ένα σύνολο πληροφοριών σχετικών με τον φοιτητή, όπως είναι ο 

κωδικός του φοιτητή, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. 

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω δομές δεδομένων είναι καταλληλότερη για την αναπαράσταση αυτών 

των πληροφοριών: 

• στοίβα 
• δένδρο 
• λίστα 
• ουρά 
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14. Οι πληροφορίες σε μια εγκυκλοπαίδεια μπορούν να οργανωθούν σε ένα σύνολο θεματικών 

κατηγοριών, όπως Θετικές Επιστήμες, Ιστορία, Τέχνες κ.λπ.  

Κάθε θεματική κατηγορία μπορεί με την σειρά της να υποδιαιρείται σε μια άλλη σειρά θεματικών 

υποκατηγοριών σε διάφορα επίπεδα και υποεπίπεδα με τα άρθρα να βρίσκονται στη βάση της δομής.  

Για παράδειγμα, η κατηγορία Θετικές Επιστήμες μπορεί να περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες 

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική κ.λπ.  

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω δομές δεδομένων είναι καταλληλότερη για την αναπαράσταση αυτών 

των πληροφοριών:  

• δένδρο 
• λίστα 
• πίνακας 

 
15. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται αριστερά η δομή των περιεχομένων ενός βιβλίου και δεξιά ένα 

ημιτελές δένδρο, το οποίο αναπαριστά εν μέρει την δομή του βιβλίου αυτού. 

Να συμπληρώσετε το δένδρο αυτό, ώστε να απεικονίζει την δομή του βιβλίου στο σύνολό της. 

 
 

16. Τα δέντρα είναι δομές δεδομένων που μεταξύ άλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αναπαράσταση του κώδικα των προγραμμάτων. 
Προσπαθήστε να έρθετε στη θέση του μεταγλωττιστή του υπολογιστή σας 

και να μετατρέψετε το διπλανό πρόγραμμα στο αντίστοιχο δένδρο. Ο 

κώδικας του προγράμματος είναι μερικώς συμπληρωμένος αφού κάποιοι 

από τους κόμβους του δέντρου είναι κενοί. Να συμπληρωθεί κατάλληλα το 

περιεχόμενο των κενών κόμβων. 

 

ΟΣΟ x < 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    x  x + 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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17. Το δένδρο απόφασης της παρακάτω εικόνας αποτελεί μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης μιας σειράς 

φρούτων, όπως το καρπούζι, το μήλο, το γκρέιπφρουτ, το λεμόνι, η μπανάνα, το κεράσι, το μούρο και 

το πορτοκάλι, με βάση τα χαρακτηριστικά τους, όπως το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και η γεύση. 

Κάποια φρούτα, όμως, όπως το καρπούζι, το πορτοκάλι και το λεμόνι δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί 

ακόμα. Προσπαθήστε να τα ταξινομήσετε ονοματίζοντας τα κενά φύλλα με τις λέξεις καρπούζι, 

πορτοκάλι και λεμόνι. 

 
 
18. Ποια από τα παρακάτω είναι δυαδικά δέντρα αναζήτησης και γιατί; 
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19. Στο δυαδικό δένδρο αναζήτησης που δίνεται παρακάτω, αφού συγκρίνετε το στοιχείο Π (το στοιχείο 

που προσπαθείτε να βρείτε) με το στοιχείο E (τη ρίζα) και βρείτε ότι δεν είναι ίσα:  

Α) σε ποια κατεύθυνση θα το αναζητήσετε στη συνέχεια; 

Β) που πρέπει να τοποθετηθεί ώστε η δομή να παραμείνει δέντρο δυαδικής αναζήτησης; 

Γ) ποιο άλλο στοιχείο μπορεί να προστεθεί στο αριστερό υποδέντρο της ρίζας και που; 

Δ) υπάρχει άλλο στοιχείο που μπορεί να προστεθεί στο δεξιό υποδέντρο του κόμβου Μ και που; 

 
 
20. Ας υποθέσουμε ότι έχετε τηλεφωνήσει για να έρθει να σας πάρει ένα ταξί. Ένα από τα πιο σημαντικά 

πράγματα, που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία του κέντρου που καλείτε, είναι η ικανότητά του να 

συνδυάζει τους οδηγούς με τους επιβάτες με αποτελεσματικό τρόπο.  

Σκεφτείτε ότι υπάρχουν 6 πιθανά ταξί τα οποία μπορούν να έρθουν εγκαίρως να σας παραλάβουν. Πώς 

θα επιλέξει το κέντρο να σας παραχωρήσει ένα ταξί; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γράφο για να 

δούμε πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου ταξί. Το πρώτο ταξί (Α) 

απέχει 12, το δεύτερο (Β) 5, το τρίτο (Γ) 10, το τέταρτο (Δ) 7, το πέμπτο (Ε) 13 και το έκτο (ΣΤ) 20 

χιλιόμετρα. 

i) Να σχεδιάσετε τον γράφο που αναπαριστά το πρόβλημα (πάνω στις ακμές γράψτε τα χιλιόμετρα). 

ii) Ποιον τύπο γράφου χρησιμοποιήσατε; 

iii) Ποιο ταξί θα επιλέξει το κέντρο; Θεωρείστε ότι το μόνο κριτήριο είναι η χιλιομετρική απόσταση. 

 
21. Να εξηγηθεί πώς οι συνδεδεμένες λίστες εξαιτίας τις αυξομείωσης του μεγέθους τους μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την υλοποίηση:  

Α) της στοίβας 

Β) της ουράς 

 
22. Να εξηγηθεί ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα σε μία:  

• απλά συνδεδεμένη λίστα και σε μία  

• διπλά συνδεδεμένη λίστα 

 

23. Εντοπίστε τις διαφορές στην προσπέλαση των στοιχείων σε ότι αφορά τις παρακάτω δομές δεδομένων: 

• τη λίστα,  

• τη στοίβα  

• την ουρά.  

Για παράδειγμα μπορείτε να σκεφθείτε αν η εισαγωγή στοιχείου σε μία στοίβα μπορεί να γίνει σε 

οποιαδήποτε θέση της.  
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24. Να θεωρηθεί ότι ο Γιώργος, η Μαρία, ο Χρήστος και η Ιουλία είναι χρήστες δύο πολύ γνωστών 

κοινωνικών δικτύων: του Facebook και του Twitter. 

α) Αν ο Γιώργος, η Μαρία, ο Χρήστος και ο Γιώργος είναι φίλοι στο Facebook, να σχεδιάσετε τον μη 

κατευθυνόμενο γράφο που καταδεικνύει τη σχέση τους αυτή. 

β) Αν η Μαρία ακολουθεί τον Χρήστο στο Twitter να σχεδιάσετε τον κατευθυνόμενο γράφο που 

καταδεικνύει τη σχέση αυτή. 

γ) Αν και ο Χρήστος ακολουθήσει την Μαρία στο Twitter να σχεδιάσετε τον νέο κατευθυνόμενο γράφο 

που καταδεικνύει τη σχέση αυτή. 

 
25. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι Σωστές ή Λ αν είναι Λάθος: 

1. Μια απλά συνδεδεμένη λίστα μπορούμε να τη διατρέξουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
2. Σε μία λίστα δε χρειάζεται να οριστεί ένα αρχικό μέγεθος. 
3. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει «τυχαία» πρόσβαση σε μια απλά συνδεδεμένη λίστα. 
4. Σε μια λίστα, τα στοιχεία δεν μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από τη μέση της λίστας, 

παρά μόνο από την αρχή ή το τέλος της. 
5. Στη διπλά συνδεδεμένη λίστα τα περιεχόμενα των κόμβων προσπελαύνονται και από τις δύο 

κατευθύνσεις 
6. Η ρίζα ενός δένδρου δεν μπορεί ποτέ να είναι φύλλο. 
7. Σε ένα δυαδικό δένδρο, φύλλα συναντάμε μόνο στο αριστερό υποδένδρο. 
8. Σε ένα δυαδικό δένδρο, κάθε κόμβος-γονέας μπορεί να έχει το πολύ δύο παιδιά. 
9. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδρομές από την ρίζα προς έναν άλλον κόμβο 

ενός δένδρου. 
10. Σε ένα δυαδικό δένδρο, κάθε κόμβος έχει μηδέν, ένα ή δύο υποδένδρα. 
11. Η ρίζα ενός δένδρου είναι ο μόνος κόμβος ενός δένδρου που δεν έχει γονέα. 
12. Τα φύλλα ενός δένδρου είναι απομονωμένοι κόμβοι που δε συνδέονται με άλλους κόμβους. 
13. Σε ένα δένδρο, κάθε κόμβος-γονέας μπορεί να έχει οποιονδήποτε αριθμό Παιδιών. 
14. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές δομές δυαδικών δένδρων αναζήτησης που αποθηκεύουν τα 

ίδια στοιχεία. 
15. Κάθε δέντρο είναι γράφος ενώ το αντίθετο δεν ισχύει απαραίτητα. 


