
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΞΕΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ» - 14/6/2016 

Γηάξθεηα Δμέηαζεο: 2 ώξεο θαη 45 ιεπηά 

 

1. (2 μονάδες) Αλαθέξεηε ρσξίο αηηηνιόγεζε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη αιεζήο ή ςεπδήο. 

1. Έλα γλεζίσο y-κνλόηνλν πνιύγσλν κπνξεί λα ηξηγσλνπνηεζεί ζε γξακκηθό ρξόλν. 

2. Κάζε εζσηεξηθόο θόκβνο εθηόο ηεο ξίδαο ελόο kd-δέλδξνπ αληηζηνηρεί ζε κία νξζνγώληα πεξηνρή. 

3. Σην πξόβιεκα ηεο ρύηεπζεο, αλ έλα πνιύεδξν κπνξεί λα απνθνιιεζεί από ηε κήηξα κε κία 

αθνινπζία κεηαηνπίζεσλ ηόηε κπνξεί λα απνθνιιεζεί κε κία κνλαδηθή κεηαηόπηζε. 

4. Η ηνκή n εκηεπηπέδσλ (καδί κε ηα ζύλνξά ηνπο) δελ κπνξεί λα εθθπιηζζεί ζε έλα ζεκείν. 

5. Τν κέγηζην πιήζνο ησλ ηξαπεδίσλ ζε έλαλ ηξαπεδηνκεξή ράξηε από n επζύγξακκα ηκήκαηα είλαη 

γξακκηθό. 

6. Η ηερληθή ηεο θιαζκαηηθήο επαιιειίαο επηηξέπεη ηελ παξάιιειε εθηέιεζε εξσηεκάησλ 

αλαδήηεζεο ζε δηαηεηαγκέλεο ιίζηεο. 

7. Έλα επζύγξακκν ηκήκα απνζεθεύεηαη ζε ην πνιύ Ο(logn) θόκβνπο ελόο δέλδξνπ επζπγξάκκσλ 

ηκεκάησλ πάλσ ζε n επζύγξακκα ηκήκαηα. 

8. Τα πξνηεξατθά δέλδξα αλαδήηεζεο, ιεηηνπξγνύλ σο δέλδξα αλαδήηεζεο γηα ηελ y-ζπληεηαγκέλε θαη 

σο ζσξόο (heap) γηα ηελ x-ζπληεηαγκέλε.  

9. Η πνιππινθόηεηα κίαο επίπεδεο ππνδηαίξεζεο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηνπ πιήζνπο ησλ θνξπθώλ 

θαη ησλ αθκώλ ηεο. 

10. Σην δπτθό επίπεδν κία επζεία y=ax+b αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (a,-b). 

 

2. (1 μονάδα) Έζησ D έλαο δηπινζπλδεδεκέλνο θαηάινγνο αθκώλ γηα κία επίπεδε ππνδηαίξεζε S. Πόζεο 

έζσ-ζπληζηώζεο κπνξεί λα έρεη κία έδξα; Πώο κπνξνύκε λα δηαηξέμνπκε ην εμσηεξηθό ζύλνξν κίαο έδξαο 

κε δεδνκέλν έλα δείθηε πξνο ηελ εγγξαθή ηεο έδξαο ζηνλ D; Πώο κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε όιεο ηηο 

πξνζπίπηνπζεο αθκέο ζε κία θνξπθή κε δεδνκέλν έλαλ δείθηε πξνο απηή ηελ θνξπθή ζηνλ D; 

 

3. (2.5 μονάδες) Μαο δίλνληαη δύν ζύλνια από θόθθηλα (ζύλνιν R) θαη κπιε (ζύλνιν B) επζύγξακκα 

ηκήκαηα ζην επίπεδν κε n θαη m ζην πιήζνο επζύγξακκα ηκήκαηα αληίζηνηρα. Γελ ππάξρνπλ ηνκέο κεηαμύ 

ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ζην ζύλνιν R  B. Θέινπκε λα αλαθέξνπκε θάζε θόθθηλν επζύγξακκν ηκήκα 

πνπ είλαη μπλε-περιστοιχισμένο. Έλα θόθθηλν επζύγξακκν ηκήκα r είλαη κπιε-πεξηζηνηρηζκέλν όηαλ θάζε 

νξηδόληηα γξακκή πνπ ην ηέκλεη ζπλαληά γηα πξώηε θνξά από αξηζηεξά θαη από δεμηά θάπνην κπιε 

επζύγξακκν ηκήκα. Γειαδή, γηα θάζε ζεκείν ηνπ r αθξηβώο αξηζηεξά (όπσο νξίδεηαη από κία νξηδόληηα 

γξακκή) θαη αθξηβώο δεμηά ππάξρεη θάπνην κπιε επζύγξακκν ηκήκα.  

Να δώζεηε έλαλ αιγόξηζκν ζάξσζεο πνπ παίξλεη σο είζνδν ηα ζύλνια R θαη B θαη αλαθέξεη όια ηα κπιε-

πεξηζηνηρηζκέλα θόθθηλα επζύγξακκα ηκήκαηα ηνπ R. Θεσξείζηε όηη όια ηα άθξα ησλ ηκεκάησλ ζην R  

B έρνπλ δηαθνξεηηθέο y-ζπληεηαγκέλεο γηα λα απινπνηήζεηε ηνλ αιγόξηζκν..  

α) (0.5) Να νξίζεηε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζαξσηηθήο επζείαο. Να πεξηγξάςεηε ηελ θαηαζηαζηαθή δνκή θαζώο 

θαη ηελ νπξά ζπκβάλησλ. 

β) (0.1) Γώζηε ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζαο.  

γ) (1.3) Να αλαθέξεηε ηνπο ηύπνπο ησλ ζπκβάλησλ θαζώο θαη πσο αληηκεησπίδεηαη ν θαζέλαο (ζηελ νπζία 

ζε απηό ην εξώηεκα πεξηγξάθεηε ηνλ αιγόξηζκν). 

δ) (0.4) Γώζηε ηε ρξνληθή πνιππινθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζαο σο ζπλάξηεζε ησλ n θαη m. Πόζν ρώξν 

ρξεηάδεηαη ν αιγόξηζκνο; 

ε) (0.2) Σπδεηήζηε πσο κπνξνύκε λα απνκαθξύλνπκε ηελ ππόζεζε πεξί δηαθξηηώλ y-ζπληεηαγκέλσλ. 

 



4. (2 μονάδες) Γνζέληνο ελόο ζπλόινπ S από επζύγξακκα ηκήκαηα ζε γεληθή ζέζε, ν ηξαπεδηνκεξήο ράξηεο 

T(S) θαη ε αληίζηνηρε δνκή δεδνκέλσλ D θαηαζθεπάδνληαη κε έλαλ απμεηηθό αιγόξηζκν I. Σην D, όηαλ έλαο 

εζσηεξηθόο θόκβνο πεξηέρεη έλα ζεκείν/επζύγξακκν ηκήκα, ηόηε πξνρσξάκε ζηα αξηζηεξά ηνπ θόκβνπ 

όηαλ θηλνύκαζηε αληίζηνηρα αξηζηεξά/πάλσ ζην επίπεδν ελώ ε θίλεζε πξνο ηα δεμηά ζεκαίλεη όηη 

κεηαθηλνύκαζηε δεμηά/θάησ ζην επίπεδν. 

α) (0.4) Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ I, πνηνο είλαη ν αλακελόκελνο ρξόλνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ T(S) θαη D; 

Πνην είλαη ην αλακελόκελν κέγεζνο ηεο D; Πνηνο είλαη ν αλακελόκελνο ρξόλνο εξώηεζεο γηα έλα ζεκείν 

εξώηεζεο q; 

β) (1.6) Έζησ όηη ν I επεμεξγάδεηαη ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο κε ηε ζεηξά s1, s2 θαη 

s3. Να ζρεδηάζεηε ηνλ ηξαπεδηνκεξή ράξηε θαη ηελ αληίζηνηρε δνκή δεδνκέλσλ κεηά ηελ έλζεζε θάζε 

επζύγξακκνπ ηκήκαηνο.  

 

 

 

 

5. (1 μονάδα) Έζησ όηη ην απιό πνιύγσλν P έρεη ηξηγσλνπνηεζεί. Πεξηγξάςηε έλαλ απιό αιγόξηζκν γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πιήζνπο ησλ θακεξώλ πνπ ρξεηάδνληαη έηζη ώζηε ην πνιύγσλν P λα κπνξεί λα 

θαιπθζεί. Ο αιγόξηζκνο ζα πξέπεη λα εθεηειείηαη ζε γξακκηθό ρξόλν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην πνιύ ⌊n/3⌋ 
θάκεξεο.  

 

6. (2 μονάδες) Γνζέληνο ελόο ζπλόινπ S από n κε θάζεηα επζύγξακκα ηκήκαηα ζην επίπεδν (ηα νπνία 

κπνξεί λα ηέκλνληαη) πεξηγξάςηε έλαλ αιγόξηζκν γηα λα απνθαζίδεηε αλ ππάξρεη ή όρη κία κε θάζεηε 

επζεία πνπ λα ηέκλεη όια επζύγξακκα ηκήκαηα ζην S. Πην ζπγθεθξηκέλα ζαο δεηείηαη: 

α) (1) Να νξίζεηε ην αληίζηνηρν δπτθό πξόβιεκα.  

β) (1) Να πεξηγξάςεηε έλαλ αιγόξηζκν πνπ λα ιύλεη ην πξόβιεκα (κπνξείηε λα ζεσξήζεηε σο γλσζηνύο 

ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ πεξηγξάςακε ζην κάζεκα). Να δείμεηε ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζαο σο 

ζπλάξηεζε ηνπ n=|S|. 

 

7. (2 μονάδες) Α) (1 κνλάδα) Έζησ I έλα ζύλνιν δηαζηεκάησλ επί ηεο πξαγκαηηθήο επζείαο. Θέινπκε λα 

απνζεθεύζνπκε απηά ηα δηαζηήκαηα έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα πξνζδηνξίδνπκε γξήγνξα ηα δηαζηήκαηα 

πνπ πεξηέρνληαη εμ νινθιήξνπ ζε έλα δεδνκέλν δηάζηεκα [x, x΄]. Να αλαθέξεηε πσο απηό ην εξώηεκα 

πινπνηείηαη κε έλα εθηαζηαθό δέλδξν ρξεζηκνπνηώληαο ρώξν O(nlogn), όπνπ n είλαη ην πιήζνο ησλ 

δηαζηεκάησλ, θαη απαληώληαο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα ζε ρξόλν O(logn + k), όπνπ k ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ.  

Β) (1 κνλάδα) Έζησ I έλα ζύλνιν δηαζηεκάησλ επί ηεο πξαγκαηηθήο επζείαο. Θέινπκε λα απνζεθεύζνπκε 

απηά ηα δηαζηήκαηα έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα πξνζδηνξίδνπκε γξήγνξα ηα δηαζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ εμ 

νινθιήξνπ έλα δεδνκέλν δηάζηεκα [x, x΄]. Να αλαθέξεηε πσο απηό ην εξώηεκα πινπνηείηαη κε έλα 

πξνηεξατθό δέλδξν αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ρώξν O(n), όπνπ n είλαη ην πιήζνο ησλ δηαζηεκάησλ, θαη 

απαληώληαο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα ζε ρξόλν O(logn + k), όπνπ k ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ. 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 



Ενδεικηικές Απανηήζεις 
 

1. 
1. Α 

2. Χ (νη κε θξαγκέλεο πεξηνρέο δελ είλαη νξζνγώληεο) 

3. Α 

4. Χ 

5. Α 

6. Χ (επηηξέπεη ζε κία ηε δπαδηθή αλαδήηεζε θαη ζηηο ππόινηπεο ην απνηέιεζκα ππνινγίδεηαη κέζσ δεηθηώλ ζε 

Ο(1) ρξόλν) 

7. Α 

8. Α (δελ παίδεη ξόιν σο πξνο πνηεο ζπληεηαγκέλεο θηηάρλνπκε ην πξνηεξατθό δέλδξν αλαδήηεζεο). 

9. Χ (+ πιήζνο εδξώλ) 

10. A 

 

 

2.  
Παίξλνληαο ηελ έμσ-ζπληζηώζα ηεο έδξαο κπνξνύκε λα δηαπεξάζνπκε όιεο ηηο αθκέο απιά παίξλνληαο ηεο επόκελε 

θάζε αθκήο.  

Μπνξεί λα έρεη παξαπάλσ από κία ή θαη 0. 

Φξεζηκνπνηνύκε ηελ επόκελε αθκή ηεο δίδπκεο. Απηό καο επηηξέπεη λα παίξλνπκε θαηά ηελ σξνιόγηα θνξά όιεο ηηο 

αθκέο.  

 

3. 

α) Η θαηάζηαζε ηεο ζαξσηηθήο επζείαο είλαη ην ζύλνιν ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ηνπ R  B πνπ ηελ ηέκλνπλ 

ηαμηλνκεκέλα σο πξνο ηε x-ζπληεηαγκέλε από αξηζηεξά πξνο δεμηά (ε επζεία ζάξσζεο θηλείηαη θαηά ηνλ y-άμνλα). 

Κάζε θόθθηλν ηκήκα s πνπ ηέκλεη ηελ επζεία ζάξσζεο έρεη κία δπαδηθή κεηαβιεηή surrounds πνπ είλαη ΑΛΗΘΗΣ αλ 

είλαη κπιε-πεξηζηνηρηζκέλε πάλσ από ηελ επζεία ζάξσζεο (κέρξη απηό ην ζεκείν δειαδή) θαη ΧΔΥΓΗΣ δηαθνξεηηθά.  

Η θαηαζηαζηαθή δνκή Τ είλαη έλα δπγηζκέλν δπαδηθό δέλδξν πνπ απνζεθεύεη ηελ θαηάζηαζε ζηα θύιια ηνπ. Κάζε 

θύιιν αληηζηνηρεί ζε έλα επζύγξακκν ηκήκα (κπιε ή θόθθηλν) θαη πεξηέρεη θαη ηελ αληίζηνηρε δπαδηθή ηνπ 

κεηαβιεηή εθόζνλ είλαη θόθθηλν.  

Η ιίζηα ζπκβάλησλ είλαη κία ιίζηα πνπ απνζεθεύεη ηα ζπκβάληα πνπ είλαη όια ηα άθξα ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ 

ζην R  B ηαμηλνκεκέλα ζε θζίλνπζα ζεηξά σο πξνο ηελ y-ζπληεηαγκέλε.  

β) Η αξρηθνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή κία άδεηαο θαηαζηαζηαθήο δνκήο θαζώο θαη ηεο ιίζηαο ζπκβάλησλ 

κεηά από ηελ ηαμηλόκεζε ησλ άθξσλ ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηελ y-ζπληεηαγκέλε. 

γ) Υπάξρνπλ 4 ηύπνη ζπκβάλησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πάλσ θαη θάησ άθξν ελόο θόθθηλνπ ή κπιε επζύγξακκνπ 

ηκήκαηνο. Οη πεξηπηώζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ αθνινπζνύλ: 

1. Άνω άκρο p τοσ κόκκινοσ εσθύγραμμοσ τμήματος s: Αλαδεηνύκε ην p ζηελ δνκή Τ. Αλ ηα ηκήκαηα αθξηβώο 

ζηα αξηζηεξά ή/θαη ζηα δεμηά ηνπ p είλαη θόθθηλα ηόηε ζέηνπκε surrounds ζε ΧΔΥΓΗΣ. Αλ θαη ηα δύν 

ηκήκαηα αθξηβώο ζηα δεμηά θαη ζηα αξηζηεξά είλαη κπιε ηόηε ζέηνπκε surrounds ζε ΑΛΗΘΔΣ. Έπεηηα, 

ελζέηνπκε ην s καδί κε ηελ κεηαβιεηή surrounds ζηελ δνκή Τ. 

2. Κάτω άκρο p τοσ κόκκινοσ εσθύγραμμοσ τμήματος s: Αλαδεηνύκε ην p ζηελ δνκή Τ. Αλ surrounds είλαη 

ΑΛΗΘΔΣ, ην αλαθέξνπκε. Γηαγξάθνπκε ην s από ηελ T.  

3. Άνω άκρο p τοσ μπλε εσθύγραμμοσ τμήματος s: Δλζέηνπκε ην s ζηελ δνκή T.  



4. Κάτω άκρο p τοσ μπλε εσθύγραμμοσ τμήματος s: Αλαδεηνύκε ην p ζηελ Τ θαη δηαγξάθνπκε ην s. Αλ αθξηβώο 

αξηζηεξά ηνπ ή αθξηβώο δεμηά ηνπ ππήξρε θάπνην θόθθηλν ηκήκα ηόηε ζέηνπκε ηελ αληίζηνηρε ζεκαία ηνπ ζε 

ΧΔΥΓΗΣ. 

δ) Υπάξρνπλ ζπλνιηθά 2(n+m) άθξα θαη άξα ππάξρνπλ O(n+m) ζπκβάληα γηα ηα νπνία ρξεηαδόκαζηε 

O((n+m)log(n+m)) ρξόλν ζπλνιηθά γηα λα ηα ηαμηλνκήζνπκε θαηά ηελ y-ζπληεηαγκέλε ζηελ θάζε ηεο 

αξρηθνπνίεζεο. Κάζε ζπκβάλ έρεη σο ζπλέπεηα κία έλζεζε ή κία δηαγξαθή από ηελ T θαζώο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

γεηηνληθώλ ηνπ θύιισλ. Κάζε κία ηέηνηα πξάμε απαηηεί O(log(n+m)) ρξόλν γηα έλα δπγηζκέλν δπαδηθό δέλδξν (π.ρ. 

AVL-δέλδξν). Δπνκέλσο ζπλνιηθά ν ρξόλνο είλαη O((n+m)log(n+m)) ελώ ν αιγόξηζκνο ρξεηάδεηαη γξακκηθό ρώξν. 

ε) ε) Σηελ πεξίπησζε ησλ κε δηαθξηηώλ y-ζπληεηαγκέλσλ απηό πνπ καο ελνριεί είλαη όηη έλα ζπκβάλ κπνξεί λα 

αληηζηνηρεί ζε πνιιά ζεκεία. Γηα λα ην ιύζνπκε, απιά ζεσξνύκε όηη θαηά ηελ ηαμηλόκεζε ζε θζίλνπζα ζεηξά, έλα 

ζεκείν p κε ίδηα y-ζπληεηαγκέλε κε άιιν ζεκείν q ζα είλαη πξηλ ζηελ ηαμηλνκεκέλε ιίζηα ζπκβάλησλ αλ ε x-

ζπληεηαγκέλε ηνπ p είλαη κηθξόηεξε ηνπ q. Αληίζηνηρα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη ζηνλ ρεηξηζκό ησλ ζπκβάλησλ. 

Τη γίλεηαη όκσο αλ δύν άθξα ζπκπίπηνπλ; Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα νξίζνπκε θαηάιιεια ηελ έλλνηα ηεο 

κπιε-πεξηζηνηρεζηκόηεηαο. Αλ έλα άθξν ηνπ θόθθηλνπ ζπκπίπηεη κε κπιε ηόηε νξίδνπκε όηη ην θόθθηλν δελ είλαη 

κπιε-πεξηζηνηρήζηκν. Ο αιγόξηζκνο ιεηηνπξγεί ζσζηά αλεμαξηήησο ηεο ζεηξάο ησλ άθξσλ ζηε ιίζηα ζπκβάλησλ. 

 

4.  
α) O(nlogn) , O(n) θαη O(logn) αληίζηνηρα 

β) Φαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο. 

 

 

 

 

5.  
Πξώηα ππνινγίδνπκε έλα 3-ρξσκαηηζκό ηνπ P. Γεκηνπξγνύκε ην δπηθό γξάθεκα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ηνπ P 

θαη σο γλσζηό απηό ην γξάθεκα ζα είλαη έλα δέλδξν. Δπηιέγνπκε νπνηνδήπνηε θόκβν ηνπ δέλδξνπ σο ξίδα 

θαη ρξσκαηίδνπκε ηηο θνξπθέο ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηγώλνπ κε ηξία ρξώκαηα. Έπεηηα επαλαιακβάλνπκε 

εθηειώληαο κία δηαπέξαζε θαηά βάζνο ζην δέλδξν (DFS). Κάζε θνξά πνπ ειέγρνπκε έλα ηξίγσλν, δύν από 

ηηο θνξπθέο ηνπ ζα είλαη ήδε ρξσκαηηζκέλεο θαη άξα ρξσκαηίδνπκε ηνλ θόκβν κε ην ελαπνκείλαλ ρξώκα. 



Όηαλ νινθιεξσζεί ν ρξσκαηηζκόο, επηιέγνπκε ην ρξώκα πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ιηγόηεξν θαη 

ηνπνζεηνύκε ζε απηέο ηηο θνξπθέο ηηο θάκεξεο.  

 

 

6.  
α) Κάζε επζύγξακκν ηκήκα ζην δπηθό απνηειεί ηελ ηνκή δύν κε παξάιιεισλ εκηεπηπέδσλ πνπ νξίδνληαη από ηηο 

δπηθέο επζείεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα άθξα ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο. Έζησ όηη νλνκάδνπκε απηέο ηηο πεξηνρέο σο 

εκηπεξηνρέο. Τν πξόβιεκα είλαη ην εμήο:  Γνζέλησλ ηέηνησλ εκηπεξηνρώλ ζην επίπεδν λα βξεζεί αλ ππάξρεη θάπνην 

ζεκείν πνπ λα αλήθεη ζε όιεο ηηο εκηπεξηνρέο. Απηό ην ζεκείν αληηζηνηρεί ζε κία επζεία ζην πξσηεύνλ πξόβιεκα πνπ 

ηέκλεη θάζε επζύγξακκν ηκήκα πνπ πεξηέρεη ζην δπηθό ηνπ απηό ην ζεκείν.  

β) Έρνπκε n εκηπεξηνρέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 2n εκηεπίπεδα. Βξίζθνπκε ηελ ηνκή όισλ απηώλ ησλ εκηεπηπέδσλ κε 

ηνπο γλσζηνύο αιγόξηζκνπο θαη εθόζνλ απηή δελ είλαη θελή απαληάκε ζεηηθά (ζε O(nlogn) ρξόλν ρεηξόηεξεο 

πεξίπησζεο ή O(n) αλακελόκελν ρξόλν) 

 

Η παξαπάλσ απάληεζε είλαη λάθος. Απηό γηαηί δελ ζέινπκε έλα ζεκείν ηαπηόρξνλα θαη ζηα 2n εκηεπίπεδα αιιά ζε n 

από απηά. Η ζσζηή ιύζε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηπινζπλδεδεκέλν θαηάινγν αθκώλ θαη λα απνζεθεύνπκε 

απηέο ηηο κε θπξηέο πεξηνρέο (ζθήλεο) κε ζηόρν λα βξνύκε ηελ ηνκή ηνπο. Αλ απηή είλαη κε θελή ηόηε είκαζηε ΟΚ. 

Σπλνιηθόο ρξόλνο Ο(n
2
logn).  

 

 

7.  

Α) Φξεζηκνπνηνύκε έλα εθηαζηαθό δέλδξν (range tree) πνπ ρξεζηκνπνηεί O(nlogn) ρώξν. Κάζε επζύγξακκν ηκήκα 

[x,y] ην αλαπαξηζηνύκε ζηηο 2 δηαζηάζεηο σο ζεκείν (x,y). Τν εξώηεκα [α,β] ηώξα γίλεηαη σο εμήο: Δπέζηξεςε όια ηα 

ζεκεία ζην νξζνγώλην [α,α] × [β,β]. 

Β) Φξεζηκνπνηνύκε έλα πξνηεξατθό δέλδξν αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γξακκηθό ρώξν. Κάζε επζύγξακκν ηκήκα 

[x,y] ην αλαπαξηζηνύκε ζηηο 2 δηαζηάζεηο σο ζεκείν (x,y). Τν εξώηεκα γηα ην δηάζηεκα [α,β] γίλεηαη: επέζηξεςε όια 

ηα ζεκεία ζην δηάζηεκα (-∞, α] × [β, +∞). 

 

 


