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Ημερομηνία Παράδοσης: Μέχρι την Παρασκευή 27/05. Η παράδοση θα γίνει είτε στο 
εργαστήριο, είτε παραδίδοντας με email, το αρχείο αναφοράς σε μορφή pdf. Στην αναφορά 
θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο, ΑΜ, αριθμός εξαμήνου. 
Καλή επιτυχία! 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ: Δένδρα Αναζήτησης AVL (100 Μονάδες) 

 
Στην εργασία αυτή θα πρέπει να υλοποιήσετε σε C++ (η Java) τις δομές του δένδρου 
αναζήτησης AVL ξεκινώντας με ότι κάνατε στο εργαστήριο.  
 
Χρησιμοποιήστε και για τις δύο δομές δυναμική δέσμευση της μνήμης χωρίς κανένα 
περιορισμό σχετικά με το πλήθος των στοιχείων που αποθηκεύουν. Σαν παράδειγμα 
θεωρήστε την περίπτωση ακεραίων και πραγματικών αριθμών. 
 
Υποθέτουμε ότι η κλάση καλείται MainAVLTree. Σύμφωνα με τον ορισμό του δένδρου, ο 
κάθε κόμβος θα περιέχει έναν ακέραιο αριθμό και δύο pointers στο αριστερό και δεξί 
υποδένδρο. Στο τμήμα public της κλάσης θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες 
συναρτήσεις:  
 

• MainAVLTree ();  : Δημιουργία AVL Tree 
• ~ MainAVLTree (); : Διαγραφή AVL Tree 
• void Insert(int x); : Εισαγωγή του στοιχείου x στο δένδρο  
• void Delete(int x); : Διαγραφή του στοιχείου x από το δένδρο  
• bool Search(int x); : Επιστροφή, αν υπάρχει,  του στοιχείου x  
• int GetSize ();  : Επιστροφή μεγέθους (πλήθους στοιχείων) και ύψους 

του δένδρου 
• void Inorder (int *result); : In-order διάσχιση, αποθήκευση στο διάνυσμα result  
• void Preorder(int *result); : Pre-order διάσχιση, αποθήκευση στο διάνυσμα result 
• void Postorder(int *result);  : Post-order διάσχιση, αποθήκευση στο διάνυσμα result 
• void Ascend();  : Εκτύπωση όλων των στοιχείων του δένδρου κατά 

αύξουσα σειρά κλειδιών.  
 
Θέλουμε το διάνυσμα όπου θα αποθηκευθεί η διάσχιση. Για αυτό το λόγο  οι διασχίσεις του 
δένδρου παίρνουν στην είσοδο έναν δείκτη σε ακέραιο που είναι στην ουσία ένα διάνυσμα. 
  
Λάβετε υπόψη: 
-- Την περίπτωση δύο κόμβοι να έχουν την ίδια τιμή κλειδιού.  
 
-- Έλεγχος: Απαιτείται έλεγχος προσπάθειας διαγραφής από άδειο δένδρο.  



 
Α) Δημιουργήστε κυρίως πρόγραμμα (αρχείο main_bvl_tree.cpp) το οποίο εκτελεί όλες τις 
παραπάνω λειτουργίες των κλάσεων δένδρων αναζήτησης AVL. Χρησιμοποιήστε δικά σας 
παραδείγματα χρήσης των παραπάνω συναρτήσεων. 
 
 
Β) Περιγράψτε αναλυτικά πως υλοποιήσατε την κάθε συνάρτηση και το κυρίως πρόγραμμα. 
Καθορίστε την ασυμπτωτική χρονική πολυπλοκότητα για όλες τις παραπάνω λειτουργίες.  
 


