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Ορισµοί κεφαλαίου 
Τα δεδοµένα είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγµατικότητας και συνεπώς 
µια απλοποιηµένη όψη της 
 
∆οµή ∆εδοµένων είναι ένα σύνολο αποθηκευµένων δεδοµένων που υφίστανται 
επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. (δοµή δεδοµένων = δεδοµένα + λειτουργίες 
στα δεδοµένα) 
 
Αλγόριθµοι + ∆οµές δεδοµένων = Προγράµµατα 
 
Ένας διδιάστατος πίνακας Ν*Ν ονοµάζεται τετραγωνικός. 
 
Ορισµός: ∆οθέντων στοιχείων α1, α2, .... , αn η ταξινόµηση συνίσταται στη µετάθεση 
(permutation) της θέσης των στοιχείων, ώστε να τοποθετηθούν σε µία σειρά ακ1, ακ2, ... , ακn  
, έτσι ώστε, δοθείσης µίας συνάρτησης (ordering function) f, να ισχύει: f(ακ1) ≤ f(ακ2) ≤ ... ≤ 
f(ακn). 
 

Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου 
Σκοπιές που µελετά η πληροφορική τα δεδοµένα:  

� Υλικού  
� Γλωσσών Προγραµµατισµού  
� ∆οµών δεδοµένων  
� Ανάλυσης ∆εδοµένων  
 

Κάθε δοµή δεδοµένων αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων. Οι βασικές λειτουργίες επί 
των δοµών δεδοµένων είναι οι εξής :  
1. Προσπέλαση: Πρόσβαση σε ένα κόµβο µε σκοπό να εξεταστεί ή να τροποποιηθεί το 
περιεχόµενό του  

2. Εισαγωγή: Προσθήκη νέων κόµβων σε µια υπάρχουσα δοµή  
3. ∆ιαγραφή: Το αντίστροφο της εισαγωγής, αφαίρεση ενός κόµβου από τη δοµή  
4. Αναζήτηση: Προσπέλαση των κόµβων µιας δοµής, προκειµένου να εντοπιστούν ένας ή 
περισσότεροι που έχουν µια συγκεκριµένη ιδιότητα  

5. Ταξινόµηση: Οι κόµβοι µιας δοµής διατάσσονται κατ' αύξουσα ή φθίνουσα σειρά  
6. Αντιγραφή: Όλοι ή κάποιοι κόµβοι µιας δοµής αντιγράφονται σε µια άλλη δοµή  
7. Συγχώνευση: ∆ύο ή περισσότερες δοµές συνενώνονται σε µια ενιαία δοµή  
8. ∆ιαχωρισµός: Αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης  
 
Κατηγορίες δοµών δεδοµένων:  
1. Στατικές  

1. Το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης κύριας µνήµης καθορίζεται κατά τη στιγµή 
του προγραµµατισµού (∆ηλαδή πρέπει να δηλώσω στο πρόγραµµα που φτιάχνω ότι 
θα αποθηκεύσω πχ 500 µαθητές).  

2. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης.  
3. Οι στατικές δοµές υλοποιούνται µε πίνακες.  

2. ∆υναµικές  
1. Το µέγεθος της κύριας µνήµης που χρησιµοποιείται καθορίζεται κατά την εκτέλεση 

του προγράµµατος. (∆ηλαδή απλά δηλώνω ότι θα αποθηκεύω µαθητές στο 
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πρόγραµµά µου, χωρίς να ορίσω πόσους ακριβώς. Αυτό θα εξαρτηθεί κατά την 
εκτέλεση).  

2. Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης.  
3. Υλοποιούνται κυρίως µε λίστες, δένδρα και γράφους.  
 

� Ο πίνακας ακολουθεί τους κανόνες ονοµατολογίας των µεταβλητών.  
� Μπορεί να είναι µονοδιάστατος, διδιάστατος, τρισδιάστατος κλπ. Όµως εσείς ασχολείστε 

µόνο µε µονοδιάστατους και διδιάστατους πίνακες.  
 
Μονοδιάστατοι πίνακες:  
� Για να αναφερθώ σε ένα στοιχείο του πίνακα, γράφω την θέση του µέσα σε αγκύλες 

ακριβώς µετά το όνοµα του πίνακα. Έτσι για παράδειγµα αν θέλω να αναφερθώ στο 7ο 
στοιχείο του πίνακα ΜΑΘΗΤΕΣ πρέπει να γράψω ΜΑΘΗΤΕΣ[7].  

� Για να προσπελάσω τα στοιχεία ενός πίνακα χρησιµοποιώ τις δοµές επανάληψης και 
κυρίως την δοµή επανάληψης Για.  

 
Κλασσικές λειτουργίες σε µονοδιάστατους πίνακες: 

� Εκτύπωση όλων των στοιχείων ενός πίνακα µε ν στοιχεία.  
Αλγόριθµος ΜονΠιν1 
∆εδοµένα//ν, ΜΑΘΗΤΕΣ// 
Για i από 1 µέχρι ν 
   Εκτύπωσε ΜΑΘΗΤΕΣ[i] !Θα εκτυπώσει µε την σειρά ΜΑΘΗΤΕΣ[1],ΜΑΘΗΤΕΣ[2]...ΜΑΘΗΤΕΣ[ν]  

Τέλος_επανάληψης  
Τέλος ΜονΠιν1  

 
� Άθροισµα και µέσος όρος ενός πίνακα µε ν στοιχεία  
Αλγόριθµος ΜονΠιν2 
∆εδοµένα // ν, ΒΑΘΜΟΙ // !ν είναι το πλήθος των βαθµών 
άθροισµα ← 0 !Μηδενισµός του αθροιστή 
Για i από 1 µέχρι ν !Η επανάληψη θα εκτελεστεί ν φορές 
     άθροισµα ← άθροισµα + ΒΑΘΜΟΙ[i] !Αθροίζω όλους τους βαθµούς  

   Τέλος_Επανάληψης  
   µέσος_όρος ← άθροισµα / ν !Βρίσκω τον µέσο όρο 
Εκτύπωσε άθροισµα, µέσος_όρος 

Τέλος ΜονΠιν2 
 

� Εύρεση µεγίστου ή ελαχίστου ενός µονοδιάστατου πίνακα  
Η µεθοδολογία έχει ως εξής: Αρχικά υποθέτω πως το πρώτο στοιχείο του πίνακα είναι 
το µέγιστο/ελάχιστο και µετά συγκρίνω ένα ένα τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα µε 
το µέγιστο/ελάχιστο.  

Αλγόριθµος ΜονΠιν3  
∆εδοµένα // ν, ΒΑΘΜΟΙ // !Οι βαθµοί ν µαθητών  
   µέγιστος ← ΒΑΘΜΟΙ[1] !Υποθέτω ότι ο µεγαλύτερος βαθµός είναι ο πρώτος στον πίνακα  
   Για i από 2 µέχρι ν ! Θα συγκρίνω τους υπόλοιπους  
        Αν µέγιστος < ΒΑΘΜΟΙ[i] τότε ! Αν ο βαθµός που εξετάζω είναι µεγαλύτερος από τον µέγιστο   
             µέγιστος ← ΒΑΘΜΟΙ[i] !Βάζω ως µέγιστο τον συγκεκριµένο βαθµό  
           Τέλος_Αν 
Τέλος_Επανάληψης 
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   Αποτελέσµατα // µέγιστος // 
Τέλος ΜονΠιν3 
 

� Εύρεση της θέσης µεγίστου/ελαχίστου σε ένα πίνακα.  
Στην συγκεκριµένη περίπτωση χρειάζεται να βρούµε εκτός από τον µέγιστο ή τον 
ελάχιστο σε έναν πίνακα και την θέση στην οποία βρίσκεται. Το µόνο που χρειάζεται 
να προσθέσουµε είναι µια µεταβλητή Θέση, η οποία θα αποθηκεύει την θέση του 
µέγιστου/ελάχιστου κάθε φορά που αυτός αλλάζει.  
Αλγόριθµος ΜονΠιν4  
∆εδοµένα // ν, ΒΑΘΜΟΙ // !Οι βαθµοί ν µαθητών  
   µέγιστος ← ΒΑΘΜΟΙ[1] !Υποθέτω ότι ο µεγαλύτερος βαθµός είναι ο πρώτος στον πίνακα  
   θέση← 1 !Άρα και η θέση του µέγιστου είναι προς το παρών η 1  
   Για i από 2 µέχρι ν ! Θα συγκρίνω τους υπόλοιπους  

 Αν µέγιστος < ΒΑΘΜΟΙ[i] τότε ! Αν ο βαθµός που εξετάζω είναι µεγαλύτερος από τον µέγιστο  
      µέγιστος ← ΒΑΘΜΟΙ[i] !Βάζω ως µέγιστο τον συγκεκριµένο βαθµό  
      θέση ← i !και τροποποιώ την θέση του µέγιστου  
 Τέλος_Αν 

 Τέλος_Επανάληψης 
       Αποτελέσµατα // µέγιστος, θέση // 
Τέλος ΜονΠιν4 

∆ισδιάστατοι πίνακες: 
� Οι διδιάστατοι πίνακες εκτός από στήλες περιλαµβάνουν και γραµµές.  
� Για να αναφερθώ σε ένα στοιχείο του πίνακα, γράφω την θέση του µέσα σε αγκύλες 

ακριβώς µετά το όνοµα του πίνακα. Έτσι για παράδειγµα αν θέλω να αναφερθώ στο 
στοιχείο του πίνακα ΒΑΘΜΟΙ που βρίσκεται στην 2η γραµµή και την 4η στήλη πρέπει 
να γράψω ΒΑΘΜΟΙ[2,4].  

� Για να προσπελάσω τα στοιχεία ενός πίνακα χρησιµοποιώ τις δοµές επανάληψης και 
κυρίως την δοµή επανάληψης Για σε εµφωλευµένη δοµή. 

 

 
Κλασσικές λειτουργίες σε δισδιάστατους πίνακες:  
● Εκτύπωση όλων των στοιχείων ενός πίνακα νxµ  
Αλγόριθµος ∆ισΠιν1  
∆εδοµένα//ν,µ,ΒΑΘΜΟΙ//  
   Για i από 1 µέχρι ν !Ξεκινάω και σαρώνω όλες τις γραµµές  
       Για j από 1 µέχρι µ !Για κάθε γραµµή ξεκινάω και σαρώνω όλες τις στήλες  
           Εκτύπωσε ΒΑΘΜΟΙ[i,j] !Εκτυπώνω το τρέχω στοιχείο του πίνακα  
       Τέλος_επανάληψης  
   Τέλος_επανάληψης  
Τέλος ∆ισΠιν1  
 
● Εύρεση µέσου όρου κάθε γραµµής ή στήλης ενός πίνακα: Στην προκειµένη 
περίπτωση χρειάζεται για κάθε γραµµή ενός πίνακα νxµ να βρούµε τον µέσο όρο της και να 
τον αποθηκεύουµε σε νέο πίνακα  
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Αλγόριθµος ∆ισΠιν2  
∆εδοµένα // ν, µ, ΒΑΘΜΟΙ // !Έστω ότι ο πίνακας ΒΑΘΜΟΙ περιλαµβάνει τους βαθµούς ν 
µαθητών σε µ µαθήµατα  
   Για i από 1 µέχρι ν !Σαρώνω µία µία τις γραµµές δηλαδή έναν έναν τους µαθητές  
      άθροισµα ← 0 !Για κάθε µαθητή µηδενίζω τον αθροιστή  
      Για j από 1 µέχρι µ !Για κάθε µαθητή Σαρώνω µία µία τις στήλες δηλαδή                                                       
                                                                        τους βαθµούς του στα µ µαθήµατα  
          άθροισµα ← άθροισµα + ΒΑΘΜΟΙ[i,j] !Αθροίζω τους βαθµούς    
      Τέλος_Επανάληψης  
      ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ[i] ← άθροισµα / µ !Βρίσκω τον µέσο όρο του κάθε µαθητή     
   Τέλος_Επανάληψης  
   Αποτελέσµατα //ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ //  
Τέλος ∆ισΠιν2  
Στοίβα:  
Η στοίβα αποτελεί δυναµική δοµή δεδοµένων και µπορούµε να την προσοµοιώσουµε µε 
µια στοίβα πιάτων: τα εισερχόµενα στοιχεία µπαίνουν από την κορυφή (top) και εξέρχονται 
επίσης από την κορυφή. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται και LIFO (Last In First Out) ή στα 
ελληνικά το πρώτο που βγαίνει έξω είναι αυτό που µπήκε τελευταίο. 

 

Οι δυο κύριες λειτουργίες µιας στοίβας είναι:  
� ώθηση (push) στην κορυφή της στοίβας  
� απώθηση (pop) από την στοίβα  

Πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα κατά τις παραπάνω λειτουργίες:  
� Κατά την ώθηση δεν πρέπει η στοίβα να είναι γεµάτη. Το φαινόµενο ονοµάζεται 

υπερχείλιση (overflow)  
� Κατά την απώθηση προσοχή χρειάζεται όταν διαγράφεται το τελευταίο στοιχείο της 

στοίβας. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται υποχείλιση (underflow)  
� Η στοίβα υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός πίνακα και µιας µεταβλητής µε το όνοµα 

top  
 

Παράδειγµα προσθήκης νέου στοιχείο στην στοίβα  
Αλγόριθµος Προσθήκη_σε_στοίβα  
∆εδοµένα//ΠΙΝΑΚΑΣ, ν, Top//  
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   ∆ιάβασε νέο_στοιχείο  
   Αν Top<ν τότε  
       Top ← Top+1  
       ΠΙΝΑΚΑΣ[Top] ← νέο_στοιχείο  
   Αλλιώς  
       Εκτύπωσε “Υπερχείλιση στοίβας”  
   Τέλος_αν  
Τέλος Προσθήκη_σε_στοίβα  
 

 
Παράδειγµα αφαίρεσης στοιχείου από την στοίβα  
Αλγόριθµος Αφαίρεση_από_στοίβα  
∆εδοµένα//ΠΙΝΑΚΑΣ, ν, Top//  
   Αν Top>=1 τότε  
      Top ← Top-1  
   Αλλιώς  
      Εκτύπωσε “Υποχείλιση στοίβας”  
   Τέλος_αν  
Τέλος Αφαίρεση_από_στοίβα 

 
Ουρά:  
Η ουρά αποτελεί επίσης δυναµική δοµή δεδοµένων και θα µπορούσαµε να την 
προσοµοιώσουµε µε µια ουρά αναµονής π.χ. στο ταµείο µιας τράπεζας: τα νέα µέλη της 
ουράς µπαίνουν στο τέλος της ουράς (rear) και εξέρχονται από την αρχή (front). Η 
λειτουργία αυτή ονοµάζεται και FIFO (First In First Out) ή στα ελληνικά το πρώτο που 
βγαίνει έξω είναι το πρώτο που µπήκε µέσα.  

 
 
 
Οι δυο κύριες λειτουργίες µιας στοίβας είναι:  

� εισαγωγή (enqueue) στο πίσω άκρο της ουράς  
� εξαγωγή (dequeue) από το εµπρός µέρος της ουράς  

Πρέπει να ελέγχονται κατά την εισαγωγή/εξαγωγή στοιχείων περιπτώσεις 
υπερχείλισης/υποχείλισης Η στοίβα υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός πίνακα και δυο 
µεταβλητών δεικτών rear και front 
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Παράδειγµα προσθήκης νέου στοιχείο στην ουρά  
Αλγόριθµος Προσθήκη_σε_ουρά  
∆εδοµένα//ΠΙΝΑΚΑΣ, ν, front, rear//  
   ∆ιάβασε νέο_στοιχείο  
   Αν rear<ν τότε  
      rear ← rear+1  
      ΠΙΝΑΚΑΣ[rear] ← νέο_στοιχείο  
   Αλλιώς  
      Εκτύπωσε “Υπερχείλιση ουράς”  
   Τέλος_αν  
Τέλος Προσθήκη_σε_ουρά  
 
Παράδειγµα αφαίρεσης στοιχείου από την ουρά  
Αλγόριθµος Αφαίρεση_από_ουρά  
∆εδοµένα//ΠΙΝΑΚΑΣ, ν, front, rear//  
   Αν front<rear τότε  
      front ← front+1  
   Αλλιώς  
      Εκτύπωσε “Υποχείλιση ουράς”  
   Τέλος_αν  
Τέλος Αφαίρεση_από_ουρά 
Σειριακή αναζήτηση σε πίνακα: Η σειριακή αναζήτηση σε έναν πίνακα προσπελάζει µε 
την σειρά, ένα ένα τα στοιχεία του και ελέγχει αν το ζητούµενο στοιχείο είναι ίσο µε τα 
στοιχεία που βρίσκονται µέσα σε έναν πίνακα. Έτσι αν έχουµε τον πίνακα: 

 
και αναζητούµε τον αριθµό 8, θα ξεκινήσουµε να ελέγχουµε ένα ένα τα στοιχεία του 
πίνακα, αρχίζοντας από το πρώτο και τελικά θα βρούµε τον αριθµό στην 15η προσπέλασή 
µας.  
 
Αλγόριθµος Σειριακή_αναζήτηση1  
∆εδοµένα//ν, ΠΙΝΑΚΑΣ, ζητούµενο//  
   βρέθηκε ← ψευδής      !Αρχικοποίηση µεταβλητών  
   θέση_ζητούµενου ← 0   !Αρχικοποίηση µεταβλητών  
   i ← 1                            !Αρχικοποίηση µεταβλητών  
      Όσο i<=ν και βρέθηκε=ψευδής επανέλαβε      
          !θα συνεχίζω να ψάχνω στο πίνακα όσο δεν βρίσκω το 
          !ζητούµενο και µέχρι να τελειώσουν τα στοιχεία του πίνακα  
          Αν ΠΙΝΑΚΑΣ[i]=ζητούµενο τότε                            
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             βρέθηκε ← αληθής  
             θέση_ζητούµενου ← i  
          αλλιώς  
             i ← i+1  
          Τέλος_αν    
      Τέλος_επανάληψης  
   Αποτελέσµατα//βρέθηκε, θέση_ζητούµενου//  
Τέλος Σειριακή_αναζήτηση1  
Μια παραλλαγή της σειριακής αναζήτησης είναι να ψάχνω σε έναν πίνακα πόσες φορές 
εµφανίζεται ένα στοιχείο. Έτσι αν έχω τον πίνακα: 

 
Θα πρέπει να ψάξω όλα τα στοιχεία του πίνακα (από την αρχή ως το τέλος) και κάθε φορά 
που βρίσκω το ζητούµενο να αυξάνω έναν αθροιστή.  
Αλγόριθµος Σειριακή_αναζήτηση2  
∆εδοµένα//ν, ΠΙΝΑΚΑΣ, ζητούµενο//  
   Φορές_βρέθηκε ← 0 !Αρχικοποίηση µεταβλητών  
   Για i από 1 µέχρι ν !Τώρα αναγκαστικά πρέπει να ψάξω σε όλο το πίνακα  
      Αν ΠΙΝΑΚΑΣ[i]=ζητούµενο τότε  
         Φορές_βρέθηκε←Φορές_βρέθηκε+1  
      Τέλος_αν  
   Τέλος_επανάληψης   
   Αποτελέσµατα//Φορές_βρέθηκε//  
Τέλος Σειριακή_αναζήτηση2  
Η σειριακή αναζήτηση ενός πίνακα είναι η πιο απλή και παράλληλα πιο αργή µέθοδος 
αναζήτησης. Χρησιµοποιείται όταν:  
● ο πίνακας δεν είναι ταξινοµηµένος  
● ο πίνακας είναι µικρού µεγέθους  
● η αναζήτηση στον συγκεκριµένο πίνακα γίνεται σπάνια 
 

Ταξινόµηση φυσσαλίδας (bubble sort) 
Για να ταξινοµήσω έναν πίνακα Ν θέσεων κατά αύξουσα σειρά  ο αλγόριθµος είναι: 
 
Για i από 2 µέχρι Ν 
     Για j από Ν µέχρι i µε βήµα -1 
          Αν ΠΙΝΑΚΑΣ[j-1] > ΠΙΝΑΚΑΣ[j] τότε 
               Αντιµετάθεσε ΠΙΝΑΚΑΣ[j],  ΠΙΝΑΚΑΣ[j-1] 
          Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
 
Για ταξινόµηση σε φθίνουσα σειρά το µόνο που αλλάζε στον παραπάνω αλγόριθµο είναι 
στη συνθήκη της Αν και συγκεκριµένα ο συγκριτικός τελεστής γίνεται < από >. 
 

 


