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Δομές Δεδομένων και 
Αλγόριθμοι

δεδομένα και 
πληροφορίες

αλγόριθμοι + δομές 
δεδομένων = 
προγράμματα

στοίβα
ουρά

πίνακες
1 διάστασης
2 διαστάσεων



Δεδομένα (1/2)

είναι στοιχεία που υπάρχουν, π.χ. «Γιώργος», 
«Αθανασίου», «Γ4», 15
αποτελούν ακατέργαστα γεγονότα
μεμονωμένα αποτελούν αφαιρετική αναπαράσταση 
της πραγματικότητας
η συλλογή τους και ο συσχετισμός ή η επεξεργασία 
τους μας δίνει την πληροφορία (π.χ. ο μαθητής Γιώργος 
Αθανασίου του Γ4 πήρε 15 στα ΑΕΠΠ)

η πληροφορία μπορεί να αποτελέσει δεδομένο για 
νέα επεξεργασία

δεδομένα πληροφορίεςΕπεξεργασία

+,-,*,/,και,ή,>,=



Δεδομένα (2/2)

Η Πληροφορική εξετάζει τα δεδομένα από τις 
εξής σκοπιές:

α) Υλικού
β) Γλωσσών Προγραμματισμού
γ) Δομών Δεδομένων
δ) Ανάλυσης Δεδομένων



α) Υλικού
τα δεδομένα θεωρούνται σαν ακολουθίες “1” και 
“0” που αποθηκεύονται στην RAM ή στο δίσκο.  
έχουν διαφορετική σημασία ανάλογα με την 
κωδικοποίησή τους (κώδικες ASCII, ΕΛΟΤ, 
Unicode, συμπλήρωμα 2 κ.λ.π.).
π.χ.”10110010”, δυαδική τιμή 178

ASCII 178 – box 
character

unicode 178

superscript 2

χ2



β) Γλωσσών Προγρ/μού

οι υψηλού επιπέδου γλώσσες (C, Pascal, Basic, 
Java κ.α.) κάνουν αντιστοίχηση των δεδομένων σε 
μεταβλητές
υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μεταβλητών 
σε κάθε γλώσσα (αριθμητικές, λογικές, χαρακτήρες 
κτλ)
κάθε τύπος μπορεί να έχει παραλλαγές για 
αποδοτικότερη αποθήκευση

Ακέραιος : 16 bit (-32767 μέχρι 32768)
Μικρός ακέραιος : 8 bit (0 μέχρι 255)
Μεγάλος ακέραιος : 32 bit (-2,147,483,648 μέχρι 
+2,147,483,647)



γ) Δομών Δεδομένων

είναι σύνολα από αποθηκευμένα δεδομένα 
οργανωμένα συνήθως σε μορφή πίνακα
αποτελούνται από γραμμές (εγγραφές ή κόμβοι) 
και από στήλες (πεδία)
στις δομές μπορούν να γίνουν διάφορες 
επιτρεπτές λειτουργίες (προσπέλαση, εισαγωγή 
κα)

κωδικός επίθετο όνομα Βαθμός 
ΑΕΠΠ

1234 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 185

3455 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 142

1212 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 163

3322 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ 98



δ) ανάλυσης δεδομένων

Τα δεδομένα καταγράφονται και 
αλληλοσχετίζονται για να 
αναπαρασταθούν πραγματικά γεγονότα.  
Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως:

βάσεων δεδομένων (database)
μοντελοποίησης δεδομένων
αναπαράστασης γνώσης



Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 
= Προγράμματα (Wirth – δημιουργός Pascal, 1976)

τα δεδομένα (data) αποθηκεύονται στην μνήμη του 
Η/Υ
η δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο 
αποθηκευμένων δεδομένων
τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποστούν 
επεξεργασία από διάφορες λειτουργίες
οι λειτουργίες αυτές είναι:

Προσπέλλαση
Εισαγωγή
Διαγραφή
Αναζήτηση

Ταξινόμιση
Αντιγραφή
Συγχώνευση
Διαχωρισμός



κωδικός επίθετο όνομα Βαθμός 
ΑΕΠΠ

1234 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 185

3455 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 142

1212 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 163

3322 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ 98

Εγγραφές 
ή κόμβοι

πεδία

Προσπέλαση = για εξέταση/τροποποίηση στοιχείων κόμβου

Εισαγωγή = προσθήκη νέων κόμβων στη δομή

Διαγραφή = αφαίρεση κόμβων από τη δομή

Αναζήτηση = ανάγνωση στοιχείων κόμβου βάσει κριτηρίων

Ταξινόμηση = διάταξη κόμβων Α-Ω ή Ω-Α βάσει κάποιου πεδίου

Αντιγραφή = μερικές ή όλες οι εγγραφές αντιγράφονται σε άλλη 
δομή

Συγχώνευση = 2 ή περισσότερες δομές συνενώνονται σε 1 
ενιαία

Διαχωρισμός = το αντίστροφο της συγχώνευσης



Τύποι δομών δεδομένων

Στατικές δομές
έχουν σταθερό μέγεθος (διαστάσεις)
καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό τους
τα στοιχεία αποθηκεύονται σε συνεχόμενες 
θέσεις μνήμης
τέτοιες δομές είναι οι πίνακες, στοίβες, ουρές

Δυναμικές δομές
αποθηκεύονται σε μη συνεχόμενες θέσεις 
μνήμης
δεν έχουν σταθερό μέγεθος
στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής 
παραχώρησης μνήμης
τέτοιες δομές είναι οι λίστες, τα δέντρα και οι 
γράφοι



πίνακες

αποτελούν στατικές δομές που περιέχουν στοιχεία 
του ιδίου τύπου
μπορεί να είναι 1, 2 ή και περισσοτέρων 
διαστάσεων
στα προγράμματα το μέγεθος τους δηλώνεται 
εξαρχής και δεν μπορεί να αλλάξει

5 -1 4 99 88 Π[i]

Π[1] Π[2] Π[7]
5 -1 4 99 88
2 1 7 46 34
3 -4 4 17 20
5 -1 8 91 5-8

Δ[i,j]Δ[4,2]

Δ[3,6]



ουρές  (1/3)

αποτελούν στατικές δομές δεδομένων που θυμίζουν 
την ουρά πολιτών σε ένα ταμείο
έχουν 2 άκρα και υλοποιούνται με πίνακες
ένα στοιχείο είτε προστίθεται (εισαγωγή) στο τέλος 
της ουράς είτε αφαιρείται (εξαγωγή) από την αρχή 
της 
το πρώτο στοιχείο που προστίθεται πρέπει να 
«βγει» πρώτο από τη ουρά (first in first out – FIFO)
οι ουρές έχουν 2 δείκτες, έναν για την αρχή (εμπρός 
– front) και ένα για το τέλος (πίσω – rear)



ουρές  (2/3)

όταν εξάγεται ένα στοιχείο από την αρχή της 
ουράς ο δείκτης front (εμπρός) αυξάνεται κατά 
ένα
ομοίως όταν εισάγεται ένα στοιχείο στο τέλος 
της ουράς ο δείκτης rear (πίσω) αυξάνεται 
κατά ένα

δείκτης 
πίσω

Θέση 124

δείκτης 
εμπρός
Θέση 120

5 3 7 4 6



ουρές  (3/3)

Εξαγωγή

εμπρός
Θέση 121

πίσω
θέση 124

Εισαγωγή

front
Θέση 
121

rear
Θέση 
125

3 7 4 6

3 7 4 6 -2



στοίβες  (1/3)

αποτελούν στατικές δομές δεδομένων που θυμίζουν 
μια στοίβα πιάτων
έχουν 1 άκρο και υλοποιούνται με πίνακες
ένα στοιχείο είτε προστίθεται (ώθηση) από είτε 
αφαιρείται (απώθηση) την κορυφή της 
το τελευταίο στοιχείο που προστίθεται πρέπει να 
«βγει» πρώτο από τη στοίβα (last in first out – LIFO)
όλες οι λειτουργίες γίνονται στην κορυφή της 
στοίβας

ώθηση

απώθηση



στοίβες  (2/3)

ο δείκτης στοίβας (stack pointer - sp) δείχνει τη 
θέση μνήμης του στοιχείου που είναι στην 
κορυφή
όταν γίνεται λειτουργία ώθησης ο sp αυξάνεται 
κατά ένα
αντίθετα όταν γίνεται λειτουργία απώθησης ο 
sp μειώνεται κατά ένα

15

12

8

-3

0

10

sp=141141

140

139

137

138

136

142



στοίβες  (3/3)

όταν η στοίβα είναι γεμάτη υπάρχει πιθανότητα 
να γίνει υπερχείλιση (stack overflow)

όταν είναι άδεια υπάρχει κίνδυνος υποχείλισης 
(underflow)
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