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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Θεωρούµε την παράσταση ενός πολυωνύµου µιας µεταβλητής µε τη βοήθεια 
συνδεδεµένης λίστας. Κάθε στοιχείο της λίστας αντιστοιχεί σε ένα όρο του πολυωνύµου 
και περιλαµβάνει τρία πεδία: συντελεστή (διάφορο του µηδενός), εκθέτη και δείκτη προς 
το επόµενο στοιχείο. Υποθέτουµε ότι η λίστα είναι διατεταγµένη κατά φθίνουσες τιµές του 
εκθέτη. Να γραφτούν δύο συναρτήσεις AddPoly και ΜultPoly (σε C, Pascal ή 
ψευδοκώδικα) οι οποίες να  δέχονται ως παραµέτρους δύο πολυώνυµα µε τη µορφή 
συνδεδεµένων λιστών και να δηµιουργούν µια νέα λίστα η οποία αντιπροσωπεύει το 
άθροισµα και το γινόµενο των δύο πολυωνύµων αντίστοιχα 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Να υλοποιηθεί η συνάρτήση διάσχισης δυαδικού δέντρου Inorder χωρίς αναδροµική κλήση 
συναρτήσεων. 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Για τους όρους του πολυωνύµου προτείνεται η χρησιµοποίηση της ακόλουθης δοµής:  
 
typedef struct pterm{

double coef; //συντελεστής
unsigned int exp; //εκθέτης 
struct pterm* next; // δείκτης σε επόµενο όρο  
} PolyTerm;

 
Παρακάτω δίνονται δυνατές υλοποιήσεις για τις συναρτήσεις AddPoly και MultPoly. H AddPoly 
προσθέτει δύο πολυώνυµα polyA και polyB, και επιστρέφει δείκτη στο αποτέλεσµα, ενώ η MultPoly 
πολλαπλασιάζει δύο πολυώνυµα polyA και polyB και επιστρέφει τη διεύθυνση του γινοµένου. 
 
PolyTerm* AddPoly(PolyTerm* polyA,PolyTerm* polyB)
{

PolyTerm* polyC=NULL;
PolyTerm *tmpA, *tmpB, *endC;
PolyTerm* res;
int finished;

tmpA=polyA; //tmpA: διατρέχει το πρώτο πολυώνυµο
tmpB=polyB; //tmpB: διατρέχει το δεύτερο πολυώνυµο
finished=(tmpA==NULL)&&(tmpB==NULL);

while(!finished)
{

finished=1;
res=(PolyTerm*)malloc(sizeof(PolyTerm)); // res:νέος όρος
res->next=NULL; // κάθε νέος όρος εισάγεται στο τέλος 
//υπολογισµός συντελεστή και εκθέτη νέου όρου res
if((tmpB==NULL)||((tmpA!=NULL)&&(tmpB!=NULL)&&(tmpA->exp>tmpB->exp)))
{

res->exp=tmpA->exp;
res->coef=tmpA->coef;
tmpA=tmpA->next;

}
else if((tmpA==NULL)||((tmpA!=NULL)&&(tmpB!=NULL)&&(tmpB->exp>tmpA-

>exp)))
{

res->exp=tmpB->exp;
res->coef=tmpB->coef;
tmpB=tmpB->next;

}
else if((tmpA!=NULL)&&(tmpB!=NULL)&&(tmpA->exp==tmpB->exp))
{

res->exp=tmpA->exp;
res->coef=tmpA->coef+tmpB->coef;
tmpA=tmpA->next;
tmpB=tmpB->next;

}

// ενηµέρωση λίστας
// polyC: αποτέλεσµα (άθροισµα)
// endC: δείκτης σε τελευταίο όρο αποτελέσµατος
if(res->coef!=0)
{

if(polyC==NULL)
polyC=endC=res;

else
{

endC->next=res;
endC=res;

}
}



finished=(tmpA==NULL)&&(tmpB==NULL);
}

return polyC;
}

PolyTerm* MultPoly(PolyTerm* polyA,PolyTerm* polyB)
{

PolyTerm *tmpA,*tmpB,*polyC,*startC,*endC,*res;

tmpA=polyA; // tmpA: διατρέχει πρώτο πολυώνυµο
polyC=NULL;

while(tmpA!=NULL)
{

tmpB=polyB; // tmpΒ: διατρέχει δεύτερο πολυώνυµο
startC=endC=NULL; //startC,endC:αρχή,τέλος µερικού  

//αθροίσµατος
while(tmpB!=NULL)
{

res=(PolyTerm*)malloc(sizeof(PolyTerm));
res->coef=tmpA->coef*tmpB->coef;
res->exp=tmpA->exp+tmpB->exp;
res->next=NULL;
if(startC==NULL)

startC=endC=res;
else
{

endC->next=res;
endC=res;

}
tmpB=tmpB->next;

} 
  // polyC: γινόµενο

polyC=AddPoly(polyC,startC);
tmpA=tmpA->next;

}

return polyC;
}

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Για τη διάσχιση του δυαδικού δέντρου χωρίς αναδροµική κλίση συναρτήσεων θα χρησιµοποιήσουµε τη 
δοµή της στοίβας. Θεωρούµε γνωστές τις συναρτήσεις εισαγωγής (push) και εξαγωγής (pop) στη στοίβα 
και ελέγχου αν η στοίβα έχει ακόµα στοιχεία (nonempty). Μια ενδεικτική ενδοδιατεταγµένη διάσχιση 
υλοποιείται µε τη συνάρτηση που δίνεται στη συνέχεια: 
 
void InOrder(treenode *root)
{

treenode *h;
stack *p;

h=root;
do{

while(h!=0){push(p,h);h=h->left;}
do{pop(p,h);visit(h);}while(h->right==0);
h=h->right;

}while(nonempty(p));

}
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