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1.  

 

 

 

 

2.  Α) Ειρήνη 

Β) Κώστας, Μαρκ, Νίκος, Γιόχαν, Τάσος 

Γ) Ειρήνη 

Δ) Μαρκ, Νίκος, Γιόχαν 

Ε) Κώστας, Μαρία, Τάσος και Μαρκ, Νίκος, Γιόχαν 

ΣΤ) Μαρία 

Ζ) δεν έχει παιδί 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 6 

ΛΥΣΕΙΣ 
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3. Η δομή 1 δεν είναι δένδρο επειδή ο κόμβος n3 έχει δύο γονείς, τους n1 και n2 και, όπως ξέρουμε, 

σε ένα δένδρο ένας κόμβος πρέπει να έχει ακριβώς έναν γονέα, με εξαίρεση τη ρίζα, που δεν έχει 

κανέναν. Επίσης, υπάρχουν δύο διαδρομές από την ρίζα n0 προς τον κόμβο n3, πράγμα που και 

αυτό απαγορεύεται σε ένα δένδρο.  

Η δομή 2 δεν είναι δένδρο διότι υπάρχουν δύο κόμβοι χωρίς γονέα, οι n1 και n2. Είναι σαν να λέμε 

ότι έχουμε δύο ρίζες στο δένδρο αυτό. Γνωρίζουμε όμως ότι η ρίζα είναι μοναδική σε ένα δένδρο.4. 

 

4.  

 

5. Κόμβοι με 1 παιδί: κανένας κόμβος 

Κόμβοι με 2 παιδιά: 12, 7, 13, 21  

Κόμβοι με 0 παιδιά: 14, 10, 17, 2, 5 

 

6.  

 

 

7. Δέντρο 1: Είναι σωστό δέντρο δυαδικής αναζήτησης 

Δέντρο 2: Ο κόμβος 6 έχει τοποθετηθεί στο αριστερό υποδέντρο του κόμβου 5 ενώ θα έπρεπε να 

                  βρίσκεται στο δεξιό υποδέντρο του κόμβου 5. 

Δέντρο 3: Ο κόμβος 5 έχει τοποθετηθεί στο δεξιό υποδέντρο του κόμβου 6 ενώ θα έπρεπε να  

                  βρίσκεται στο δεξιό υποδέντρο του κόμβου 4. 
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8. Α)  Στο δέντρο 1 θα κάνουμε 3 προσπελάσεις και στο δέντρο 2 θα κάνουμε 5 προσπελάσεις. 

            Συνεπώς, στο δέντρο 1 είναι γρηγορότερη η αναζήτηση της τιμής 1. 

Β) Το δέντρο 1 είναι πιο ισορροπημένο διότι σε κάθε βήμα απορρίπτουμε όσο περισσότερους           

κόμβους είναι δυνατόν. Παρατηρούμε ότι αν θέλουμε να έχουμε γρήγορους αλγόριθμους 

αναζήτησης πρέπει να αποθηκεύουμε τις τιμές στα δυαδικά δένδρα αναζήτησης με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο. 

 

9.  

 
 

 

10.  Α) Μια λίστα με ψώνια ή με εργασίες 

 Β) Οι σταθμοί της ίδιας γραμμής του μετρό, του τραμ ή του λεωφορείου σε μία πόλη 

 Γ) Το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας, το οργανόγραμμα μιας εταιρίας 

 Δ) Το δέντρο παιχνιδιού ενός υπολογιστή που μοντελοποιεί τις κινήσεις του παίκτη 

 E) Το κοινωνικό δίκτυο του Facebook (η σχέση μεταξύ χρηστών – κόμβων είναι αμφίδρομη) 

 ΣΤ) Το κοινωνικό δίκτυο του Twitter (η σχέση μεταξύ χρηστών – κόμβων είναι μονόδρομη) 

 

11.  Δομή 1: Είναι γράφος διότι περιέχει κόμβο χωρίς σύνδεση 

 Δομή 2: Είναι γράφος γιατί δεν περιέχει κόμβο ρίζα 

 Δομή 3: Είναι γράφος γιατί δεν περιέχει κόμβο ρίζα 

 Δομή 4: Είναι γράφος γιατί ένας κόμβος προέρχεται από δύο γονείς 

 

12. Το δέντρο είναι η καταλληλότερη δομή δεδομένων για την αναπαράσταση του συστήματος 

αρχείων του σκληρού δίσκου το οποίο ακολουθεί μια ιεραρχία. Τα δέντρα είναι ισχυρές δομές που 

είναι αρκετά δυναμικές αφού επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη και αφαίρεση κόμβων καθώς 

επίσης μπορούν να μεταφέρουν και πληροφορίες (π.χ. σύστημα αρχείων και φακέλων). 

 

13. Η καταλληλότερη δομή δεδομένων για την αποθήκευση των στοιχείων των φοιτητών είναι ένα 

δέντρο δυαδικής αναζήτησης το οποίο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την αναζήτηση των 

στοιχείων με βάση τον αλγόριθμο της δυαδικής αναζήτησης. 

Τα δυαδικά δέντρα αναζήτησης συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των λιστών, όσον αφορά τις 

πράξεις της εισαγωγής και της διαγραφής, αλλά και τα πλεονεκτήματα των ταξινομημένων 

πινάκων, όσον αφορά την πράξη της αναζήτησης. 
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14. Η καταλληλότερη δομή δεδομένων για την αποθήκευση των στοιχείων της εγκυκλοπαίδειας είναι 

ένα δέντρο το οποίο διευκολύνει την αναπαράσταση των δεδομένων του πραγματικού κόσμου που 

διέπονται από κάποιο είδος φυσικής ιεραρχίας. 

 

15.  

 
 

16.  

 
17.  
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18.  1) είναι δυαδικό δέντρο αναζήτησης 

 2) δεν είναι γιατί το 32 βρίσκεται στο δεξιό υποδέντρο του 42 

 3) δεν είναι γιατί ο κόμβος 42 έχει 3 παιδιά 

 4) δεν είναι γιατί ο κόμβος 45 βρίσκεται στο αριστερό υποδέντρο του 42 

 5) δεν είναι γιατί ο κόμβος 7 βρίσκεται στο αριστερό υποδέντρο του 4 και οι κόμβοι 1, 2 και 3 

βρίσκονται στο δεξιό υποδέντρο του 4 

 6) είναι δυαδικό δέντρο αναζήτησης 

 7) δεν είναι γιατί ο κόμβος 4 βρίσκεται στο δεξιό υποδέντρο του 5 

  

19.  Α) το στοιχείο Π θα αναζητηθεί δεξιά της ρίζας γιατί είναι μεγαλύτερο από το στοιχείο Ε. 

 Β) το στοιχείο Π πρέπει να τοποθετηθεί στο δεξιό υποδέντρο του κόμβου Ξ ώστε η δομή να 

παραμείνει δυαδικό δέντρο αναζήτησης. 

Γ) το στοιχείο Δ πρέπει να τοποθετηθεί στο δεξιό υποδέντρο του Γ. 

Δ) το στοιχείο Ν μπορεί να προστεθεί στο αριστερό υποδέντρο του Ξ. 

 

20. Α) Οι κόμβοι των ταξί και ο κόμβος του επιβάτη συνδέονται με  

           κατευθυνόμενες ακμές που δείχνουν την κατεύθυνση των οδηγών ταξί.  

Β) Ο γράφος είναι κατευθυνόμενος, διότι όλες οι διαδρομές – ακμές 

ξεκινάνε με προέλευση τη  

     θέση του κάθε ταξί και καταλήγουν στη θέση του πελάτη που 

λειτουργεί ως προορισμός. 

Γ) Με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, το κέντρο θα επιλέξει το ταξί Β. 

 

21.Η ώθηση στοιχείου στην κορυφή της στοίβας και η απώθηση στοιχείου από την κορυφή μπορεί να 

υλοποιηθεί με μία απλά συνδεδεμένη λίστα. Εάν υποθέσουμε ότι οι κόμβοι (στοιχεία) εισέρχονται 

από την αρχή της απλά συνδεδεμένης λίστας και εξέρχονται πάλι από την αρχή της λίστας τότε ο 

κόμβος (στοιχείο) που εισήλθε τελευταίος εξέρχεται και πρώτος (LIFO). Επομένως η στοίβα μπορεί 

να υλοποιηθεί με μία απλά συνδεδεμένη λίστα αφού μπορεί να γίνει εισαγωγή κόμβου (στοιχείου) 

στην αρχή της λίστας και διαγραφή κόμβου (στοιχείου) από την αρχή της λίστας. 

Στην ουρά, η εισαγωγή στοιχείου στο πίσω άκρο της και η εξαγωγή στοιχείου από το εμπρός άκρο 

της μπορεί να υλοποιηθεί με μία διπλά συνδεδεμένη λίστα, αφού μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή 

κόμβου στο τέλος της διπλά συνδεδεμένης λίστας (εισαγωγή στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς) 

και διαγραφή κόμβου στην αρχή της διπλά συνδεδεμένης λίστας (εξαγωγή στοιχείου από το εμπρός 

άκρο της ουράς).  

Η υλοποίηση στοίβας και ουράς με συνδεδεμένη λίστα είναι προτιμότερη εκτός αν γνωρίζουμε εκ 

των προτέρων τον μέγιστο αριθμό στοιχείων και θέλουμε μια εύκολη και γρήγορη λύση, οπότε 

επιλέγουμε την υλοποίηση με πίνακα. 
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22. Στην απλά συνδεδεμένη λίστα κάθε κόμβος (εκτός του τελευταίου) συνδέεται μόνο με τον αμέσως 

επόμενο κόμβο της λίστας. Αντίθετα, στη διπλά συνδεδεμένη λίστα, κάθε κόμβος συνδέεται με τον 

αμέσως επόμενο και τον αμέσως προηγούμενο κόμβο της λίστας (εκτός από τον αρχικό που 

συνδέεται μόνο με τον επόμενο και τον τελευταίο κόμβο που συνδέεται μόνο με τον προηγούμενο).  

Στην απλά συνδεδεμένη λίστα μπορούμε να κινηθούμε προς μία μόνο κατεύθυνση, ξεκινώντας από 

τον πρώτο κόμβο και μετακινούμενοι προς τον τελευταίο. Αντίθετα, στη διπλά συνδεδεμένη 

μπορούμε να τη διατρέξουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, είτε ξεκινώντας από τον 

πρώτο κόμβο και μετακινούμενοι προς τον τελευταίο κόμβο είτε από τον τελευταίο μετακινούμενοι 

προς τον πρώτο κόμβο της λίστας.  

 

23. Κατά την εισαγωγή στοιχείου: 

 Στη στοίβα ένα στοιχείο μπορεί να εισέλθει (ώθηση) μόνο στην κορυφή.  

 Στην ουρά ένα στοιχείο μπορεί να εισέλθει μόνο στο πίσω άκρο.  

 Στη λίστα ένα στοιχείο μπορεί να εισέλθει σε οποιαδήποτε θέση (αρχή, τέλος, ενδιάμεσα).  

 Κατά την εξαγωγή στοιχείου: 

 Στη στοίβα ένα στοιχείο μπορεί να εξέλθει μόνο από την κορυφή 

 Στην ουρά ένα στοιχείο μπορεί να εξέλθει μόνο από την αρχή της.  

 Στη λίστα ένα στοιχείο μπορεί να διαγραφεί από οποιοδήποτε σημείο της (αρχή, τέλος, ενδιάμεσα). 

 

24.                Ερώτηση α           Ερώτηση β                    Ερώτηση γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 
1. Λ 6.    Λ 11.  Σ 

2. Σ 7.    Λ 12.  Λ 

3. Σ 8.    Σ 13.  Σ 

4. Λ 9.    Σ 14.  Σ 

5. Σ 10.  Σ 15.  Σ 


