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Τύποι δεδομένων  

 Έλα πξόγξακκα ζπλήζσο επεμεξγάδεηαη δεδομένα. 

 Τα δεδομένα κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ θύξηα 
κλήκε ηνπ ππνινγηζηή, ζε απνζεθεπηηθό κέζν ή ε 
εηζαγσγή ηνπο λα γίλεηαη από θάπνηα κνλάδα.  

 Οη ηύποι δεδομένων πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξόπν 
παξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ εζσηεξηθά ζηνλ 
ππνινγηζηή, θαζώο θαη ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο 
από απηόλ.   

 Σηελ Python δε δειώλνπκε πνην ηύπν δεδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηνύκε. 

 Οη ραξαθηεξηζηηθνί ηύπνη δεδνκέλσλ ζηελ Python είλαη ν 
αξηζκεηηθόο, ν ινγηθόο (boolean) θαη νη ζπκβνινζεηξέο ή 
αιθαξηζκεηηθά (strings)   



Τύποι δεδομένων 

 Οη απιθμοί ζηελ Python είλαη θπξίσο ηξηώλ ηύπσλ:  

 αθέξαηνη (Integer)  

 αξηζκνί θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (floating point)  

 κηγαδηθνί αξηζκνί (complex numbers)  

 Ο 19 είλαη αθέξαηνο.  

 Οη 256.14 θαη 28.2E-5, είλαη αξηζκνί θηλεηήο 

ππνδηαζηνιήο.  

 Τν 28.2E-5 ζεκαίλεη 28.2 * 10-5  

 Τν δεθαδηθό ηκήκα δηαρσξίδεηαη κε ην ραξαθηήξα ηειεία 

“.” θαη όρη κε ην θόκκα “,”  



Τύποι δεδομένων 
 Ο λογικόρ ηύπορ (boolean) πνπ δέρεηαη κόλν δύν ηηκέο, 

ηελ ηηκή True (Αιεζήο) θαη ηελ ηηκή False (Ψεπδήο) θαη 
έρεη ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ελόο 
ειέγρνπ.  

 Οη ζςμβολοζειπέρ είλαη κηα αθνινπζία από ραξαθηήξεο. 
Μηα ζπκβνινζεηξά κπνξεί λα απνηειείηαη από 
πεξηζζόηεξεο από κία ιέμεηο. Οη ιέμεηο κπνξνύλ λα είλαη 
ζε θάζε γιώζζα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην πξόηππν 
Unicode, άξα ζε ειιεληθή, αγγιηθή θ.ν.θ. Μπνξνύκε λα 
νξίζνπκε κηα ζπκβνινζεηξά κε κνλά εηζαγσγηθά ή κε 
δηπιά, αιιά όρη αλάκηθηα. Με όηη μεθηλάκε, ζα πξέπεη πάιη 
λα θιείλνπκε.  

 Γηα λα ειέγμνπκε ηνλ ηύπο δεδομένων ρξεζηκνπνηνύκε 
ηελ εληνιή type ().  



Απιθμηηικέρ και λογικέρ 

ππάξειρ και εκθπάζειρ  

 Με ηηο ηηκέο θάζε ηύπνπ δεδνκέλσλ, κπνξνύκε 

λα θάλνπκε δηάθνξεο πξάμεηο, ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηειεζηέο. 

 Οη ηελεζηές (operators) είλαη ζύκβνια ή ιέμεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία αξηζκεηηθώλ θαη ινγηθώλ 

εθθξάζεσλ.  



Απιθμηηικέρ και λογικέρ 

ππάξειρ και εκθπάζειρ  
 Απιθμηηικοί ηειεζηέο: Είλαη ηα ζύκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θάλνπκε καζεκαηηθέο 
πξάμεηο: 

1. Όςσζε ζε δύλακε ** 

2. Πνιιαπιαζηαζκόο *, Δηαίξεζε /, Αθέξαηα 
δηαίξεζε //, ππόινηπν αθέξαηαο δηαίξεζεο %   

3. Πξόζζεζε +, Αθαίξεζε – 

 Η ζεηξά ησλ παξαπάλσ ηειεζηώλ εθθξάδεη ηελ 
πξνηεξαηόηεηα ησλ πξάμεσλ. Γηα λα αιιάμνπκε 
ηελ πξνηεξαηόηεηα ησλ πξάμεσλ, κπνξνύκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε παξελζέζεηο.  



Απιθμηηικέρ και λογικέρ 

ππάξειρ και εκθπάζειρ 

 Σσεζιακοί (ή ζπγθξηηηθνί) ηειεζηέο: 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύγθξηζε δύν ηηκώλ ή 
κεηαβιεηώλ, κε ην απνηέιεζκα κηαο ζύγθξηζεο 
λα είλαη είηε True (Αιεζήο) είηε False (Ψεπδήο):  

 Μηθξόηεξν από < 

 Μηθξόηεξν ή ίζν από <=  

 Μεγαιύηεξν από   > 

 Μεγαιύηεξν ή ίζν από >= 

 Ίζν κε == 

 Δηάθνξν από  !=   



Απιθμηηικέρ και λογικέρ 

ππάξειρ και εκθπάζειρ 
 Τελεζηέρ λογικών ππάξεων: Σηηο ινγηθέο πξάμεηο θαη 

εθθξάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ινγηθνί ηειεζηέο: not (OXI): 

πξάμε άξλεζεο, and (KAI): πξάμε ζύδεπμεο, or (Ή): πξάμε 

δηάδεπμεο.  

 Τν απνηέιεζκα κηαο ινγηθήο πξάμεο είλαη True (Αιεζήο) ή 

False (Ψεπδήο) ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 



Παξαδείγκαηα 



Παξαδείγκαηα 



Μεηαβληηέρ  

 Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο κεηαβιεηήο δελ απαηηείηαη ε 
δήισζή ηεο  

 Μπνξνύκε λα εθρσξήζνπκε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηηκώλ ζε 
κηα κεηαβιεηή θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πξνγξάκκαηνο, όπσο 
αθέξαηεο ηηκέο, θηλεηήο ππνδηαζηνιήο θαη ζπκβνινζεηξέο.  

 Δελ επηηξέπεηαη λα μεθηλά ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο κε 
αξηζκό θαη ην όλνκα πνπ ζα δώζνπκε δελ πξέπεη λα είλαη 
δεζκεπκέλε ιέμε. 

 Γηα λα εκτωρήζοσμε κηα ηηκή ζε κηα κεηαβιεηή, 
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηειεζηή ίζνλ «=». 

 Σην αξηζηεξό κέξνο δίλνπκε ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο, ζηε 
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηειεζηή εθρώξεζεο “=” θαη 
ζην δεμηό κέξνο βάδνπκε ηελ ηηκή, κηα άιιε κεηαβιεηή ή κηα 
έθθξαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κηα ηηκή.  



Μεηαβληηέρ 
 Μηα κεηαβιεηή (variable) είλαη έλα όλνκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κία ηηκή.  

 Η ηηκή απηή κπνξεί λα αιιάμεη όζεο θνξέο ζέινπκε ή 
απαηηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο καο, 
εμ νπ θαη ν όξνο κεηαβιεηή.  

 Η Python παξαθνινπζεί όιεο ηηο ηηκέο θαη ηηο δηαγξάθεη 
όηαλ πάςνπλ λα ππάξρνπλ κεηαβιεηέο πνπ λα 
αλαθέξνληαη ζε απηέο. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη 
ζσλλογή ζκοσπιδιών (garbage collection).  

 Οη κεηαβιεηέο απιά είλαη ηκήκαηα ηεο κλήκεο ηνπ 
ππνινγηζηή καο όπνπ κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε 
πιεξνθνξία.  

 Αλ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ην πεξηερόκελν ηεο 
κεηαβιεηήο, ηόηε κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 
εληνιή print καδί κε ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο.  



Μεηαβληηέρ 
 Ο ηειεζηήο εθρώξεζεο ηηκήο " = " ζεκαίλεη όηη 

εθρσξνύκε ζηε κεηαβιεηή κηα ηηκή ελόο ηύπνπ 
δεδνκέλνπ θαη ηαπηόρξνλα ηελ εηζάγνπκε ζηε ζέζε 
κλήκεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηαβιεηή κε απηό ην 
όλνκα.  

 Παξάδεηγκα, ε εληνιή a = 125 ζεκαίλεη όηη ε κεηαβιεηή 
κε όλνκα a αληηζηνηρεί ζε κηα ζέζε κλήκεο ηνπ 
ππνινγηζηή θαη ε αθέξαηα ηηκή 125 εηζάγεηαη ζηε ζέζε 
απηή.  

 Αλ ζηε ζπλέρεηα ζέζνπκε a = 250, ζηε ζέζε κλήκεο 
πνπ αλαθέξεηαη ε κεηαβιεηή a εηζάγεηαη ε λέα αθέξαηα 
ηηκή 250 θαη ε παιαηά ηηκή 125 παύεη πιένλ λα ππάξρεη, 
αθνύ έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηε 250.  



Καλόλεο δεκηνπξγίαο 

νλνκάησλ κεηαβιεηώλ:  
 Τα νλόκαηα κπνξνύλ λα είλαη όζν κεγάια ζέινπκε, κπνξνύλ λα 

πεξηέρνπλ γξάκκαηα θαη αξηζκνύο, αιιά πξέπεη λα μεθηλνύλ κε έλα 
γξάκκα ή ηνλ ραξαθηήξα _ (underscore/θάησ παύια).  

 Αλ θαη κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ειιεληθά γξάκκαηα, θαιό 
είλαη λα ηα απνθεύγνπκε, επεηδή είλαη εύθνιν λα πξνθιεζεί ζύγρπζε.  

 Τα πεδά δηαθξίλνληαη από ηα θεθαιαία γξάκκαηα (case sensitive), γηα 
παξάδεηγκα νη day, Day, DAy, DAY, dAy, daY, DaY, dAY είλαη 
δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Οη έκπεηξνη πξνγξακκαηηζηέο απνθεύγνπλ 
ηα θεθαιαία.  

 Δελ επηηξέπνληαη θελά, εηζαγσγηθά, ηειείεο, θόκκαηα θαη άιινη 
παξόκνηνη ραξαθηήξεο. Επηηξέπεηαη κόλν ν ραξαθηήξαο _ 
(underscore/θάησ παύια), ν νπνίνο είλαη ρξήζηκνο θπξίσο ζε 
νλόκαηα πνπ απνηεινύληαη από πνιιέο ιέμεηο.  

 Αλ δνζεί ζε κία κεηαβιεηή έλα «παξάλνκν» όλνκα, ζα έρνπκε 
ζπληαθηηθό ιάζνο.  



Βαζικέρ ενηολέρ ζηη 

γλώζζα Python  
 print: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηηκώλ ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή, κε πνηθίιεο κνξθέο, όπσο:  

 print όλνκα_κεηαβιεηήο, π.ρ. print name  

>>> name = „kostas‟  

>>> print name  

Kostas   

 print αξηζκόο, π.ρ. print 1045.34  

>>> print 1045.34  

1045.34   

 print „ζπκβνινζεηξά‟, π.ρ. print “Τώξα” 

>>> message = "Τώξα"  

>>> print message*3  

Τώξα Τώξα Τώξα   

 print όλνκα_κεηαβιεηήο (ηειεζηήο) αξηζκόο  

 



Βαζικέρ ενηολέρ ζηη γλώζζα Python 

 H ηηκή (αξηζκόο) πνπ εηζάγεηαη από ην ρξήζηε κέζσ ηνπ 
πιεθηξνιόγηνπ θαη απνδίδεηαη ζε κηα κεηαβιεηή.  

 Ελζσκαησκέλε ζπλάξηεζε  input(), Σύληαμε: λνκα 
κεηαβιεηήο= input(„κήλπκα‟).  

 Αλ δώζνπκε ζηελ input ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο, ζα 
επηζηξέςεη ην πεξηερόκελν ηεο κεηαβιεηήο, πξνζπαζεί λα 
ππνινγίζεη.  

>>> number = input(' Δώζε έλαλ αξηζκό:')  

Δώζε έλαλ αξηζκό: 34  

>>> print number  

34   

>>> a=6 

>>> b=input('dose arithmo') 

dose arithmo a+4 

>>> print b 

10  

  

 



Βαζικέρ ενηολέρ ζηη γλώζζα Python 

 Γηα λα εηζάγνπκε έλα αιθαξηζκεηηθό (ή αξηζκό κε ηε κνξθή 
αιθαξηζκεηηθνύ), ρξεζηκνπνηνύκε ηε raw_input, Σύληαμε: λνκα 
κεηαβιεηήο = raw_input ()  

>>>name = raw_input(„Δώζε ην όλνκά ζνπ : „)  

Δώζε ην όλνκά ζνπ : Kostas  

>>> print name  

Kostas 

>>> tree = raw_input('Δώζε ην όλνκα ελόο δέληξνπ κε άλζε πνπ 
βιέπεηο πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν: ')  

Δώζε ην όλνκα ελόο δέληξνπ κε άλζε πνπ βιέπεηο πεγαίλνληαο ζην 
ζρνιείν: Ακπγδαιηά  

>>> print 'Τν δέληξν ', tree, 'είλαη όκνξθν αλζηζκέλν'  

Τν δέληξν Ακπγδαιηά είλαη όκνξθν αλζηζκέλν   

 Διζαγωγή ζσολίων:  ζε έλα πξόγξακκα δηεπθνιύλνπλ ηελ 
θαηαλόεζή ηνπ. Τα ζρόιηα εηζάγνληαη ζέηνληαο κπξνζηά από απηά 
ην ζύκβνιν # . Τα ζρόιηα κπνξνύλ λα αξρίδνπλ θαη κεηά από 
εληνιέο ζηε κέζε κηαο γξακκήο. ηη βξίζθεηαη δεμηά από ην #, 
αγλνείηαη από ην δηεξκελεπηή.  



3.3 Βαζικέρ (ενζωμαηωμένερ) 

ζςναπηήζειρ  
 

 Η float() κεηαηξέπεη αθεξαίνπο θαη ζπκβνινζεηξέο ζε 
δεθαδηθνύο αξηζκνύο.  

 Η int() δέρεηαη νπνηαδήπνηε αξηζκεηηθή ηηκή θαη ηε 
κεηαηξέπεη ζε αθέξαην θόβνληαο ηα δεθαδηθά ςεθία, αλ 
ππάξρνπλ.  

 H str() δέρεηαη νπνηαδήπνηε ηηκή θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε 
ζπκβνινζεηξά.  

 Η abs() επηζηξέθεη ηελ απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ.  

 Η pow(a,b) επηζηξέθεη ηε δύλακε ηνπ α πςσκέλε ζην β.  

 H divmod(x,y) επηζηξέθεη ην αθέξαην πειίθν θαη ην 
αθέξαην ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο x/y.  

 



Παξαδείγκαηα 

ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ 

>>> float(10)  

10.0  

>>> int(5.678)  

5  

>>> str(5.678)  

5.678  

>>> abs(-45)  

45  

>>> divmod(10,3)  

(3, 1)  

>>> pow(2,3)  

8   

 

Αλ ζέινπκε λα δηαβάζνπκε από ην 

πιεθηξνιόγην έλαλ αθέξαην αξηζκό κε 

 ηε ζπλάξηεζε input(), πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηε ζπλάξηεζε int()  

a=int(input(„Δώζε έλαλ αξηζκό :‟))  

Παπάδειγμα:  

>>> a=int(input('Δώζε αθέξαην αξηζκό: '))  

Δώζε έλαλ αθέξαην αξηζκό: 2345.10 

 #ν ρξήζηεο δίλεη ηελ ηηκή 2345.10  

>>> print a  

2345  

#εκθαλίδεηαη ε αθέξαηα ηηκή ηνπ αξηζκνύ 

#απνθόπηνληαο ηα δεθαδηθά ςεθία  



Δξωηεπικέρ βιβλιοθήκερ  
 Μηα (εμσηεξηθή) βηβιηνζήθε (άξζξσκα ή module) είλαη έλα 

αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη κηα ζπιινγή από ζρεηηθέο 
ζπλαξηήζεηο. 

 Οη βηβιηνζήθεο απηέο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα 
εηζαρζνύλ ζην πξόγξακκά καο κε ηελ εληνιή import.   

 Παξάδεηγκα, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε καζεκαηηθέο 
ζπλαξηήζεηο ζε έλα πξόγξακκα, ζα πξέπεη κία από ηηο αξρηθέο 
εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο λα είλαη:      import math.  

 Χξεζηκνπνηνύκε ην όλνκα ηεο κνλάδαο θαη ην όλνκα ηεο 
ζπλάξηεζεο, ρσξηζκέλα κε κηα ηειεία, κνξθή πνπ νλνκάδεηαη 
ζσμβολιζμός με ηελεία (dot notation).  

Παξάδεηγκα: 

>>> import math  

>>> riza = math.sqrt(2)  

>>> print riza  

1.41421356237   



3.4 Γομή ππογπάμμαηορ 

και καλέρ ππακηικέρ  
 Να δίλνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν ζην πξόγξακκα θαη κε ηε κνξθή 

ζρνιίσλ, ζηελ αξρή λα πεξηγξάθνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 Να πξνζέρνπκε ηα θελά δηαζηήκαηα πξηλ ηελ θάζε εληνιή (ζηνίρηζε), 
θαζώο, ε Python βαζίδεηαη ζε απηά, γηα λα νξίζεη νκάδεο εληνιώλ.  

 Να επηιέγνπκε ηνπο θαηάιιεινπο ηειεζηέο.  

 Να ρξεζηκνπνηνύκε ηα ίδηα εηζαγσγηθά (κνλά εηζαγσγηθά κε κνλά, 
δηπιά εηζαγσγηθά κε δηπιά) γηα κηα ζπκβνινζεηξά.  

 Να πξνζζέηνπκε, όπνπ θξίλνπκε ρξήζηκν, επεμεγεκαηηθά ζρόιηα κέζα 
ζηνλ θώδηθα. Τα ζρόιηα πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο 
ή γεληθόηεξα, ελόο ηκήκαηνο θώδηθα θαη γξάθνληαη, γηα λα βνεζήζνπλ 
ηνπο αλζξώπνπο -θαη όρη ηνλ ππνινγηζηή- ζηελ θαηαλόεζε θαη 
ζπληήξεζε ελόο πξνγξάκκαηνο. ηαλ έλα πξόγξακκα κεηαθξάδεηαη, 
ηα ζρόιηα αγλννύληαη. Τα ζρόιηα, απνηεινύλ παξάδεηγκα θαινύ 
πξνγξακκαηηζηηθνύ ζηπι.  

 Να δίλνπκε νλόκαηα κεηαβιεηώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπο.  

 



3.5 Τύποι και δομέρ 

δεδομένων ζηιρ γλώζζερ 

ππογπαμμαηιζμού  
Δννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί  

 Έλαο Τύπος Δεδομένων (Data Τype) είλαη έλα ζύλνιν 
ηηκώλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηώλ επί απηώλ ησλ ηηκώλ. Οη 
ηύπνη δεδνκέλσλ είηε είλαη πξνθαζνξηζκέλνη από ηηο 
γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη θαινύληαη Πρωηογενείς 
Τύποι Δεδομένων (Primitive Data Τypes) είηε 
δεκηνπξγνύληαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή, νπόηε 
θαινύληαη Μη Πρωηογενείς ηύποι δεδομένων (Non-
Primitive Data Types).  

 Δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηε ζύζηαζε ησλ κεξώλ πνπ ηνπο 
απνηεινύλ, ζε: Απλούς ηύπνπο θαη Σύνθεηοσς ηύπνπο 
δεδνκέλσλ.   

 



Τύποι και δομέρ δεδομένων 

ζηιρ γλώζζερ 

ππογπαμμαηιζμού 
 Απλοί ηύποι δεδομένων, νη ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

ζηνηρεία κε πεξαηηέξσ-ρσξηδόκελα (άηνκα). Δειαδή 

θάζε δεδνκέλν έρεη κία θαη κνλαδηθή ηηκή.   

 Σύνθεηοι,  Σύλζεηνο ηύπνο δεδνκέλσλ (Composite Data 

Type) είλαη εθείλνο, πνπ απνηειείηαη από Πξσηνγελείο ή 

/ θαη άιινπο ζύλζεηνπο ηύπνπο, όπνπ κηα κεηαβιεηή 

κπνξεί λα πάξεη σο ηηκή κηα ελόηεηα ηηκώλ. Οη ζύλζεηνη 

ηύπνη θαινύληαη θαη Γομέρ Γεδομένων. Παξαδείγκαηα 

ζύλζεησλ ηύπσλ είλαη ε Εγγξαθή, ην Σύλνιν, ν 

Πίλαθαο.   

 

 



Σςνήθειρ ηύποι ζε γλώζζερ 

ππογπαμμαηιζμού   

  Απλοί  

Ακέραιος (Integer), κε ηηκέο ηνπο αθέξαηνπο αξηζκνύο κέζα ζε έλα θάησ 
θαη έλα άλσ όξην θαη πξάμεηο: +, -,*, /, mod, div, := θαζώο θαη νη 
ζπγθξίζεηο >, =, <  

Πραγμαηικός (real).  

Χαρακηήρας (Character), κε ηηκέο από ην ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ 
δηαζέηεη ν ππνινγηζηήο.  

Λογικός (Boolean), γηα ηελ αλαπαξάζηαζε Λνγηθώλ δεδνκέλσλ, κε ηηκέο 
True (ζσζηό), False (ιάζνο) θαη επηηξεπηέο πξάμεηο γηα ηηο ηηκέο απηέο 
ηηο: and, or, not.  

Αλθαριθμηηικός-string.  

 

 Σύνθεηοι Τύποι Γεδομένων  

Πίνακας (Array). Σσνήθως ηα ζηνηρεία ηνπ θαζνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα 
δεηθηώλ. Μπνξεί λα είλαη πνιιώλ δηαζηάζεσλ.  

Εγγραθή (Record/tuple/struct), Λίζηα (List),  Σύνολο (Set),  Σωρός (Heap),  
Σηοίβα (Stack),  

Οσρά (Queue),  Δένδρο (Tree),  Γράθος (Graph).  

 



Καηηγοπιοποίηζη  

Δπίπεδα αθαίπεζηρ ζε Τύποςρ 

Γεδομένων   

 Έλαο ηύπνο δεδνκέλσλ αξρηθά θαη ζην ζηάδην ζρεδίαζεο, ππάξρεη κόλνλ 
δηαλνεηηθά, νξίδνληαο έηζη έλαλ αθηρημένο ηύπο δεδομένων-ΑΤΔ 
(Abstract Data Τype). Σην ζηάδην απηό έρεη νξηζηεί κε βάζε ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί, θξαηώληαο θξπθή ηελ εθηέιεζε. 

 Οη πεξηζζόηεξεο αληηθεηκελνζηξεθείο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 
παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαζνξίδνληαη από ην ρξήζηε ηύπνη 
αθεξεκέλσλ ζηνηρείσλ. Δελ καο απαζρνιεί, ζην επίπεδν απηό, νύηε ν 
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα αλαπαξαζηαζνύλ ηα δεδνκέλα νύηε ν ηξόπνο 
πνπ ζα πινπνηεζνύλ νη ιεηηνπξγίεο ζε θώδηθα (code implementation). 
Μαο ελδηαθέξεη δειαδή, ην ηη ζα ππνινγηζηεί θαη όρη ην πώο. Με ηελ 
παξαπάλσ ινγηθή νη Σύλζεηνη Τύπνη Δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα 
ραξαθηεξηζηνύλ σο ΑΤΔ.  

 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κηα γέθπξα είλαη δπλαηόλ είηε λα ηελ βιέπνπκε σο 
κηα νληόηεηα (πςειό επίπεδν αθαίξεζεο) είηε σο πνιιά ηκήκαηα -δνθνί, 
ζηεξεσηηθά θ.ά., όπσο ζα ηελ έβιεπε έλαο Μεραληθόο.   
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