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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΕΠΠ 4.1, 13.1, 13.2) 

Συμπληρωματικό Υλικό (1, 2, 4, 5) 

1. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

4.1 | Ανάλυση προβλημάτων (Πράσινο Βιβλίο) 

 Η ανάλυση ενός προβλήματος σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό 
περιβάλλον περιλαμβάνει:  

 την καταγραφή της υπάρχουσας πληροφορίας για το πρόβλημα,  
 την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος,  
 την αποτύπωση των συνθηκών και προϋποθέσεων υλοποίησής του και 

στη συνέχεια:  
 την πρόταση επίλυσης με χρήση κάποιας μεθόδου,  
 και την τελική επίλυση με χρήση υπολογιστικών συστημάτων. 

Έτσι, κατά την ανάλυση ενός προβλήματος θα πρέπει να δοθεί απάντηση σε καθεμία από 
τις επόμενες ερωτήσεις:  

 Ποια είναι τα δεδομένα και το μέγεθος του προβλήματος,  
 Ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για την επίλυση του 

προβλήματος,  
 Ποια είναι η πλέον αποδοτική μέθοδος επίλυσής τους (σχεδίαση 

αλγορίθμου),  
 Πώς θα καταγραφεί η λύση σε ένα πρόβλημα (π.χ. σε ψευδογλώσσα), 

και  
 Ποιος είναι ο τρόπος υλοποίησης στο συγκεκριμένο υπολογιστικό 

σύστημα (π.χ. επιλογή γλώσσας προγραμματισμού). 

Έστω ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ενός ταχυδρομικού διανομέα, που πρέπει να 
ξεκινήσει από ένα χωριό, να επισκεφθεί έναν αριθμό από γειτονικά χωριά, για να μοιράσει 
ένα σύνολο επιστολών και να επιστρέψει στο χωριό, από όπου ξεκίνησε περνώντας μόνο 
μία φορά από κάθε χωριό. Το πρόβλημα έγκειται στην εύρεση της καλύτερης διαδρομής, 
έτσι ώστε ο διανομέας να διανύσει το μικρότερο δυνατό αριθμό χιλιομέτρων. 

Ι) Μία πρώτη ανάλυση του προβλήματος είναι: 

 να γίνει καταγραφή όλων των αποστάσεων μεταξύ των χωριών,  
 να ταξινομηθούν οι συνδέσεις των χωριών κατά αύξουσα χιλιομετρική 

απόσταση,  
 να επιλέγεται κάθε φορά η μετάβαση από το χωριό όπου βρίσκεται ο 

διανομέας προς το πλησιέστερο χωριό. 
ΙΙ) Μία διαφορετική ανάλυση του προβλήματος είναι: 

 να γίνει καταγραφή όλων των αποστάσεων μεταξύ των χωριών, 
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 να βρεθεί μία σειρά επίσκεψης των χωριών με στόχο την 
ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης και όχι την ελαχιστοποίηση 
της κάθε φορά απόστασης 

 

Γενικότερα, οι μέθοδοι ανάλυσης και επίλυσης των προβλημάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: 

 παρέχουν ένα γενικό πρότυπο κατάλληλο για την επίλυση 
προβλημάτων ευρείας κλίμακας,  

 μπορούν να αναπαρασταθούν με κοινές δομές δεδομένων και ελέγχου  
(που υποστηρίζονται από τις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες 
προγραμματισμού),  

 παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής των χρονικών και "χωρικών" 
απαιτήσεων της μεθόδου επίλυσης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει 
επακριβής εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 

 

Ενότητα 2. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων 2.1 Μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε 

Η «Διαίρει και Βασίλευε» (divide and conquer) αποτελεί μια μέθοδο σχεδίασης αλγορίθμων 
στην οποία εντάσσονται οι τεχνικές που υποδιαιρούν ένα πρόβλημα σε μικρότερα 
υποπροβλήματα, που έχουν την ίδια τυποποίηση με το αρχικό πρόβλημα, αλλά είναι 
μικρότερα σε μέγεθος. Με όμοιο τρόπο, τα υποπροβλήματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν 
σε ακόμη μικρότερα υποπροβλήματα κ.ο.κ. Έτσι η επίλυση ενός προβλήματος έγκειται στη 
σταδιακή επίλυση των όσο το δυνατόν μικρότερων υποπροβλημάτων, ώστε τελικά να 
προκύψει η συνολική λύση του αρχικού ευρύτερου προβλήματος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Το κάλπικο νόμισμα Είστε εκτιμητής χρυσών νομισμάτων. Κάποιος σας φέρνει 128 χρυσά 
νομίσματα και σας λέει ότι ένα από αυτά είναι κάλπικο. Το κάλπικο νόμισμα είναι 
πανομοιότυπο στην εμφάνιση με τα υπόλοιπα, αλλά επειδή περιέχει λιγότερη ποσότητα 
χρυσού είναι λίγο πιο ελαφρύ. Έχετε στη διάθεσή σας μια ζυγαριά ακριβείας με δύο 
δίσκους. Πώς θα εντοπίσετε το κάλπικο νόμισμα με όσο το δυνατό λιγότερα ζυγίσματα; 

Η μέθοδος σχεδίασης αλγορίθμων «Διαίρει και Βασίλευε» μπορεί να αποδοθεί με τα 
επόμενα βήματα:  

1. Δίνεται για επίλυση ένα στιγμιότυπο ενός προβλήματος.  

2. Το στιγμιότυπο του προβλήματος υποδιαιρείται σε υπο-στιγμιότυπα του ίδιου 
προβλήματος.  

3. Δίνεται ανεξάρτητη λύση σε κάθε ένα υπο-στιγμιότυπο.  

4. Συνδυάζονται όλες οι μερικές λύσεις που βρέθηκαν για τα υπο-στιγμιότυπα, έτσι ώστε να 
δοθεί η συνολική λύση του προβλήματος. 

Α) ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Ο αλγόριθμος της δυαδικής αναζήτησης (binary search) εφαρμόζεται μόνο σε πίνακες που 
έχουν ταξινομημένα στοιχεία. Αν τα στοιχεία δεν είναι ταξινομημένα τότε δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί.  
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Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής: 
Βρίσκουμε το μεσαίο στοιχείο του ταξινομημένου πίνακα.  

Εάν το προς αναζήτηση στοιχείο είναι ίσο με το μεσαίο στοιχείο τότε σταματάμε την 
αναζήτηση αφού το στοιχείο βρέθηκε 

Εάν δεν βρέθηκε, τότε ελέγχουμε αν το στοιχείο που αναζητούμε είναι μικρότερο ή 

μεγαλύτερο από το μεσαίο στοιχείο του πίνακα. Αν είναι μικρότερο, περιορίζουμε 

την αναζήτηση στο πρώτο μισό του πίνακα (με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία είναι 
διατεταγμένα κατά αύξουσα σειρά), ενώ αν είναι μεγαλύτερο περιορίζουμε την 

αναζήτηση στο δεύτερο μισό του πίνακα. 

Η διαδικασία αυτή λοιπόν επαναλαμβάνεται για το κατάλληλο πρώτο ή δεύτερο μισό 
πίνακα, μετά για το 1/4 του πίνακα κ.ο.κ. μέχρι, είτε να βρεθεί το στοιχείο, είτε να μην είναι 
δυνατό να χωρισθεί ο πίνακας περαιτέρω σε δύο νέα μέρη. 

Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης  

αλγόριθμος Δυαδική_αναζήτηση  !Α μονοδιάστατος πίνακας Ν θέσεων, S το στοιχείο που 
αναζητούμε  

δεδομένα // N, A, S // 

  

Left  1       ! αριστερό όριο 

Right  N     ! δεξιό όριο 

ΘΈΣΗ   0           ! θέση του στοιχείου 

F  FALSE 

όσο (Left<=Right) και (f=FALSE) επανάλαβε  

 M  (Left+Right) div 2         

 αν A[M]=S τότε  

  ΘΈΣΗ M;   

F  TRUE;  

 αλλιώς  

  αν A[M]<S τότε  

   Left  M+1;  

  αλλιώς  

   Right M-1;  

  Τέλος_αν  

 Τέλος_αν  

Τέλος_επανάληψης  

Αν F = TRUE τότε  

Εμφάνισε "Το στοιχείο,", S , "υπάρχει στη θέση:", θεση 
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Αλλιώς  

Εμφάνισε "Το στοιχείο,", S , " δεν υπάρχει στον πίνακα" 

Τέλος_αν  

 

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δυαδική_αναζήτηση 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: A[20], Left, Right, M, θέση, S, i 

 ΛΟΓΙΚΕΣ: f 
 ΑΡΧΗ 

 ΓΡΑΨΕ 'Οι αριθμοί που θα δοθούν πρέπει να είναι ταξινομημένοι κατά αύξουσα 
τάξη' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
        ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το', i, ' στοιχείο του πίνακα' 
      ΔΙΑΒΑΣΕ A[i]  
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

   ΓΡΑΨΕ 'Δωσε τιμή για αναζήτηση: ' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ S 
     Left <- 1 
     Right <- 20 
     θέση <- 0 
     f <- ΨΕΥΔΗΣ 
     ΟΣΟ (Left <= Right) ΚΑΙ (f = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       M <- (Left + Right) DIV 2 
        ΑΝ A[M] = S ΤΟΤΕ 
           θέση <- M 
           f <- ΑΛΗΘΗΣ 
       ΑΛΛΙΩΣ 
           ΑΝ A[M] < S ΤΟΤΕ 
              Left <- M + 1 
           ΑΛΛΙΩΣ 
              Right <- M - 1 
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
     ΑΝ f = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο,", S, "υπάρχει στη θέση:", θέση 
     ΑΛΛΙΩΣ 
        ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο,", S, " δεν υπάρχει στον πίνακα" 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ δυαδική_αναζήτηση 

Παράδειγμα  

Δίνεται ο πίνακας  
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1 2 5 8 9 15 22 27 35 37 38 40 43 45 47 

Αναζήτηση του στοιχείου 38  (υπάρχει στον πίνακα)  

 

Με κίτρινο σημειώνεται το στοιχείο του πίνακα που εξετάζεται (στο μέσον) 

Με πράσινο σημειώνεται το τμήμα του πίνακα που απομένει για αναζήτηση  

Με κόκκινο σημειώνεται το τμήμα του πίνακα που έχει αποκλειστεί 

(Τα ίδια χρώματα χρησιμοποιούνται και στο επόμενο παράδειγμα) 

Αναζήτηση του στοιχείου 39 (δεν υπάρχει στον πίνακα) 

 

Αριθμός  συγκρίσεων στη δυαδική αναζήτηση  

 

Στοιχεία  Ν Συγκρίσεις 

10 4 

100 7 

1.000 10 

10.000 14 

100.000 17 

1.000.000 20 

10.000.000 24 

100.000.000 27 

1.000.000.000 30 

Β) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (SELECTION SORT) 

Η ταξινόμηση  με επιλογή (selection sort), αποτελεί βασικό τρόπο ταξινόμησης, που 
υλοποιείται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα σε τρία βήματα: 
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1. Επιλογή του ελάχιστου στοιχείου  
2. Ανταλλαγή  του ελάχιστου με το πρώτο στοιχείο 
3. Επανάληψη των βημάτων 1 και 2 για τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα 

Ο Αλγόριθμος ταξινόμησης με επιλογή είναι ο παρακάτω. 

Αλγόριθμος Selection_Sort 
Δεδομένα // table, n // 
Για i από 1 μέχρι n-1 
   ΘΜΙΝ  i  
   ΜΙΝ  table[i] 
     Για j από i+1 μέχρι n  
          Αν ΜΙΝ > table[j] Τότε 
             ΘΜΙΝ  j 
             ΜΙΝ  table[j] 
     Τέλος_Επανάληψης  
   table[ΘΜΙΝ]   table[i] 
    table[i]  ΜΙΝ 
 Τέλος_ επανάληψης  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Selection_Sort 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: A[20],  ΘΈΣΗ1, x, i, j 
ΑΡΧΗ 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το', i, ' στοιχείο του πίνακα' 
      ΔΙΑΒΑΣΕ A[i]  
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 19 
      ΘΜΙΝ <- i 
      ΜΙΝ <- A[i]  
      ΓΙΑ j ΑΠΟ i + 1 ΜΕΧΡΙ 20 
         ΑΝ ΜΙΝ > A[j] ΤΟΤΕ 
            ΘΜΙΝ <- j 
            ΜΙΝ <- A[j]  
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
     A[ΘΜΙΝ] <- A[i]  
      A[i] <- x 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ 'Εκτύπωση με ταξινομημένα τα στοιχεία' 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
      ΓΡΑΨΕ A[i]  
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Selection_Sort 

Παράδειγμα  

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε το πίνακα Α[8] με στοιχεία τους αριθμούς 46, 55, 12, 42, 94, 18, 
06, 67.  Δηλαδή σε μορφή μονοδιάστατου πίνακα:  

Εναλλακτικά οι δύο τελευταίες εντολές με temp 

Temp    table[i] 

table[i]  table[ΘΜΙΝ] 

table[ΘΜΙΝ]   Temp 
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 46 55 12 42 94 18 06 67 

 τότε παρακάτω φαίνεται πως μετακινούνται τα στοιχεία με τον αλγόριθμο SelectionSort 

Βήμα 1  (εύρεση του ελάχιστου των στοιχείων και ανταλλαγή με το πρώτο) 

46 55 12 42 94 18 06 67 

Βήμα 2 (επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας αλλά στο τμήμα του  πίνακα  από το δεύτερο στοιχείο και κάτω)  

06 55 12 42 94 18 46 67 

Βήμα 3 (επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας αλλά στο τμήμα του  πίνακα  από το τρίτο  στοιχείο και κάτω)  

06 12 55 42 94 18 46 67 

Βήμα 4  (επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας αλλά στο τμήμα του  πίνακα  από το τέταρτο  στοιχείο και κάτω)  

06 12 18 42 94 55 46 67 

Βήμα 5  (επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας αλλά στο τμήμα του  πίνακα  από το πέμπτο  στοιχείο και κάτω) 

06 12 18 42 94 55 46 67 

Βήμα 6  (επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας αλλά στο τμήμα του  πίνακα  από το έκτο   στοιχείο και κάτω) 

06 12 18 42 46 55 94 67 

Βήμα 7  (επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας αλλά στο τμήμα του  πίνακα  από το έβδομο  στοιχείο και κάτω) 

06 12 18 42 46 55 94 67 

Τελική μορφή ταξινομημένου πίνακα (δεν χρειάζεται 8η επανάληψη σύγκρισης, αφού όταν 
απομένουν δύο μόνο κελιά και στο πρώτο θέσεις τον μικρότερο αριθμό, τότε στο δεύτερο 
αναγκαστικά τίθεται ο μεγαλύτερος) 

06 12 18 42 46 55 67 94 

 

 

 

Γ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (INSERTION SORT) 

ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ N     

    Τεισαγωγης  Π[Ι] 

    Κενηθεση   Ι 

    ΟΣΟ  Κενηθεση >1  ΚΑΙ Τεισαγωγης < Π[Κενηθεση -1] ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

          Π[Κενηθεση]  Π[Κενηθεση – 1] 

          Κενηθεση  Κενηθεση -1 
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    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

    Π[Κενηθεση]  Τεισαγωγης 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 
 

Α) ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΕΙΚΤΗ 

        Έστω ότι θέλουμε να διαβάσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα δύο διαδστάσεων Π[Ν,Μ], 
όπου τα Ν και Μ ακέραιες θετικές σταθερές. Η λύση εδώ παρουσιάζεται στη γενική της 
μορφή με τις σταθερές Ν και Μ. 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν*Μ 

     ΔΙΑΒΑΣΕ  Π[(i-1) div M +1, (i-1) mod M + 1] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Εδώ  μπορεί να δείτε άσκηση με συμπλήρωση κενών. Ο παραπάνω τρόπος 
όμως εκτός από τη σάρωση του πίνακα είναι πολύ χρήσιμος αν θέλουμε να ταξινομήσουμε 
συνολικά έναν διδιάστατο πίνακα έτσι ώστε σε μια αύξουσα ταξινόμηση το 1ο στοιχείο μιας 
γραμμής να είναι μεγαλύτερο του τελευταίου της προηγούμενης. Αυτές τις διαδικασίες τις 
βλέπουμε παρακάτω. 

Β) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (BUBBLESORT) 

        Έστω ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε συνολικά τα στοιχεία ενός πίνακα δύο 
διαδστάσεων Π[Ν,Μ], όπου τα Ν και Μ ακέραιες θετικές σταθερές. Η λύση εδώ 
παρουσιάζεται στη γενική της μορφή με τις σταθερές Ν και Μ. 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν*Μ 

    ΓΙΑ j ΑΠΟ Ν*Μ ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

          γ1 ← (j-1) div M + 1 

          σ1 ← (j-1) mod M + 1 

          γ2 ← ((j-1) -1) div M + 1 

          σ2  ← ((j-1) -1) mod M + 1 

           ΑΝ Π[γ2, σ2]<Π[γ1,σ1] ΤΟΤΕ 

                temp ← Π[γ2,σ2] 

                Π[γ2,σ2] ← Π[γ1,σ1] 

                Π[γ1,σ1] ←temp 

           ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Γ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (SELECTION SORT) 

        Έστω ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε συνολικά τα στοιχεία ενός πίνακα δύο 
διαδστάσεων Π[Ν,Μ], όπου τα Ν και Μ ακέραιες θετικές σταθερές. Η λύση εδώ 
παρουσιάζεται στη γενική της μορφή με τις σταθερές Ν και Μ. 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν*Μ-1 

      ΜΙΝ ← Π [(i-1) div M + 1,(i-1) mod M + 1] 

      γ ← (i-1) div M + 1 

      σ ← (i-1) mod M + 1 

      ΓΙΑ j ΑΠΟ i+1 ΜΕΧΡΙ Ν*Μ 

              ΑΝ Π[(j-1) div M + 1, (j-1) mod M + 1] ΤΟΤΕ 

                         ΜΙΝ ← Π [(j-1) div M + 1,(j-1) mod M + 1] 

                          γ ← (j-1) div M + 1 

                          σ ← (j-1) mod M + 1 

                ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

        Π[γ,σ] ←  Π [(i-1) div M + 1,(i-1) mod M + 1] 

        Π [(i-1) div M + 1,(i-1) mod M + 1] ← ΜΙΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Δ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ 

        Έστω ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε συνολικά τα στοιχεία ενός πίνακα δύο 
διαδστάσεων Π[Ν,Μ], όπου τα Ν και Μ ακέραιες θετικές σταθερές. Η λύση εδώ 
παρουσιάζεται στη γενική της μορφή με τις σταθερές Ν και Μ. 

 

 

Κ ←1                            ! Δείκτης για αντιγραφή σε μονοδιάστατο Α με Ν * Μ στοιχεία 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν 

      ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ M 

            Α[Κ]←Π[i,j] 

            K ← K + 1 

      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

!Στη συνέχεια ταξινομούμε τον μονοδιάστατο Α  
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! Μετά την ταξινόμηση τον ξανατοποθετούμε στον Π  

Κ ←1                            ! Δείκτης για αντιγραφή σε μονοδιάστατο Α με Ν * Μ στοιχεία 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν 

      ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ M 

            Π[i,j] ← Α[Κ] 

            K ← K + 1 

      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

2. ΣΤΟΙΒΑ – ΟΥΡΑ 
Α) ΣΤΟΙΒΑ  (ΥΛΟΠΟΙΕI ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ LIFO (LAST IN FIRST OUT) 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗ – 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ TOP. 

Σημειώνεται ότι στην αρχή ο δείκτης top δείχνει 0. Άρα όταν ο δείκτης top είναι 0 τότε η 
στοίβα – πίνκας θεωρείται άδεια. Ειδικότερα για την κάθε λειτουργία :  

ΩΘΗΣΗ 

Κατά τη διαδικασία της ώθησης ελέγχεται αν η στοίβα είναι γεμάτη (υπερχείλιση), Αν είναι 
εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ενώ αν όχι γίνεται κανονικά η ώθηση. Η Λειτουργία 
περιγράφεται σε φυσική γλώσσα με τα παρακάτω βήματα: 

Α. Έλεγξε αν η στοίβα – πίνακας έχει κενές θέσεις  

Β. Αν ναι  

         i) αύξησε τον δείκτη top κατά 1  

        ii) βάλε το στοιχείο στη θέση top 

Γ. Αν όχι εμφάνισε το μήνυμα «Υπερχείλιση» 

 

ΑΠΩΘΗΣΗ 

Κατά τη διαδικασία της απώθησης ελέγχεται αν η στοίβα είναι άδεια (υποχείλιση), Αν είναι 
εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ενώ αν όχι γίνεται κανονικά η ώθηση. Η Λειτουργία 
περιγράφεται σε φυσική γλώσσα με τα παρακάτω βήματα: 

Α. Έλεγξε αν η στοίβα – πίνακας είναι άδεια (top = 0)  

Β. Αν όχι  

               ii) βγάλε το στοιχείο από τη θέση top και τοποθέτησέ το σε μεταβλητή (ή εμφάνισέ 
το) 

               i) μείωσε τον δείκτη top κατά 1  

Γ. Αν όχι εμφάνισε το μήνυμα «Υποχείλιση» 
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Υλοποίηση σε γλώσσα ώθησης και απώθησης  σε στοίβα με χρήση πίνακα Α 10 θέσεων (Η 
αρχικοποίηση του top γίνεται με 0) 

 

Β) ΟΥΡΑ  (ΥΛΟΠΟΙΕI ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ FIFO (FIRST IN FIRST OUT) 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΙΚΤΩΝ – 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ  FRONT (F) KAI REAR (R). 

Σημειώνεται ότι στην αρχή οι δείκτες F και R δείχνουν 0. Η Ουρά θεωρείται άδεια αν είτε 
οι F και R δέιχνουν 0 είτε ο  F είναι μεγαλύτερος του R.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διαδικασία της εισαγωγής ελέγχεται αν η ουρά είναι γεμάτη.  Αν είναι εμφανίζεται 
κατάλληλο μήνυμα ενώ αν όχι γίνεται κανονικά η εισαγωγή. Η Λειτουργία περιγράφεται σε 
φυσική γλώσσα με τα παρακάτω βήματα: 

Α. Έλεγξε αν η ουρά – πίνακας έχει κενές θέσεις  (Δείκτης R <N όπου Ν η διάσταση του 
πίνακα) 

Β. Αν ναι  

          i) Αν η ουρά είναι άδεια σημαίνει:  

                  α) ή ο F είναι 0 και R είναι 0 οπότε  

                         1. αύξησε τον F κατά 1 και τον R κατά 1 μόνο σε αυτή την περίπτωση 

                       2. βάλε το στοιχείο στη θέση R. 

                  β) ή ο δείκτης F>R οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό (απ’ ότι 
κάνουμε σε κάθε άλλη περίπτωση - βλ. ii παρακάτω) κατά την εισαγωγή μια και στην 
επόμενη εισαγωγή ο δείκτης R θα ξανααυξηθεί και θα γίνει R = F. 

           ii) Σε κάθε άλλη περίπτωση:  

               α) αύξησε τον δείκτη  R κατά 1  

1)  Το τμήμα προγράμματος για την 
ΏΘΗΣΗ σε στοίβα είναι  το παρακάτω: 

ΓΡΑΨΕ ΄Δώσε στοιχείο για να μπει στην 
στοίβα Α:' 

ΔΙΑΒΑΣΕ στοιχείο 

ΑΝ top<10 ΤΟΤΕ 

         top  top + 1 

        Α[top] στοιχείο 

  ΑΛΛΙΩΣ  

   ΓΡΑΨΕ ‘Υπερχείλιση' 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

2)  Το τμήμα προγράμματος για την 
απώθηση από  στοίβα είναι  το παρακάτω: 

 

  ΑΝ top>=1 ΤΟΤΕ 

   Στοιχείο  <--  Α[top] 

   top   top - 1 
            ΑΛΛΙΩΣ 

   ΓΡΑΨΕ ‘Υποχείλιση' 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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               β) βάλε το στοιχείο στη θέση R 

Γ.) Αν όχι εμφάνισε το μήνυμα «Γεμάτη» 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διαδικασία της εξαγωγής ελέγχεται αν η ουρά είναι άδεια.  Αν είναι εμφανίζεται 
κατάλληλο μήνυμα ενώ αν όχι γίνεται κανονικά η εισαγωγή. Η Λειτουργία περιγράφεται σε 
φυσική γλώσσα με τα παρακάτω βήματα: 

Α. Έλεγξε αν η ουρά – πίνακας είναι άδεια  

       i)  F=0 και R=0 οπότε 

 Εμφανίζουμε το μήνυμα η ουρά είναι άδεια και δεν μπορούμε να εξάγουμε 

Β. Αν όχι    

      1. Έλεγξε αν η ουρά έχει ένα μόνο στοιχείο (F=R)                     

 βγάλε το τελευταίο στοιχείο από την ουρά. Ξανακάνε τους δείκτες F και R πάλι 0  
για να ξαναχρησιμοποιήσεις τον πίνακα – ουρά από την αρχή και να μην 
αχρηστευτεί. Έτσι το F δε θα αυξηθεί και δε θα γίνει ποτέ > R  

       2. Αν η ουρά έχει πάνω από ένα στοιχεία (F < R) τότε 

         i) βγάλε το στοιχείο από τη θέση F και τοποθέτησέ το σε μεταβλητή (ή εμφάνισέ το) 

        ii) αύξησε τον δείκτη  F κατά 1  

Υλοποίηση σε γλώσσα εισαγωγής και εξαγωγής  σε ουρά με χρήση πίνακα Α 10 θέσεων (η 
αρχικοποίηση των F και R γίνεται με 0 
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Γ. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΟΥΡΑ - ΣΤΟΙΒΑ 

1. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ 

Στα υποπρογράμματα που ακολουθούν, το στοιχείο που ωθείται ή απωθείται στη στοίβα, 
είναι παράμετρος στις διαδικασίες (για είσοδο στην ώθηση ή έξοδο από την απώθηση) και 
υπάρχει και η λογική μεταβλητή done που επιστρέφει τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ, αναλόγως 
αν έγινε η ώθηση ή η απώθηση στη στοίβα. Το μέγεθος Ν του πίνακα έχει δηλωθεί ως 
συμβολική σταθερά για να μπορεί να αλλαχθεί ανάλογα με το πρόβλημα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΘΗΣΗ (Α, στοιχείο, top, done) 

 ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

  Ν = 10 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:  top 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: στοιχείο, Α[Ν] 

  ΛΟΓΙΚΕΣ: done 

 ΑΡΧΗ 

  ΑΝ top < Ν ΤΟΤΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ (Α, στοιχείο, top, done) 

 ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

  Ν = 10 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: top 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: στοιχείο, Α[Ν] 

  ΛΟΓΙΚΕΣ: done 

 ΑΡΧΗ 

  ΑΝ top >=1 ΤΟΤΕ   

1)  Το τμήμα προγράμματος για την 
εισαγωγή σε ουρά είναι  το παρακάτω: 

ΓΡΑΨΕ ΄Δώσε στοιχείο για να εισαχθεί στην 
ουρά Α:' 

ΔΙΑΒΑΣΕ στοιχείο 

  ΑΝ F = 0 ΚΑΙ R = 0 ΤΟΤΕ 

        F   1 

        R  1 

        Α[R]  στοιχείο 

  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ R<10 TOTE  

        R   R + 1 

       Α[R] στοιχείο 

ΑΛΛΙΩΣ 

   ΓΡΑΨΕ 'Ουρά γεμάτη' 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

2)  Το τμήμα προγράμματος για την 
απώθηση από  στοίβα είναι  το παρακάτω: 

 

           ΑΝ R=0  KAI F=0 ΤΟΤΕ 

                         ΓΡΑΨΕ ‘Oυρά άδεια'                        

           ΑΛΛΙΩΣ_AN F=R τότε 

                                   Στοιχείο  Α[F] 

                                   R  0 

                                   F  0 

             ΑΛΛΙΩΣ 

   Στοιχείο    Α[F] 

   F   F + 1   

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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   top <-- top + 1 

   Α[top] <-- στοιχείο 

   done <-- ΑΛΗΘΗΣ 

  ΑΛΛΙΩΣ 

   done <-- ΨΕΥΔΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

   στοιχείο <-- Α[top] 

   top <-- top - 1 

   done <-- ΑΛΗΘΗΣ 

  ΑΛΛΙΩΣ 

   done <-- ΨΕΥΔΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

2. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΥΡΑ 

Στα υποπρογράμματα που ακολουθούν, το στοιχείο που εξάγεται ή εξάγεται από τη στοίβα, 
είναι παράμετρος στις διαδικασίες (για είσοδο στην εισαγωγή ή έξοδο από την εξαγωγή) 
και υπάρχει και η λογική μεταβλητή done που επιστρέφει τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ, 
αναλόγως αν έγινε η εισαγωγή ή η εξαγωγή. Το μέγεθος Ν του πίνακα έχει δηλωθεί ως 
συμβολική σταθερά για να μπορεί να αλλαχθεί ανάλογα με το πρόβλημα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Α, στοιχείο, F, R, done) 

 ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

  Ν = 10 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:  F, R 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: στοιχείο, Α[Ν] 

  ΛΟΓΙΚΕΣ: done 

 ΑΡΧΗ 

     ΑΝ F = 0 ΚΑΙ R = 0 ΤΟΤΕ 

                          F   F + 1 

                          R  R + 1 

                         Α[R]  στοιχείο 

                         done  ΑΛΗΘΗΣ 

                    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ R<10 TOTE  

                        R   R + 1 

                     Α[R] στοιχείο 

                       done  ΑΛΗΘΗΣ 

                  ΑΛΛΙΩΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ (Α, στοιχείο, F, R, done) 

 ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

  Ν = 10 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: F, R 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: στοιχείο, Α[Ν] 

  ΛΟΓΙΚΕΣ: done 

 ΑΡΧΗ 

 ΑΝ R=0  KAI F=0 ΤΟΤΕ 

                         ΓΡΑΨΕ ‘Oυρά άδεια'   

                                 done  ΨΕΥΔΗΣ                        

           ΑΛΛΙΩΣ_AN F=R τότε 

                                   Στοιχείο  Α[F] 

                                   R  0 

                                   F  0 

                                 done  ΑΛΗΘΗΣ                       

             ΑΛΛΙΩΣ 

   Στοιχείο    Α[F] 
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                     ΓΡΑΨΕ 'Ουρά γεμάτη' 

                       done  ΑΛΗΘΗΣ       

                 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

   F   F + 1  

                                 done  ΑΛΗΘΗΣ                        

  

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Δ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ  

 

1) Σε μια στοίβα 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά τα στοιχεία: Σ, Γ, Μ, Α, Δ 
στην 1η, 2η, 3η, 4η και 5η θέση αντίστοιχα. 

i) Να προσδιορίσετε την τιμή του δείκτη top της παραπάνω στοίβας και να 
την σχεδιάσετε. 

ii) Αν εφαρμόσουμε τις παρακάτω λειτουργίες: Απώθηση, Απώθηση, 
Απώθηση, Ώθηση Χ , Ώθηση Δ και Απώθηση ποιά είναι η νέα τιμή της 
top και ποιά η τελική μορφή της στοίβας; 

 
2) Η παραπάνω άσκηση να υλοποιηθεί με ουρά χρησιμοποιώντας, όπου Απώθηση  

Εξαγωγή και όπου Ώθηση Εισαγωγή. Επίσης αντί της top να δοθούν οι τιμές των 
δεικτών rear και front. 
 

3) Σε μια άδεια στοίβα 10 θέσεων ωθούμε τα στοιχεία Ο, Σ, Ε, Τ, Λ. Με ποιό τρόπο 
πρέπει να ωθηθούν και να απωθηθούν  τα δεδομένα ώστε η στοίβα  να περιέχει  
τα δεδομένα Τ, Ε, Λ, Ο, Σ (σε αύξουσες θέσεις του πίνακα). 
 

4)  Η παραπάνω άσκηση να υλοποιηθεί με ουρά, χρησιμοποιώντας όπου Απώθηση  
Εξαγωγή και όπου Ώθηση Εισαγωγή. Επίσης αντί της top να δοθούν οι τιμές των 
δεικτών rear και front. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1)   
i) 
 10  

9  
8  
7  
6  
5 Δ 
4 Α 
3 Μ 
2 Γ 
1 Σ 

ii) Η νέα τιμή της top είναι 3 και η στοίβα 
γίνεται: 

 

 

 

 

 

 

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3 Χ 
2 Γ 
1 Σ 

top top=5 top=3 
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 2)   

i)      Η αρχική μορφή της ουράς 
είναι: 

 

οι τιμές της front και της rear είναι:   front=1 και rear=5 

 

ii) Η τελική μορφή της ουράς είναι: 

 

 

και οι τιμές της front και της rear γίνονται:   front=5 και rear=7 

3)  

 Η αρχική μορφή της στοίβας είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  
9  
8  
7  
6  
5 Λ 
4 Τ 
3 Ε 
2 Σ 
1 Ο 

Εκτελώντας  τις λειτουργίες : Απώθηση, 
Απώθηση, Απώθηση, Απώθηση, Απώθηση, 
Ώθηση Τ, Ώθηση Ε, Ώθηση Λ, Ώθηση Ο, 
Ώθηση Σ, τότε η τελική μορφή της στοίβας 
γίνεται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  
9  
8  
7  
6  
5 Σ 
4 Ο 
3 Λ 
2 Ε 
1 Τ 

 

 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 

Σ Γ Μ Α Δ      

front    rear      

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 

    Δ Χ Δ    

    front  rear    

top 

top 

top 
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 4)  i)  Η αρχική μορφή της ουράς είναι: 

 

 

   

 

οι τιμές της front και της rear είναι:   front=1 και rear=5 

ii) Εκτελώντας  τις λειτουργίες : Εξαγωγή, Εξαγωγή, Εξαγωγή, , Εξαγωγή, Εξαγωγή,  
Εισαγωγή Τ , Εισαγωγή  Ε, Εισαγωγή Λ, Εισαγωγή   Ο, Εισαγωγή  Σ, τότε η τελική 
μορφή της ουράς γίνεται 

 

 

   

 

 

και οι τιμές της front και της rear γίνονται:   front=6 και rear=10. 

ΣΤ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ  

 

    

 

12 

22 

13 

 

Τοp  

1. Υποθέτουμε ότι έχουμε μια στοίβα 6 θέσεων (βλ. παραπάνω) 

Να σχεδιάσετε ξανά την δομή της στοίβας ή να αποφανθείτε για το εάν 
συμβαίνει υπερχείλιση ή υποχείλιση σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
Α) ώθηση των στοιχείων 10, 17, 18 και στην συνέχεια απώθηση 2 στοιχείων 

Β) ώθηση των στοιχείων 21, 13, 34, 42  

Γ) ώθηση του στοιχείου 5 απώθηση 3 στοιχείων, ώθηση του 41 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 

Ο Σ Ε Τ Λ      

front    rear      

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 

     Τ Ε Λ Ο Σ 

     front    rear 
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Δ) ώθηση του στοιχείου 74 απώθηση 6 στοιχείων. 

 

2. Θεωρούμε ότι έχουμε την παρακάτω ουρά: 

     1   2  3     4          5               6                      7                  8             9  

23 34 12 20      

 

 

   front         rear 

 

Να ζωγραφίσετε ξανά την ουρά με τους δείκτες της σε κάθε μια από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

Α) εισαγωγή των στοιχείων 11, 21, 32 και στην συνέχεια εξαγωγή 2 στοιχείων 

B) εξαγωγή  2 στοιχείων και εισαγωγή των 19, 7 

Γ) εξαγωγή 4 στοιχείων, εισαγωγή των 18, 90, 3 

 Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ  

Άσκηση 1 
Μία αεροπορική εταιρία εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Χανιά κατά τους 
θερινούς μήνες του έτους. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, η εταιρία διατηρεί σε 
λίστα αναμονής τους επιβάτες που δεν πρόλαβαν να κλείσουν εισιτήριο ώστε αν 
προκύψει κάποια ακύρωση τότε να ενημερώσει τον πρώτο στη σειρά πελάτη που 
εισήχθη στην λίστα αναμονής να κλείσει εισιτήριο. Η λίστα αναμονής δεν μπορεί να 
περιλαμβάνει περισσότερα από 10 ονόματα. 
Να κάνετε πρόγραμμα το οποίο: 
1. Θα δέχεται μία εκ των τριών τιμών εισαγωγής: «ΕΓΓΡΑΦΗ», «ΑΚΥΡΩΣΗ» ή 
«ΤΕΛΟΣ» κάνοντας έλεγχος εγκυρότητας. 
2. Αν ο χρήστης δώσει την τιμή «ΕΓΓΡΑΦΗ» τότε θα ζητείται το όνομα του χρήστη 
και θα καταχωρείται στην λίστα αναμονής μόνο εφόσον η λίστα αναμονής είναι 
μικρότερη των 10 ατόμων. Διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα: «Η λίστα αναμονής 
είναι πλήρης». 
3. Αν ο χρήστης δώσει την τιμή «ΑΚΥΡΩΣΗ», τότε κάποιος από τους επιβάτες της 
πτήσης έχει ακυρώσει την κράτησή του, συνεπώς το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εμφανίσει το όνομα του ατόμου που είναι πρώτο διαθέσιμο στην λίστα αναμονής. Αν 
δεν υπάρχουν άτομα στην λίστα αναμονής, να εμφανίζεται το μήνυμα «Η λίστα 
αναμονής είναι άδεια». 
4. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να δώσει την τιμή 
«ΤΕΛΟΣ». 
5. Το πρόγραμμα να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που κατάφεραν να κάνουν 
κράτηση μέσα από την λίστα αναμονής, καθώς και το μέγιστο πλήθος των ατόμων 
που περίμεναν στην ουρά αναμονής. 
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(Θεωρήστε τις λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΕΞΑΓΩΓΗ ότι μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε σαν εντολές και το δείκτη top σαν μεταβλητή με την τιμή που θα 
πάρει στη στοίβα χωρίς να την  έχετε αρχικοποιήσει). 

Άσκηση 2 
Σε μία τράπεζα οι πελάτες εξυπηρετούνται με βάση της σειρά άφιξής τους στο 
κατάστημα. Η τράπεζα έχει ένα ταμείο και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε 
πελάτη είναι 2 λεπτά. Η ουρά αναμονής στην τράπεζα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 40 
άτομα. 
Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 
1. Θα δέχεται μία εκ των δύο τιμών εισαγωγής: «ΕΙΣΟΔΟΣ» ή «ΕΠΟΜΕΝΟΣ» 
κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας. 
2. Αν δοθεί η τιμή «ΕΙΣΟΔΟΣ» τότε να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του πελάτη και 
αμέσως μετά να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που περιμένουν πριν από αυτόν, 
εκτός αν η ουρά αναμονής είναι γεμάτη οπότε θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ. ΕΛΑΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ». 
3. Αν δοθεί η τιμή «ΕΠΟΜΕΝΟΣ» τότε να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του 
πελάτη προς εξυπηρέτηση. 
4. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχει κανένας 
πελάτης προς εξυπηρέτηση. 
5. Στο τέλος να εμφανίζεται 
   a. το πλήθος των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν και 
   b. τον μέσο χρόνο αναμονής των πελατών. 

(Θεωρήστε τις λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΕΞΑΓΩΓΗ ότι μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε σαν εντολές και τις μεταβλητές Front και Rear με τις τιμές που 
έχουν πάρει κατά τις διαδικασίες αυτές χωρίς να τις έχτε αρχικοποιήσει). 

Άσκηση 3 
Ένα οχηματαγωγό πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΨΑΡΡΑ – ΧΙΟΣ – 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Τα οχήματα που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά για Μυτιλήνη, έπειτα 
για Χίο και στο τέλος για ΨΑΡΑ. Προφανώς κατά την αποβίβαση ακολουθείται η 
αντίστροφη διαδικασία. Στο λιμάνι του Πειραιά προσέρχονται τα αυτοκίνητα για 
αναχώρηση. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 
Α) θα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας και τον προορισμό καθενός από τα 500 
αυτοκίνητα που προσέρχονται. 
– Εφόσον το αυτοκίνητο έχει προορισμό την Μυτιλήνη ο αριθμός του κυκλοφορίας 
να καταχωρείται στη στοίβα με όνομα ΟΧΗΜΑΤΑ. 
– Εφόσον έχει προορισμό την Χίο ή τα Ψαρρά, ο αριθμός κυκλοφορίας να 
καταχωρείται στις ουρές ΟΥΡΑ_ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΑ_ΨΑΡΡΩΝ αντίστοιχα. 
Β) Όταν διαβαστούν τα στοιχεία όλων των οχημάτων, να καταχωρείται στην στοίβα 
ΟΧΗΜΑΤΑ ένα-ένα τα οχήματα της ουράς ΟΥΡΑ_ΧΙΟΥ και ΟΥΡΑ_ΨΑΡΡΩΝ. 
Γ) Στο τέλος να εξάγει και να εμφανίζει από την στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ σε τρεις 
διαφορετικές λίστες τα οχήματα με προορισμό τα Ψαρρά, τη Χίο και τη Μυτιλήνη. 

(Θεωρήστε τις λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΩΘΗΣΗ , ΑΠΩΘΗΣΗ ότι 
μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν εντολές και τις μεταβλητές Front και Rear και 
top με τις τιμές που έχουν πάρει κατά τις διαδικασίες αυτές χωρί να τις έχετε 
αρχικοποιήσει). 
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3. ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΕΦ 13.1 -13.2 
–ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦ 5) 

Ακόμη και πολύ ικανοί επαγγελματίες προγραμματιστές κάνουν λάθη στην 
ανάπτυξη των προγραμμάτων. Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες 
λαθών:  

• Συντακτικά λάθη  (ή λάθη κατά την υλοποίηση) 
• Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος (ή λάθη 
κατά την εκτέλεση) 
• Λογικά λάθη που παράγουν λανθασμένα αποτελέσματα 

 
Συντακτικά λάθη (ΚΕΦ.13 Λάθη κατά την εκτέλεση) 
Κάποιες φορές ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί, επειδή κατά τη μετάφραση 
εντοπίζονται συντακτικά λάθη. Π.χ. δε γράψαμε σωστά μια δεσμευμένη λέξη, 
παραλείψαμε μια δεσμευμένη λέξη, παραλείψαμε να δηλώσουμε μια μεταβλητή, ή 
δεν κλείσαμε ποτέ μια δομή επιλογής. 
Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος (ΚΕΦ.13 λάθη 
κατά την εκτέλεση) 
Ένα πρόγραμμα μπορεί να τερματίσει αντικανονικά λόγω διαφόρων λαθών και να 
οδηγήσει όπως λέμε σε κρέμασμα (crash) μιας εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν 
επιχειρήσουμε να διαιρέσουμε με το μηδέν ή αν κατά την ανάγνωση ενός ακεραίου 
αριθμού εισαχθεί ένα γράμμα, ή η κλήση μιας διαδικασίας με δεδομένα που δεν μορεί 
να χειριστεί, όπως η αναζήτηση ενός διαγραμμένου αρχείου ή η υπερχείλιση μιας 
μεταβλητής λόγω προβλημάτων του υλικού όπως για παράδειγμα η καταστροφή του 
σκληρού δίσκου, ο τερματισμός της σύνδεσης δικτύου ή η αποσύνδεση του 
εκτυπωτή. 
Λογικά λάθη 
Ακόμη κι αν το πρόγραμμά μας δεν περιέχει συντακτικά λάθη και μπορεί να 
εκτελεστεί, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί, ώστε να διαπιστώσουμε αν κατά την 
εκτέλεσή του εμφανίζονται λογικά λάθη. Τα λογικά λάθη έχουν ως συνέπεια το 
πρόγραμμα σε κάποιες περιπτώσεις να εξάγει λανθασμένα αποτελέσματα. Για να 
εντοπίσουμε τα λογικά λάθη μπορούμε να κάνουμε δοκιμαστικές εκτελέσεις του 
προγράμματός μας και να ελέγξουμε αν για συγκεκριμένες τιμές εισόδου, το 
πρόγραμμά μας εξάγει σωστά αποτελέσματα. 
 
ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ 
Η διαδικασία ελέγχου, εντοπισμού και διόρθωσης των σφαλμάτων ενός 
προγράμματος καλείται εκσφαλμάτωση (debugging). Στόχος της διαδικασίς 
εκσφαλμάτωσης είναι ο εντοπισμός των σημείων του προγράμματος που προκαλούν 
προβλήματα στη λειτουργία του. 
Σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μνεία στα 
λάθη κατά την υλοποίηση (κατά το σχεδιασμό) αφού αυτά είναι συντακτικά και τις 
περισσότερες φορές το περιβάλλον προγραμματισμού τα ανιχνεύει αυτόματα και 
προτείνει τη διόρθωσή τους. Ακόμα και αν δεν προτείνει τη διόρθωση ο 
μεταγλωττιστής συλλαμβάνει και περιγράφει το λάθος ώστε πολύ εύκολα ο 
προγραμματιστής να μπορεί να το διορθώσει. 
Τα λάθη που μας απασχολούν στη φάση της εκσφαλμάτωσης είναι οι άλλες δύο 
κατηγορίες λαθών. Η εκφαλμάτωση τέτοιων λαθών μπορεί να γίνει μέσα από 
εργαλεία εκσφαλμάτωσης ή ειδικές εντολές ή συναρτήσεις που προσφέρει το 
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περιβάλλον προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια επίπονη 
διαδικασία. 
TIPS: 
1.Η εισαγωγή γραμμών με σχόλια βοηθάει πολλές φορές τη διαδικασία 
εκσφαλμάτωσης. 
2. Η εκσφαλμάτωση διευκολύνεται επίσης εφόσον τα ονόματα των μεταβλητών 
ανάγουν στο περιεχόμενό τους. 
 
Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής 
Σε μια δομή επιλογής μπορεί να εμφανιστούν λογικά λάθη που σχετίζονται με:  
• τη συνθήκη ή τις συνθήκες  
• τις ομάδες εντολών που εκτελούνται όταν μια συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. 
 
Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης 
Σε μια δομή επανάληψης μπορεί να εμφανιστούν λογικά λάθη που σχετίζονται με:  
• τη συνθήκη επανάληψης ή τερματισμού,  
• την αρχικοποίηση της συνθήκης,  
• την ενημέρωση της συνθήκης εντός του βρόχου επανάληψης,  
• τις εντολές που περιλαμβάνονται εντός του βρόχου. 
Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες 
Στους Πίνακες πέρα από τα λογικά λάθη που αφορούν τις δομές επανάληψης που 
διαχειρίζονται έναν Πίνακα εδώ πρέπει να προσέξουμε τα λάθη που οδηγούν σε 
ξεπέραση ορίου του Πίνακα είτε προς τα κάτω – δηλαδή ο δείκτης να γίνει 0 και 
μικρότερος είτε προς τα πάνω.  
Η χρήση λάθος αριθμού δεικτών (για παράδειγμα σε Πίνακα δισδιάστατο να 
χρησιμοποιήσουμε έναν δείκτη) είναι ένα σημαντικό λάθος εντάσσεται όμως στα 
συντακτικά λάθη. 
Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα 
Στα υποπρογράμματα πέρα από όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις λαθών πρέπει 
επιπλέον να προσέχουμε τα λάθη που οδηγούν σε καταστρατήγηση των κανόνων που 
διέπουν τις Πραγματικές και τις Τυπικές Παραμέτρους και συγκεκριμένα : 

 Οι τυπικές να είναι ίσες με τις πραγματικές 
 Κάθε πραγματική με την αντίστοιχή της τυπική να είναι του ίδιου τύπου 
 Αν είναι Πίνακας να είναι και της ίδιας ακριβώς διάστασης και μεγέθους 

στην αντίστοιχη διάσταση 
 Αν έχω σαν πραγματική παράμετρο στοιχείο πίνακα η αντίστοιχη τυπική 

πρέπει να είναι μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. 
 
Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί» 
Ένα σενάριο ελέγχου (test case) περιγράφει τα δεδομένα εισόδου ολόκληρου του 
προγράμματος ή τμήματος του προγράμματος (διαδικασία, συνάρτηση) και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα σενάρια ελέγχου εκτελούνται, είτε σε πραγματικό 
περιβάλλον προγραμματισμού είτε εικονικά με δημιουργία πίνακα τιμών των 
μεταβλητών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων και των 
πραγματικών αποτελεσμάτων, υπάρχει λάθος το οποίο πρέπει να εντοπιστεί και να 
διορθωθεί. 
 

 Είναι σημαντικό να δημιουργούνται διαστήματα και για τις μη έγκυρες τιμές 
εισόδου, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα πρόγραμμα θα 
τροφοδοτείται μόνο με έγκυρες τιμές. 
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 Μετά τον καθορισμό των διαστημάτων πρέπει να επιλεγούν τιμές για τα 
σενάρια ελέγχου που να καλύπτουν όλα τα διαστήματα. Αφού τα διαστήματα 
είναι ισοδύναμα, μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε τιμή από κάθε διάστημα. 
Μια καλύτερη στρατηγική είναι να γίνει έλεγχος των ακραίων τιμών κάθε 
διαστήματος (boundary value analysis), καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι τα 
περισσότερα λάθη γίνονται σε αυτά τα σημεία. Αυτό είναι λογικό, αν 
σκεφτούμε ότι τα διαστήματα τιμών θα υλοποιηθούν με κάποια μορφή δομής 
επιλογής, οπότε μπορεί να υπάρχουν λάθη στις λογικές συνθήκες, π.χ. 
συμπερίληψη ακραίας τιμής (<= αντί για = αντί για >), παράλειψη ακραίας 
τιμής (< αντί για <=, > αντί για >=). 

 
 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 Όταν κάποιος προγραμματίζει αντικειμενοστρεφώς διασπά το πρόβλημα στα 

συστατικά του στοιχεία. 
 Κάθε στοιχείο μετατρέπεται σε αυτοτελες αντικείμενο με δικές του εντολές  

και δεδομένα που σχετίζονται με αυτό. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΙΤΑΙ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΛΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΉ 

 



 23

ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ 
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΑΥΤΗΝ ΜΙΑ ΚΛΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Η ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΓΟΝΟΣ (ΥΠΟΚΛΑΣΗ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙ ΚΑΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΓΟΝΟΣ (ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ) 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 
ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Έστω ότι έχουμε ένα περβάλλον Προγραμματιστικό για δημιουργία Κινούμενων 
εικόνων. Το περιβάλλον αυτό περιέχει τις εξής κλάσεις και αντικείμενα: 

1. ΚΛΑΣΗ ΔΙΠΟΔΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Α) Άνθρωπος Ηλικιωμένος 
Β) Άνθρωπος Ενήλικας 
Γ) Άνθρωπος Έφηβος 
Δ) Άνθρωπος παιδί 
Ε) Εξωγήινος 

2. ΚΛΑΣΗ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Α) Σκύλος 
Β) Γάτα  
Γ) Πρόβατο 
Δ) Γουρούνι 

3. ΚΛΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Α) Κούκλα 
Β) Μπάλα  
Γ) Κομμάτι ξύλο (Bamboo) 
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Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά των παραπάνω στοιχείων για να 
εμπεδώσουμε καλύτερα τους ορισμούς που δόθηκαν. 
1. Ιδιότητες 

Τα δίποδα έχουν πολλές κοινές ιδιότητες με βασικότερη ότι έχουν 2 
πόδια και 2 χέρια. Όποτε δημιουργώ ένα αντικείμενο της κλάσης αυτής 
είναι βέβαιο ότι θα διαθέτει τις παραπάνω ιδιότητες.  
Τα τετράποδα αντίστοιχα έχουν 4 πόδια μία ουρά κλπ. 
Μπορώ βέβαια σε κάθε αντικείμενο εκτός από τις ιδιότητες της κλάσης 
που κληρονομεί (κληρονομικότητα) να προσθέσω και νέες.  

2. Μέθοδοι 
Τα δίποδα έχουν κάποιες κοινές μεθόδους που προκύπτουν και αυτές 
από την κληρονομικότητα της κλάσης όπως για παράδειγμα μπορούν να 
σηκώσουν το χέρι τους. 
Τα τετράποδα αντίστοιχα μπορούν όλα να κουνήσουν την ουρά τους. 

3. Κληρονομικότητα 
Εκτός από τα κληρονομούμενα χαρακτηριστικά – μεθόδους μπορούμε να 
προσθέσουμε μεθόδους σε κάποιο αντικείμενο ή / και κλάση 
αντικειμένων οπότε η μέθοδος κληρονομείται σε όλα τα αντικείμενα της 
κλάσης. 
Παράδειγμα: Δημιουργώ μια μέθοδο που την ονομάζω χειραψία. Η 
μέθοδος περιλαμβάνει σήκωμα και κούνημα του δεξιού χεριού. 
Τη μέθοδο την δημιουργώ στην κλάση Δίποδα. Τότε όλα τα αντικείμενα 
της κλάσης διαθέτουν (γνωρίζουν) τη μέθοδο αυτή δηλαδή μπορούν να 
κάνουν χειραψία. 

4. Ενθυλάκωση 
Παράδειγμα: Την παραπάνω μέθοδο (χειραψία) την δημιουργώ στο 
αντικείμενο Άνθρωπος έφηβος. Τότε μόνο τα αντικείμενα έφηβος 
διαθέτουν (γνωρίζουν) τη μέθοδο αυτή δηλαδή μπορούν να κάνουν 
χειραψία και κανένα άλλο αντικείμενο της κλάσης δίποδα πολύ δε 
περισσότερο άλλης κλάσης. Η μέθοδος είναι καλά κρυμμένη από το 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

5. Πολυμορφισμός  
Παράδειγμα: Δημιουργώ μια  μέθοδο που την ονομάζω χειραψία. Η 
μέθοδος περιλαμβάνει σήκωμα και κούνημα του δεξιού χεριού. 
Τη μέθοδο την δημιουργώ στην κλάση Δίποδα όπως κάναμε στην 
παραπάνω περίπτωση 3. 
Θέλοντας να δημιουργήσω μια μέθοδο χειραψία και για τα τετράποδα η 
οποία όμως θα περιλαμβάνει όχι το σήκωμα χεριού αλλά το κούνημα της 
ουράς, έχω τη δυνατότητα στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό να 
προσαρμόσω την προηγούμενη μέθοδο των διπόδων έτσι ώστε αυτή 
ανάλογα με το σε ποια κλάση εφαρμόζεται να προκαλεί διαφορετικό 
αποτέλεσμα.  
Αν εφαρμόσω τη μέθοδο «χειραψία» σε δίποδο να προκαλεί το σήκωμα 
του δεξιού χεριού ενώ αν την εφαρμόσω σε τετράποδα να προκαλεί το 
κούνημα της ουράς. Αυτό ακριβώς είναι ο πολυμορφισμός. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Θα δούμε εδώ με ένα παράδειγμα πώς 3 αντικείμενα μπορούν να 
συνεργαστούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το καθένα μεθόδους που 
μόνο αυτό γνωρίζει προκειμένου να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα: 
Έχουμε τα αντικέιμενα: 
1. Άνθρωπος ενήλικας 
2. Σκύλος 
3. Κομμάτι ξύλο (Bamboo) 

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα όπου ο άνθρωπος θα 
πετάει το κομμάτι ξύλο μακριά αυτό θα πετιέται και θα πέφτει και στη 
συνέχεια ο σκύλος θα πηγαίνει και θα το φέρνει.  
Διαθέτουμε τις παρακάτω μεθόδους: 
1. Catch (πιάσε) 
2. Fetch (φέρε) 
3. throwBamboo (πέταξε το bamboo) 
4. Fly (πέτα) 
 
Ερωτήματα: 
 
1. Σε ποια κλάση ανήκει το κάθε αντικείμενο; 
2. Ποια μέθοδο γνωρίζει το κάθε αντικείμενο; 
3. Κάντε το σχετικό διάγραμμα κλάσεων, αντικειμένων, μεθόδων που 

βλέπετε στο παράδειγμα αυτό. 
 
 

 
 

5. ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά των Στατικών και Δυναμικών δομών δεδομένων 

Στατικές δομές: Αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης και έχουν 
σταθερό μέγεθος, το οποίο καθορίζεται στην αρχή του προγράμματος. Οι 
στατικές δομές υλοποιούνται με πίνακες. 

Δυναμικές δομές: Δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης, δεν έχουν 
σταθερό μέγεθος, αλλά ο αριθμός των κόμβων τους αυξάνεται και μειώνεται, 
όταν στη δομή αντίστοιχα εισάγονται ή διαγράφονται δεδομένα. Το μέγεθος της 
μνήμης καθορίζεται κατά την στιγμή της εκτέλεσης του προγράμματος. Με 
δυναμικές δομές υλοποιούνται οι λίστες, τα δένδρα και οι γράφοι. 

Δομές Δεδομένων 

Στατικές Δυναμικές 
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Πέρα από την διαφορά τους στην αποθήκευση στην κύρια μνήμη, οι μαθητές θα 
πρέπει να κατανοήσουν ότι για τις στατικές δομές (όπως αντιμετωπίζονται και 
στο βιβλίο) πρέπει να ορίζουν το μέγεθός τους, πριν από την έναρξη του 
προγράμματος, στο τμήμα δηλώσεων.  Αντίθετα, για τις δυναμικές δομές 
μπορούμε να ορίζουμε και να τροποποιούμε το μέγεθος τους μέσα από το 
πρόγραμμα. 
Πρέπει να τονιστεί, ότι μια δομή δεδομένων δεν είναι εγγενώς στατική ή 
δυναμική, αλλά εξαρτάται από τις δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού 
που χρησιμοποιούμε και από τον τρόπο υλοποίησης της δομής στη γλώσσα 
αυτή. Οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού δεν υποστηρίζει όλες τις δομές 
δεδομένων, με τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού να υποστηρίζουν 
δυναμικές δομές δεδομένων. 
Η γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ, που χρησιμοποιείται στο βιβλίο, 
υποστηρίζει μόνο στατικές δομές. 

Να σημειωθεί ότι οι πράξεις, των δομών της παραγράφου 3.2, αναφέρονται 
γενικά και αποκτούν πιο συγκεκριμένη σημασία, ανάλογα με τη δομή στην 
οποία αναφερόμαστε. Για παράδειγμα σε μια δομή πίνακα, κατά την πράξη της 
ταξινόμησης, δεν αναδιατάσσονται οι κόμβοι του αλλά το περιεχόμενο των 
κόμβων.  

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες στο βιβλίο της Β΄ τάξης αντιμετωπίζονται ως 
δυναμικές δομές,  ενώ στο βιβλίο της Γ' τάξης ορίζονται ως  στατικές δομές. 
Συνεπώς για τη Γ' τάξη και τη ΓΛΩΣΣΑ, η δομή του πίνακα είναι στατική και για 
να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας θα πρέπει να έχει πρώτα δηλωθεί, τόσο ο 
πίνακας, όσο και το  μέγεθός του. Επίσης και οι δομές ουρά και στοίβα 
θεωρούνται στατικές δομές για τη ΓΛΩΣΣΑ, επειδή υλοποιούνται με πίνακες.  

 
Η)  ΆΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΔΕΝΤΡΑ (TREES) 

Η έννοια του δέντρου είναι στενά 
συνδεδεμένη με την έννοια της 
ιεραρχίας και αποτελεί μια μη 
γραμμική δομή. 

Το Δέντρο είναι ένα πεπερασμένο 
σύνολο κόμβων (ίδιου τύπου) και 
ακμών που συνδέουν τους κόμβους, 
με βάση κάποια σχέση που δημιουργεί 
την ιεραρχική δομή των κόμβων.  

Ένας από τους κόμβους αποτελεί και 
τη ρίζα του δέντρου.  Στο ανωτέρω σχήμα ρίζα είναι ο κόμβος Α. 

Όταν αναφερόμαστε σε μια δομή δέντρου, χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τους όρους 
γονέας και παιδιά (ο κόμβος Α είναι γονέας των κόμβων Δ, Μ και Ω, ενώ τα Δ, Μ και 
Ω λέγονται παιδιά του Α). 
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Οι κόμβοι ενός δέντρου, από τους οποίους δεν αρχίζει κάποιο υποδέντρο (δεν 
έχουν δηλαδή παιδιά), ονομάζονται φύλλα (leaves). Όλοι οι άλλοι κόμβοι 
ονομάζονται μη-τερματικοί ή κλαδιά (branches). 

Υπάρχουν πολλά είδη δέντρων. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το ονομαζόμενο 
δυαδικό δέντρο (Binary tree), όπου κάθε μη τερματικός κόμβος έχει ακριβώς δύο 
παιδιά. 

Ο αριθμός των παιδιών ενός κόμβου ορίζει το βαθμό (degree) του κόμβου. Ο 
βαθμός ενός δέντρου είναι ο μέγιστος βαθμός από όλους τους βαθμούς των 
κόμβων του. Τα δυαδικά δέντρα έχουν βαθμό 2. 

Επίπεδο (level) ενός κόμβου είναι το μήκος της μοναδικής διαδρομές από την ρίζα 
προς αυτόν τον κόμβο. Η ρίζα κάθε δέντρου βρίσκεται στο μηδενικό επίπεδο. 

Έννοιες των δέντρων με βάση το σχήμα 

Διαδρομή από το n2 προς το n9 είναι η ακολουθία n2, 
n4, n9. Το μήκος της διαδρομής αυτής είναι 2. 
Φύλλα είναι τα n8, n9, n5, n6 και n7. 
Το ύψος του δέντρου είναι 3, ενώ το ύψος του κόμβου 
n2 είναι 2 και του n9 μηδέν. 
Ο βαθμός του κόμβου n9 είναι μηδέν, ενώ του 
κόμβου n2 είναι 2. 
Το επίπεδο του κόμβου n2 είναι ένα και του n9 είναι 

τρία. 
 

ΓΡΑΦΟΙ 
Η δομή του γράφου (graph) είναι η πιο γενική 
μορφή δομής δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι 
δομές που εξετάσαμε προηγουμένως μπορούν να 
θεωρηθούν ως υποπεριπτώσεις των γράφων. 
Το γενικότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν 
υπάρχει κάποια ιεραρχική δομή και κάθε κόμβος 
μπορεί να συνδέεται με οποιονδήποτε άλλον. 
 

 
 


