
Προηγμένη Ευρετηρίαση Δεδομένων (ΠΜΣ) 
Ενδεικτικές ερωτήσεις-θέματα για την εξέταση της θεωρίας 

 
1. Πως δομούνται οι ιεραρχικές μνήμες; Αναφέρετε τα διάφορα επίπεδά τους από τον επεξεργαστή 
μέχρι τη δευτερεύουσα μνήμη και τα βασικά τους χαρακτηριστικά, κάνοντας και ένα αντίστοιχο 
ενδεικτικό σχήμα. 
2. Ποια είναι η αρχή της τοπικότητας; Τι λέγεται χρονική και τι χωρική τοπικότητα; Αναφέρετε 
ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. 
3. Τι λέγεται cache επιτυχία και τι cache αποτυχία; Ποιες είναι οι βασικές πολιτικές τοποθέτησης 
σε μία cache; Ποιες είναι οι βασικές πολιτικές αντικατάστασης σε μία cache; 
4. Ποια είναι η βασική δομή ενός δίσκου με κινητά μέρη; Για τον υπολογισμό του χρόνου 
προσπέλασης απαιτείται ο χρόνος αναζήτησης, η καθυστέρηση περιστροφής και η ταχύτητα 
μεταφοράς. Τι μετράει ο καθένας από τους χρόνους αυτούς; Τι λέγεται λογικό μπλοκ; 
5. Ποια είναι η δομή του απλού μοντέλου δευτερεύουσας μνήμης; Ποιες είναι οι παράμετροί του; 
Ποιοι είναι οι βασικοί περιορισμοί του; Σχεδιάστε ένα αντίστοιχο ενδεικτικό διάγραμμα του 
μοντέλου. 
6. Ποια είναι η δομή του μοντέλου των παράλληλων δίσκων (PDM); Ποιες είναι οι παράμετροί 
του; Ποιοι είναι οι βασικοί περιορισμοί του;  Σχεδιάστε ένα αντίστοιχο ενδεικτικό διάγραμμα του 
μοντέλου. 
7. Τι ονομάζεται λωριδοποίηση δίσκων; Δώστε ένα παράδειγμα. Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την 
ανάγνωση ή την εγγραφή Ν δεδομένων σε D δίσκους με λωριδοποίηση και χωρίς; 
8. Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος των στοιχειωδών διαδικασιών (scan, sort, search, output) στο PDM 
όταν έχουμε έναν δίσκο (D=1) και όταν έχουμε περισσότερους (D>1); 
9. Γιατί το Ι/Ο κόστος της ταξινόμησης δεν είναι βέλτιστο όταν εφαρμόζουμε λωριδοποίηση 
δίσκων; Αναφέρετε ένα αριθμητικό παράδειγμα στο οποίο φαίνεται αυτό. 
10. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της ταξινόμησης διαχωρισμού (distribution sort) και δώστε ένα 
μικρό παράδειγμα με ένα στοιχείο διαχωρισμού. Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την ταξινόμηση Ν 
στοιχείων με τον αλγόριθμο αυτό χρησιμοποιώντας S στοιχεία διαχωρισμού; Πως εκλέγονται τα 
στοιχεία διαχωρισμού με την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας; 
11. Περιγράψτε τον αλγόριθμο συγχώνευσης (merge sort) 2 δρόμων και δώστε ένα μικρό 
παράδειγμα. Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την ταξινόμηση Ν στοιχείων με τον αλγόριθμο αυτό 
χρησιμοποιώντας 2 δρόμους; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος όταν γίνεται συγχώνευση με R>2 δρόμους; 
12. Περιγράψτε την τεχνική double buffering. Δώστε και ένα ενδεικτικό διάγραμμα. 
13. Ποια είναι η δομή ενός ισοζυγισμένου δυαδικού δέντρου αναζήτησης; Πόσο μεγάλο μπορεί να 
είναι το ύψος του εάν εισαχθούν σε αυτό Ν στοιχεία (πόσα το πολύ επίπεδα έχει); Ποιο είναι το Ι/Ο 
κόστος στο δέντρο αυτό για ένα απλό ερώτημα αναζήτησης στοιχείου και ποιο για ένα ερώτημα 
περιοχής; 
14. Σε ένα δέντρο αναζήτησης εξωτερικής μνήμης πως εκμεταλλευόμαστε την τοπικότητα; Πως 
αποθηκεύεται στον δίσκο ένα τέτοιο δέντρο; Ποιο είναι το μέγιστο ύψος του δέντρου ως προς 
μπλοκ; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για ένα απλό ερώτημα αναζήτησης στοιχείου και ποιο για ένα 
ερώτημα περιοχής; Κατά τη διάρκεια ενημερώσεων στο δέντρο μπορεί να διατηρηθεί η τοπικότητα 
κάνοντας επαναζυγίσεις με περιστροφές; 
15. Τι λέγεται (a,b)-Δέντρο; Ποιοι είναι οι περιορισμοί των παραμέτρων του; Δώστε ένα μικρό 
παράδειγμα ενός (2,4)-Δέντρου. Αν εισαχθούν σε αυτό Ν στοιχεία τι χώρο χρησιμοποιεί για να 
αποθηκευτεί; Ποιο είναι το μέγιστο ύψος του; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για ένα απλό ερώτημα 



αναζήτησης στοιχείου και ποιο για ένα ερώτημα περιοχής; Αν a,b=Θ(Β) ποιο είναι το ύψος ως προς 
μπλοκ και ποιο το Ι/Ο κόστος για ερώτημα απλής αναζήτησης και για ερώτημα περιοχής; 
16. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της ένθεσης (insert) ενός στοιχείου στο (a,b)-Δέντρο. Ποιο είναι το 
αντίστοιχο Ι/Ο κόστος που απαιτείται; 
17. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της διαγραφής (delete) ενός στοιχείου στο (a,b)-Δέντρο. Ποιο είναι 
το αντίστοιχο Ι/Ο κόστος που απαιτείται; 
18. Τι λέγεται Β-Δέντρο; Τι λέγεται Β+-Δέντρο; Τι λέγεται B-Δέντρο με παράμετρο διακλάδωσης 
(branching factor) b και παράμετρο φύλλων k; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για ερώτημα αναζήτησης 
στοιχείου και ποιο για ένα ερώτημα περιοχής σε Β-Δέντρα; Περιγράψτε πως γίνεται η εισαγωγή Ν 
στοιχείων σε ένα Β-Δέντρο με την μέθοδο Insertion-Load και πως με την μέθοδο Bulk-Load. Ποιο 
είναι το αντίστοιχο Ι/Ο κόστος για την κάθε μία από τις μεθόδους αυτές; 
19. Τι λέγεται Βαροζυγισμένο B-Δέντρο με παράμετρο διακλάδωσης b και παράμετρο φύλλων k; 
Ποιοι είναι οι περιορισμοί του; Πως υπολογίζεται το βάρος κάθε κόμβου; Ποιοι περιορισμοί 
επάγονται για τον βαθμό κάθε κόμβου; Ποιο είναι το μέγιστο ύψος του; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος 
για ερώτημα αναζήτησης στοιχείου και ποιο για ερώτημα περιοχής σε Βαροζυγισμένα Β-Δέντρα αν 
k=Ω(Β); 
20. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της ένθεσης (insert) ενός στοιχείου στο Βαροζυγισμένο B-Δέντρο 
με παράμετρο διακλάδωσης b και παράμετρο φύλλων k. Ποιο είναι το αντίστοιχο Ι/Ο κόστος που 
απαιτείται; Πόσες επαναζυγιστικές πράξεις απαιτούνται μετά από μία ένθεση; Πόσο συχνά 
συμμετέχει ένας κόμβος σε επαναζυγιστικές πράξεις; 
21. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της διαγραφής (delete) ενός στοιχείου στο Βαροζυγισμένο B-
Δέντρο με παράμετρο διακλάδωσης b και παράμετρο φύλλων k. Ποιο είναι το αντίστοιχο Ι/Ο 
κόστος που απαιτείται; Πόσες επαναζυγιστικές πράξεις απαιτούνται μετά από μία διαγραφή; Πόσο 
συχνά συμμετέχει ένας κόμβος σε επαναζυγιστικές πράξεις; 
22. Τι λέγεται Διαχρονικό B-Δέντρο με παράμετρο b; Ποια είναι η δομή του; Πως εκτελείται ένα 
ερώτημα αναζήτησης στο Διαχρονικό B-Δέντρο; Αν b=B ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για ερώτημα 
αναζήτησης στοιχείου και ποιο για ερώτημα περιοχής; Τι χώρος απαιτείται για την αποθήκευση 
ενός Διαχρονικού B-Δέντρου με b=B; 
23. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της ένθεσης (insert) ενός στοιχείου στο Διαχρονικό B-Δέντρο με 
παράμετρο b=Β. Στην περιγραφή να αναφέρετε πως αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις 
υπερχείλισης, υποχείλισης, υπερχείλισης μπλοκ καθώς και το πως γίνεται η διάσπαση εκδοχών 
(version split). 
24. Περιγράψτε τον αλγόριθμο της διαγραφής (delete) ενός στοιχείου στο Διαχρονικό B-Δέντρο 
με παράμετρο b=Β. Στην περιγραφή να αναφέρετε πως αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις 
υπερχείλισης, υποχείλισης, υποχείλισης μπλοκ καθώς και το πως γίνεται η διάσπαση εκδοχών 
(version split). 
25. Τι λέγεται Δέντρο Ενδιάμεσης Μνήμης (ΕΜ-Δέντρο); Ποια είναι η δομή του; Πως επιλέγονται 
οι παράμετροί του; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος που απαιτείται για την εισαγωγή Ν στοιχείων στο ΕΜ-
Δέντρο μαζί με τις επαναζυγίσεις που θα χρειαστούν; 
26. Περιγράψτε την διαδικασία του αδειάσματος των buffers των κόμβων που βρίσκονται σε 
επίπεδο >1 σε ένα Δέντρο Ενδιάμεσης Μνήμης (ΕΜ-Δέντρο) και την διαδικασία αδειάσματος των 
buffers των κόμβων που βρίσκονται σε επίπεδο 1 (στο επίπεδο 0 βρίσκονται τα φύλλα). Ποιος 
βασικός περιορισμός υπάρχει για να εκτελεστεί η δεύτερη διαδικασία; 
27. Ποια είναι η βασική ιδέα του κατακερματισμού; Τι απόδοση πετυχαίνουμε για τις βασικές 
πράξεις συγκριτικά με τα δέντρα (Ι/Ο κόστος για insert, delete, search); Ποιο είναι το βασικό 
μειονέκτημα του κατακερματισμού; Συγκρίνετε το Ι/Ο κόστος για ερωτήματα περιοχής σε 
κατακερματισμένα δεδομένα με το αντίστοιχο κόστος των δενδρικών δομών. Ποια είναι η υπόθεση 



του ακεραίου σύμπαντος (Integer Universe) και ποια η υπόθεση της τυχαίας επιλογής (random 
probing); 
28. Περιγράψτε την μέθοδο κατακερματισμού με αλυσίδες (hashing with chaining). Πως γίνεται η 
εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής 
και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη διαγραφή ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. 
Αν n το πλήθος των δεδομένων, m το μέγεθος του πίνακα hash και α=n/m το occupancy ποιο είναι 
το Ι/Ο κόστος για την εισαγωγή, την αναζήτηση ενός στοιχείου που βρίσκεται στην δομή, την 
αναζήτηση ενός στοιχείου που δεν βρίσκεται στην δομή και την διαγραφή ενός στοιχείου; 
29. Περιγράψτε την μέθοδο κατακερματισμού της διαίρεσης και δώστε ένα μικρό αριθμητικό 
παράδειγμα. Ποια είναι τα βασικότερα μειονεκτήματά της; Πως τα επιλύνουμε; Ποια συνάρτηση 
hash χρησιμοποιεί η μέθοδος κατακερματισμού του πολλαπλασιασμού; Αντιμετωπίζει πάντα τα 
μειονεκτήματα της διαίρεσης; Αναφέρετε μία ευνοϊκή τιμή της παραμέτρου της μεθόδου του 
πολλαπλασιασμού. 
30. Περιγράψτε την μέθοδο του καθολικού κατακερματισμού (universal hashing). Πότε μία 
οικογένεια συναρτήσεων hash έχει την καθολική ιδιότητα; Ποιο φράγμα υπάρχει στην πιθανότητα 
των συγκρούσεων; Αναφέρετε μία οικογένεια συναρτήσεων hash που έχει την καθολική ιδιότητα 
και δώστε ένα αριθμητικό παράδειγμα για το πως υπολογίζεται η θέση τοποθέτησης ενός στοιχείου 
με την οικογένεια αυτή. Πότε μία οικογένεια συναρτήσεων hash είναι k-wise ανεξάρτητη; Δώστε 
ένα παράδειγμα μίας τέτοιας οικογένειας. 
31. Περιγράψτε την μέθοδο του τέλειου κατακερματισμού (perfect hashing - FKS). Πως γίνεται η 
τοποθέτηση στοιχείων στην δομή αυτή; Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για  την αναζήτηση και την 
διαγραφή ενός στοιχείου; Ποιος είναι ο αναμενόμενος χώρος που απαιτεί η δομή; 
32. Περιγράψτε την μέθοδο κατακερματισμού με ανοικτή διευθυνσιοδότηση (hashing with open 
addressing). Πως γίνεται η εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα 
μικρό παράδειγμα της δομής και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη διαγραφή ενός 
στοιχείου στο παράδειγμά σας (χρησιμοποιείστε οποιαδήποτε ακολουθία ελέγχων θέλετε για τις 
θέσεις του πίνακα). Αν λ η πιθανότητα μία θέση του πίνακα να είναι κατειλημμένη (θεωρείστε ότι 
όλες οι θέσεις έχουν την ίδια πιθανότητα) ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την εισαγωγή, την 
αναζήτηση και την διαγραφή ενός στοιχείου; 
33. Περιγράψτε την μέθοδο κατακερματισμού ανοικτής διευθυνσιοδότησης με γραμμικό έλεγχο 
(linear probing). Πως γίνεται η εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; Σχεδιάστε 
ένα μικρό παράδειγμα της δομής και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη διαγραφή 
ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. Αν λ n πιθανότητα μία θέση του πίνακα να είναι κατειλημμένη 
(θεωρείστε ότι όλες οι θέσεις έχουν την ίδια πιθανότητα), ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την 
εισαγωγή, την αναζήτηση ενός στοιχείου που βρίσκεται στην δομή, την αναζήτηση ενός στοιχείου 
που δεν βρίσκεται στην δομή και την διαγραφή ενός στοιχείου; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του γραμμικού ελέγχου; 
34. Περιγράψτε την μέθοδο κατακερματισμού ανοικτής διευθυνσιοδότησης με τετραγωνικό 
έλεγχο (quadratic probing). Πως γίνεται η εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; 
Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη 
διαγραφή ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. Αν λ n πιθανότητα μία θέση του πίνακα να είναι 
κατειλημμένη (θεωρείστε ότι όλες οι θέσεις έχουν την ίδια πιθανότητα), πότε έχουμε αποτυχία 
εισαγωγής; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του τετραγωνικού ελέγχου; 
35. Περιγράψτε την μέθοδο του διπλού κατακερματισμού (double hashing). Πως γίνεται η 
εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής 
και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη διαγραφή ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. 
Αν λ n πιθανότητα μία θέση του πίνακα να είναι κατειλημμένη (θεωρείστε ότι όλες οι θέσεις έχουν 
την ίδια πιθανότητα), ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την εισαγωγή, την αναζήτηση ενός στοιχείου 
που βρίσκεται στην δομή, την αναζήτηση ενός στοιχείου που δεν βρίσκεται στην δομή και την 



διαγραφή ενός στοιχείου; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διπλού 
κατακερματισμού; 
36. Περιγράψτε την μέθοδο του κατακερματισμού πολλαπλής επιλογής (multiple-choice hashing). 
Πως γίνεται η εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα μικρό 
παράδειγμα της δομής και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη διαγραφή ενός 
στοιχείου στο παράδειγμά σας. Αν d η βασική παράμετρος της μεθόδου, ποιο είναι το Ι/Ο κόστος 
για την εισαγωγή, την αναζήτηση και την διαγραφή ενός στοιχείου; 
37. Περιγράψτε την μέθοδο κατακερματισμού του κούκου (cuckoo hashing). Πως γίνεται η 
εισαγωγή, η αναζήτηση και η διαγραφή ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής 
και περιγράψτε την εισαγωγή, την αναζήτηση και τη διαγραφή ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. 
Ποιο είναι το Ι/Ο κόστος για την εισαγωγή, την αναζήτηση και την διαγραφή ενός στοιχείου; Πότε 
η εισαγωγή ενός στοιχείου μπορεί να καταλήξει σε αποτυχία; Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση 
αυτή; 
38. Περιγράψτε την μέθοδο ενός Bloom φίλτρου με βασική παράμετρο k. Πως γίνεται η εισαγωγή 
και η αναζήτηση ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής και περιγράψτε την 
εισαγωγή και την αναζήτηση ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. Πότε η αναζήτηση δίνει false 
positives; Γιατί δεν επιτρέπονται οι διαγραφές; Ποια τιμή του k ελαχιστοποιεί την πιθανότητα των 
false positives; 
39. Περιγράψτε την μέθοδο του επεκτάσιμου κατακερματισμού (extendible hashing). Πως γίνεται 
η εισαγωγή και η αναζήτηση ενός στοιχείου; Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής και 
περιγράψτε την εισαγωγή και την αναζήτηση ενός στοιχείου στο παράδειγμά σας. Πως 
αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις υπερχείλισης; Πότε γίνεται επέκταση καταλόγου; Δώστε ένα 
παράδειγμα. 
40. Περιγράψτε τα τρία βασικά μοντέλα των ροών. Δώστε ένα μικρό παράδειγμα για το καθένα. 
Τι σημαίνει για έναν αλγόριθμο ροών ότι θα δώσει την απάντηση με σφάλμα ε και πιθανότητα 
αποτυχίας δ; 
41. Περιγράψτε την δειγματοληψία reservoir sampling και την δειγματοληψία min-wise sampling. 
Πότε εφαρμόζονται; Ποια είναι η πιθανότητα ενός στοιχείου της ροής να βρίσκεται στο δείγμα για 
τις μεθόδους αυτές; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της δειγματοληψίας 
γενικά; Αναφέρετε ένα πρόβλημα ροών το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 
δειγματοληψία. 
42. Περιγράψτε το Count-Min sketch, την δομή του και τις παραμέτρους του. Πως αυτές 
συνδέονται με τις παραμέτρους σφάλματος ε και πιθανότητας αποτυχίας δ; Σχεδιάστε ένα μικρό 
παράδειγμα της δομής του και εξηγήστε πως απεικονίζεται στο sketch ένα στοιχείο που διαβάζεται 
από τη ροή. Πως γίνεται η εκτίμηση της συχνότητας ενός στοιχείου αν θεωρήσουμε ότι το sketch 
εφαρμόζεται στο πρόβλημα των συχνών στοιχείων; Πως επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία μεταξύ των 
γραμμών του sketch; Σε ποια μοντέλα ροών μπορεί να εφαρμοστεί; 
43. Περιγράψτε το FM sketch, την δομή του και τις παραμέτρους του, εφαρμόζοντας το στο 
πρόβλημα του πλήθους των διακριτών τιμών. Σχεδιάστε ένα μικρό παράδειγμα της δομής του και 
εξηγήστε πως απεικονίζεται στο sketch ένα στοιχείο που διαβάζεται από τη ροή. Πως γίνεται η 
τελική εκτίμηση του πλήθους των διακριτών τιμών; Πόσα διαφορετικά και ανεξάρτητα FM sketch 
απαιτούνται ώστε να έχουμε σφάλμα το πολύ ε και πιθανότητα αποτυχίας δ; Σε ποια μοντέλα ροών 
μπορεί να εφαρμοστεί; 
44. Περιγράψτε τον αλγόριθμο εύρεσης πλειοψηφικού στοιχείου (majority algorithm). Δώστε ένα 
παράδειγμα εκτέλεσης του αλγορίθμου σε δεδομένα στα οποία υπάρχει πλειοψηφικό στοιχείο και 
σε δεδομένα στα οποία δεν υπάρχει πλειοψηφικό στοιχείο. Τι ισχύει για την απάντηση που δίνει ο 
αλγόριθμος σε περίπτωση που διαβαστούν τα δεδομένα της ροής μόνο μία φορά; 
45. Περιγράψτε τον αλγόριθμο συχνότητας (frequent algorithm) για το πρόβλημα των k συχνών 
στοιχείων. Ποια είναι η τιμή του k ώστε ο αλγόριθμος να υπολογίζει τις συχνότητες με σφάλμα ε; 



Τι χώρος απαιτείται; (τα δεδομένα της ροής διαβάζονται μόνο μία φορά). Σε ποια μοντέλα ροών 
μπορεί να εφαρμοστεί; 
46. Περιγράψτε τον αλγόριθμο lossy counting για το πρόβλημα των k συχνών στοιχείων. Ποιος 
είναι ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης ώστε οι συχνότητες να υπολογίζονται με σφάλμα ε; (τα 
δεδομένα της ροής διαβάζονται μόνο μία φορά). Σε ποια μοντέλα ροών μπορεί να εφαρμοστεί; 
47. Περιγράψτε τον αλγόριθμο space saving για το πρόβλημα των k συχνών στοιχείων. Ποιος 
είναι ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης ώστε οι συχνότητες να υπολογίζονται με σφάλμα ε; (τα 
δεδομένα της ροής διαβάζονται μόνο μία φορά). Σε ποια μοντέλα ροών μπορεί να εφαρμοστεί; 
48. Περιγράψτε τον τελικό αλγόριθμο hierarchical search + group testing για το πρόβλημα των k 
συχνών στοιχείων. Πόσα υποσύνολα S του σύμπαντος U πρέπει να επιλεχθούν ώστε η πιθανότητα 
να υπάρχουν περισσότερα από ένα συχνά στοιχεία στο ίδιο υποσύνολο να είναι μικρότερη από 1/2; 
Πως τοποθετούνται τα στοιχεία στα υποσύνολα; Ποια οικογένεια συναρτήσεων hash 
χρησιμοποιείται; Πόσες φορές επαναλαμβάνουμε την εκλογή των υποσυνόλων και των 
συναρτήσεων hash ώστε να εξασφαλίσουμε την συνολική πιθανότητα αποτυχίας να είναι το πολύ 
δ; (τα δεδομένα της ροής διαβάζονται μόνο μία φορά). Ποια είναι η απόδοση του αλγορίθμου 
(χώρος-χρόνος); Σε ποια μοντέλα ροών μπορεί να εφαρμοστεί; 
49. Ποια είναι η δομή ενός αποτυπώματος και ποιες ιδιότητες έχει; Πως ορίζονται οι συναρτήσεις 
του; Πως υπολογίζεται το αποτύπωμα των k-bits ενός στοιχείου που έχει m-bits; Δώστε ένα 
αριθμητικό παράδειγμα. Αναφέρετε μία σημαντική εφαρμογή του. 
50. Ποια είναι η δομή ενός haar-wavelet; Πως υπολογίζονται τα στοιχεία του; Σχεδιάστε ένα μικρό 
παράδειγμα και δώστε την έξοδο του wavelet. Πως από το τελικό wavelet αναπαράγονται τα 
αρχικά δεδομένα; Δώστε το αντίστοιχο διάγραμμα για το παράδειγμά σας. Με βάση ποιο κριτήριο 
επιλέγονται οι Β<Ν συντελεστές του wavelet για την σύνοψη; Ποια είναι η απόδοση του haar-
wavelet (χώρος-χρόνος); 
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