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Στην όγδοη εργαστηριακή άσκηση καλείστε να υλοποιήσετε τις λειτουργίες εισαγωγής και αναζήτησης 
σε ένα ∆υαδικό ∆έντρο Αναζήτησης (∆∆Α). Επίσης θα χρειαστεί να υλοποιήσετε τις λειτουργίες 
υπολογισµού ύψους, υπολογισµού µεγέθους, και ενδο-διατεταγµένης (in-order) διέλευσης ενός 
δυαδικού δέντρου.  

Ζήτηµα 1. Να υλοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες. Η δοµή που θα αναπαριστά τους κόµβους του 
δέντρου θα περιέχει έναν ακέραιο αριθµό σαν στοιχείο και δείκτες στο αριστερό και στο δεξιό παιδί 
(για αυτή την άσκηση δεν χρειάζεται δείκτης στον πατέρα του κόµβου).  
Το πρόγραµµα θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό n και θα εισάγει σε ένα (αρχικά κενό) ∆∆Α n τυχαία 
επιλεγµένους ακέραιους αριθµούς στο διάστηµα [1, 30000]. Κάθε τυχαίος αριθµός θα εισάγεται 
µόνο αν δεν υπάρχει ήδη στο δέντρο. Το πρόγραµµα θα υπολογίζει και θα τυπώνει το µέσο αριθµό 
συγκρίσεων (µεταξύ στοιχείων του δέντρου) που έγιναν κατά την εισαγωγή των n αριθµών (µέσος 
#συγκρίσεων = συνολικός #συγκρίσεων / n).  
Στη συνέχεια, το πρόγραµµα θα επιλέγει και θα αναζητά (διαδοχικά) 1000 τυχαίους αριθµούς στο 
διάστηµα [1, 30000]. Το πρόγραµµα θα υπολογίζει και θα τυπώνει το µέσο αριθµό συγκρίσεων 
(µεταξύ στοιχείων του δέντρου) που έγιναν κατά τη λειτουργία της αναζήτησης. 
Ακόµη το πρόγραµµα θα υπολογίζει το ύψος και το συνολικό αριθµό στοιχείων (µέγεθος) του δέντρου. 
Τέλος, το πρόγραµµα θα τυπώνει τα στοιχεία του δέντρου σε αύξουσα σειρά εκτελώντας τη λειτουργία 
της ενδο-διατεταγµένης διέλευσης. 
Ζητούµενα: (α) Να εκτελέσετε το πρόγραµµα για n = 2000, 5000, 10000, και 20000 και να 
συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

n 
Μέσος 

#συγκρίσεων 
για εισαγωγή 

Μέσος 
#συγκρίσεων 
για αναζήτηση 

#στοιχείων Ύψος 

2000     

5000     

10000     

20000     

(β) Πώς µεταβάλλεται ο µέσος αριθµός συγκρίσεων για την εισαγωγή σαν συνάρτηση του n ; (γ) Πώς 
µεταβάλλεται το ύψος σαν συνάρτηση του αριθµού των στοιχείων του δέντρου; (δ) Πώς µεταβάλλεται 
ο µέσος αριθµός συγκρίσεων για την αναζήτηση σαν συνάρτηση του ύψους του δέντρου; Να 
ερµηνεύσετε τα πειραµατικά αποτελέσµατα µε βάση τη θεωρητική ανάλυση.  
Χώρος απάντησης:  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ε) Να εισάγετε τα στοιχεία 100, 99, 98, …, 2, 1 (µε αυτή τη σειρά) σε ένα (αρχικά κενό) ∆∆Α. Ποιο 
είναι το ύψος του δέντρου; (στ) Να εισάγετε τα στοιχεία 50, 25, 75, 10, 37, 65, 87, 100, 99, 98, …, 
2, 1 (µε αυτή τη σειρά) σε ένα (αρχικά κενό) ∆∆Α. Ποιο είναι το ύψος του δέντρου; 
Χώρος απάντησης:  
 
 
 
 
 
Παραδοτέα: (α) ο πηγαίος κώδικας σε δισκέτα όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία σας, (β) 
το φυλλάδιο εκφώνησης συµπληρωµένο.  
Υποδείξεις. Η εργασία είναι ατοµική. Τα προγράµµατα πρέπει να υλοποιηθούν σε γλώσσα C ή 
C++. Για να επιλέξετε τους τυχαίους αριθµούς, να χρησιµοποιήσετε τις υποδείξεις της 1ης άσκησης. 
Να αρχικοποιήσετε τη γεννήτρια τυχαίων αριθµών µε τον Αριθµό Μητρώου σας.  


