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Οι παρακάτω ερωτήσεις δεν πρέπει να εκληφθούν ούτε ως SOS ούτε ότι περιλαμβάνουν όλες τις 
πιθανές ερωτήσεις 
  
 

3.1 – 3.2 (και λίγο 3.3...) 
1. Τι είναι δεδομένα και τι είναι πληροφορία; Να δοθεί σύντομος ορισμός των όρων αυτών (σε συνδυασμό και με τα 

γραφόμενα στο κεφάλαιο 1). 

2. Ποιες είναι οι όψεις (σκοπιές) από τις οποίες η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά τα δεδομένα (αναλυτικά); 

3. Τι γνωρίζεται για τη δομή δεδομένων της εγγραφής (record); 

4. Να δοθεί ο ορισμός της δομής δεδομένων. 

5. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ή πράξεις επί των δομών δεδομένων; Δώστε σύντομο ορισμό για την καθεμιά. 

6. Χρησιμοποιούνται και οι οκτώ λειτουργίες σε κάθε δομή δεδομένων; 

7. Ποια είναι η εξάρτηση μεταξύ της δομής δεδομένων και του αλγορίθμου που επεξεργάζεται τη δομή (ή αλλιώς Ποια 
εξίσωση διατύπωσε ο Wirth, δημιουργός της γλώσσας προγραμματισμού Pascal); 

8. Αναφέρετε ένα παράδειγμα όπου να φαίνεται η εξάρτηση μεταξύ της δομής δεδομένων και του αλγορίθμου που 
επεξεργάζεται τη δομή. 

9. Να περιγραφούν (αναλυτικά, να αναφερθούν και τα χαρακτηριστικά καθεμιάς, ώστε να φαίνονται και οι διαφορές τους) 
οι δύο κυριότερες κατηγορίες των δομών δεδομένων (δείτε και την πρώτη παράγραφο της 3.3). 

10. Πώς υλοποιούνται στην πράξη οι στατικές δομές δεδομένων (δείτε τη δεύτερη παράγραφο της 3.3); 

11. Σε ποια τεχνική στηρίζονται οι δυναμικές δομές δεδομένων; 

 

3.3, κεφ. 9 
12. Ποιες οι διαφορές μεταξύ στατικών και δυναμικών δομών δεδομένων; 

13. Να οριστεί και να περιγραφεί η δομή του πίνακα, και να δοθεί παράδειγμα χρήσης του. 

14. Πώς γίνεται η αναφορά στα στοιχεία ενός πίνακα; 

15. Τι μπορεί να είναι οι δείκτες των πινάκων; 

16. Ποιοι πίνακες λέγονται τετραγωνικοί; 

17. Τι είδους δομή δεδομένων είναι ο πίνακας; 

18. Να αναφέρετε δύο βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους πίνακες. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

19. Ποιοι πίνακες ονομάζονται μονοδιάστατοι, δισδιάστατοι, τρισδιάστατοι, πολυδιάστατοι; 

20. Ποιοι πίνακες λέγονται τετραγωνικοί; 

21. Δώστε ένα παράδειγμα τρισδιάστατου πίνακα. 

22. Πού αποθηκεύονται τα στοιχεία ενός πίνακα; 

23. Ποια τα μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων (δες 9.2); 

24. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση πινάκων σε έναν αλγόριθμο (δες 9.2); 

25. Πώς δηλώνονται οι πίνακες στη ΓΛΩΣΣΑ (πού, ποια χαρακτηριστικά τους δηλώνονται και με ποιον τρόπο); 

26. Ποιες οι τυπικές επεξεργασίες πίνακα (δες 9.4); 

27. Τι εννοούμε λέγοντας «συγχώνευση πινάκων» (δες 9.4); 

 

Σειριακή Αναζήτηση (3.6) 
28. Τι εννοούμε με τον όρο «αναζήτηση» (βλέπε και παράγραφο 3.2); 

29. Με βάση ποιες παραμέτρους κυρίως διαφοροποιούνται οι μέθοδοι αναζήτησης σε πίνακα; 
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30. Να περιγράψετε σε ελεύθερο κείμενο τη σειριακή (γραμμική) μέθοδο αναζήτησης στοιχείου σε μη ταξινομημένο 
μονοδιάστατο πίνακα με μοναδικά στοιχεία και να δώσετε το σχετικό αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα. Πώς ελέγχεται αν 
βρέθηκε η ζητούμενη τιμή; Να αναφέρετε τις παραλλαγές της σειριακής μεθόδου αναζήτησης και πώς τροποποιείται σε 
καθεμιά παραλλαγή ο αλγόριθμος. 

31. Δώστε ένα παράδειγμα σειριακής αναζήτησης σε μη ταξινομημένο μονοδιάστατο πίνακα (π.χ. σε ένα πίνακα 10 θέσεων 
με τυχαίες ακέραιες τιμές) τιμής που υπάρχει και τιμής που δεν υπάρχει (θεωρείστε ότι αν υπάρχει η τιμή, θα υπάρχει 
μόνο μία φορά). Πόσες προσπελάσεις απαιτούνται σε κάθε περίπτωση; Αν ο πίνακας ήταν ταξινομημένος, έστω κατά 
αύξουσα σειρά, τι θα άλλαζε; Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την ίδια μέθοδο ή θα έπρεπε υποχρεωτικά να 
χρησιμοποιήσω παραλλαγή αυτής; Μπορείτε να διατυπώσετε κάποιο γενικό συμπέρασμα για τις λιγότερες (καλύτερη 
περίπτωση) και περισσότερες (χειρότερη περίπτωση) προσπελάσεις που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση; 

32. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της σειριακής αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα; 

33. Να αναφέρετε ονομαστικά δύο βασικές μεθόδους αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα. Επίσης, να τις συγκρίνετε από 
πλευράς απόδοσης και να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις/υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
καθεμιά (δες και παράγραφο 9.4). 

 

Ταξινόμηση (3.7) 
34. Να δοθεί ο ορισμός της ταξινόμησης (και ο τυπικός και ο λιγότερο τυπικός). 

35. Για ποιους λόγους είναι χρήσιμη η ταξινόμηση; 

36. Να περιγράψετε σε ελεύθερο κείμενο τη μέθοδο ταξινόμησης σε αύξουσα σειρά μονοδιάστατου πίνακα με ευθεία 
ανταλλαγή (φυσσαλίδας) και να δώσετε τον αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα. Επίσης, να περιγράψετε τη λειτουργία του 
αλγορίθμου με ένα παράδειγμα πίνακα. Τι ισχύει μετά από κάθε πέρασμα του αλγορίθμου της φυσσαλίδας; Αν δε 
θέλουμε πλήρη αλλά μερική ταξινόμηση του πίνακα (π.χ. μας ενδιαφέρει μόνο να φέρουμε στις 100 πρώτες θέσεις του 
πίνακα τις 100 μικρότερες τιμές), εκτός από πλήρη ταξινόμηση μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο; 

37. Πώς πρέπει να τροποποιηθεί ο αλγόριθμος της ευθείας ανταλλαγής που δώσατε προηγουμένως στην περίπτωση της 
φθίνουσας σειράς; 

38. Να αναφέρετε ονομαστικά μερικούς αλγορίθμους ταξινόμησης. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ποιος ο πιο αργός; 

39. Αναφέρετε τρεις εντολές ψευδογλώσσας με τις οποίες μπορεί να γίνει η αντιμετάθεση των τιμών δυο μεταβλητών. 

40. Τι γνωρίζετε για τη δομή του αρχείου (ή τι γνωρίζετε για τις δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης); 

41. Από τι εξαρτάται η επιλογή του καλύτερου αλγόριθμου ταξινόμησης (δες 9.4); 

 

Στοίβα - Ουρά (3.4 - 3.5) 
42. Α) Να δοθεί ο ορισμός της δομής δεδομένων στοίβα (stack). Δώστε ένα παράδειγμα στοίβας από την καθημερινή ζωή. Β) 

Τι σημαίνει LIFO; Γ) Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες που γίνονται σε μια στοίβα και τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (τι 
πρέπει να ελέγχεται) σε κάθε λειτουργία προκειμένου να μην παρουσιάζεται πρόβλημα; Δ) Πώς μπορεί να γίνει 
υλοποίηση της στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα; Δώστε σχετικό σχήμα και περιγράψτε με λόγια (και πώς θα 
γίνονται οι λειτουργίες). 

43. Πότε συμβαίνει υπερχείλιση (overflow) και πότε υποχείλιση (underflow) σε μια στοίβα και σε μια ουρά; 

44. Α) Να δοθεί ο ορισμός της δομής δεδομένων ουρά (queue). Δώστε ένα παράδειγμα ουράς από την καθημερινή ζωή. Β) Τι 
σημαίνει FIFO; Γ) Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες που γίνονται σε μια ουρά και τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (τι 
πρέπει να ελέγχεται) σε κάθε λειτουργία προκειμένου να μην παρουσιάζεται πρόβλημα; Δ) Πώς μπορεί να γίνει 
υλοποίηση της ουράς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα; Δώστε σχετικό σχήμα και περιγράψτε με λόγια (και πώς θα 
γίνονται οι λειτουργίες). 


