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Κεθάλαιο 3,9 
   

1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο δνκήο δεδνκέλσλ. 
Δομή Δεδομένων είλαη έλα ζύλνιν απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία από έλα ζύλνιν 
ιεηηνπξγηώλ. (ζ.56) 
 

2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξάμεηο επί ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ; 
Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (ή αιιηώο πξάμεηο) επί ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Πποσπέλαση (access), πξόζβαζε ζε έλα θόκβν κε ζθνπό λα εμεηαζζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί ην 
πεξηερόκελό ηνπ. 

 Εισαγωγή (insertion), δειαδή ε πξνζζήθε λέσλ θόκβσλ ζε κία ππάξρνπζα δνκή. 

 Διαγπαυή (deletion), πνπ απνηειεί ην αληίζηξνθν ηεο εηζαγσγήο, δειαδή έλαο θόκβνο αθαηξείηαη από 
κία δνκή. 

 Αναζήτηση (searching), θαηά ηελ νπνία πξνζπειαύλνληαη νη θόκβνη κηαο δνκήο, πξνθεηκέλνπ λα 
εληνπηζηνύλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη πνπ έρνπλ κηα δεδνκέλε ηδηόηεηα. 

 Ταξινόμηση (sorting), όπνπ νη θόκβνη κηαο δνκήο δηαηάζζνληαη θαηά αύμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά. 

 Αντιγπαυή (copying), θαηά ηελ νπνία όινη νη θόκβνη ή κεξηθνί από ηνπο θόκβνπο κίαο δνκήο 
αληηγξάθνληαη ζε κία άιιε δνκή. 

 Σςγσώνεςση (merging), θαηά ηελ νπνία δύν ή πεξηζζόηεξεο δνκέο ζπλελώλνληαη ζε κία εληαία δνκή. 

 Διασωπισμόρ (separation), πνπ απνηειέη ηελ αληίζηξνθε πξάμε ηεο ζπγρώλεπζεο. (ζ56) 
 

3. Πνηα είλαη ε εμάξηεζε κεηαμύ ηεο δνκήο δεδνκέλσλ θαη ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ επεμεξγάδεηαη ηε 
δνκή; 
Μία δνκή δεδνκέλσλ λα είλαη απνδνηηθόηεξε από κία άιιε δνκή κε θξηηήξην θάπνηα ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα 
ηελ αλαδήηεζε, αιιά ιηγόηεξν απνδνηηθή γηα θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα ηελ εηζαγσγή. Απηέο νη 
παξαηεξήζεηο εμεγνύλ αθ’ ελόο ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ δνκώλ, θαη αθ’ εηέξνπ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο επηινγήο 
ηεο θαηάιιειεο δνκήο θάζε θνξά.   Υπάξρεη κεγάιε εμάξηεζε κεηαμύ ηεο δνκήο δεδνκέλσλ θαη ηνπ 
αιγόξηζκνπ πνπ  επεμεξγάδεηαη ηε δνκή. Μάιηζηα, ην πξόγξακκα πξέπεη λα ζεσξεί ηε δνκή 
δεδνκέλσλ θαη ηνλ αιγόξηζκν σο κία αδηάζπαζηε ελόηεηα. (Αλγόπιθμοι + Δομέρ Δεδομένων = Ππογπάμμαηα 
Wirth) (ζ.57) 
 

4. Να πεξηγξαθνύλ νη δύν θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ.  
Οη δνκέο δεδνκέλσλ δηαθξίλνλαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ηηο ζηαηικέρ θαη ηηο δςναμικέρ. 
Σηαηικέρ :  - ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο απαηηνύκελεο θύξηαο κλήκεο θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνύ ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηάθξαζεο 
- ηα ζηνηρεία απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο 
Δςναμικέρ : -  δελ έρνπλ ζηαζεξό κέγεζνο, αιιά ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ ηνπο κεγαιώλεη θαη κηθξαίλεη θαζώο 
ζηε δνκή εηζάγνληαη ή δηαγξάθνληαη δεδνκέλα αληίζηνηρα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπο πξνγξάκκαηνο 
- Δελ απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο αιιά ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο ιεγόκελεο 
δςναμικήρ παπασώπηζηρ μνήμηρ. (ζ.57) 
 

5. Να πεξηγξαθεί ε δνκή ηνπ πίλαθα θαη λα δνζεί παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ. 
Πίλαθαο είλαη  κηα ζηαηηθή δνκή πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηύπνπ (δειαδή αθέξαηνπο, πξαγκαηηθνύο θ.ιπ). 
Η  ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ  ελόο πίλαθα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπκβνιηθνύ νλόκαηνο ηνπ πίλαθα 
αθνινπζνύκελνπ από ηελ ηηκή ελόο ή πεξηζζόηεξσλ δεικηών (indexes) ζε παξέλζεζε ή αγθύιε. (π.ρ. 
πίλαθαο[γξακκή, ζηήιε]) . Τν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα νξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνύ θαη νη ζέζεηο κλήκεο είλαη ζπλερόκελεο. (ζ.58) 
 

6. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο ζηνίβαο. 
Σηνίβα νλνκάδεηαη ε δνκή δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο 
ιακβάλνληαη πξώηα, ελώ απηά πνπ βξίζθνληαη ζην βάζνο ηεο ζηνίβαο ιακβάλνληαη ηειεπηαία. Απηή ε κέζνδνο 
επεμεξγαζίαο νλνκάδεηαη Τελεςηαίο μέζα, ππώηο έξω (LIFO Last-In- First -Out). (ζ.60) 
 

7. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη ζε κία ζηνίβα; 
Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ζε κία ζηνίβα είλαη: 

 ε ώθηζη (push) ζηνηρείνπ ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο, θαη 

 ε απώθηζη (pop) ζηνηρείνπ από ηε ζηνίβα. (ζ60) 
 

8. Πώο κπνξεί λα πινπνηεζεί κηα ζηνίβα θαη ηη έιεγρνη πξέπεη λα γίλνληαη; 
Μηα ζηνίβα κπνξεί λα πινπνηεζεί πνιύ εύθνια κε ηε βνήζεηα ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα.  Μηα βνεζεηηθή 
κεηαβιεηή (κε όλνκα ζπλήζσο top) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείρλεη ην ζηνηρείν πνπ ηνπνζεηήζεθε ηειεπηαίν ζηελ 
θνξπθή ηεο ζηνίβαο. 



Η δηαδηθαζία ηεο ώζεζεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ειέγρεη, αλ ε ζηνίβα είλαη γεκάηε, νπόηε ιέγεηαη όηη ζπκβαίλεη 
ςπεπσείλιζη (overflow) ηεο ζηνίβαο ελώ  ε δηαδηθαζία απώζεζεο ειέγρεη, αλ ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζηνηρείν 
ζηε ζηνίβα, δειαδή ειέγρεη αλ γίλεηαη ςποσείλιζη (underflow) ηεο ζηνίβαο. (ζ.61) 
 

9. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο νπξάο. 
Οπξά νλνκάδεηαη ε δνκή δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ πξώηα ζηελ νπξά ζα 
επεμεξγαζηνύλ πξώηα ελώ ηα λέα δεδνκέλα πνπ κπαίλνπλ ζηελ νπξά ηνπνζεηνύληαη ζην ηέινο ηεο. Η κέζνδνο 
απηή επεμεξγαζίαο νλνκάδεηαη Ππώηο μέζα, ππώηο έξω ( FIFO : First-In-First-Out). (ζ.61) 
 

10. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη ζε κία νπξά; 
Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη ζε κία νπξά είλαη : 

 ε ειζαγωγή (enqueue) ζηνηρείνπ ζην πίζσ άθξν ηεο νπξάο, θαη 

 ε εξαγωγή (dequeue) ζηνηρείνπ από ην εκπξόο άθξν ηεο νπξάο. (ζ.61) 
 

11. Πώο κπνξεί λα πινπνηεζεί κηα νπξά θαη ηη έιεγρνη πξέπεη λα γίλνληαη; 
Μηα ζηνίβα κπνξεί λα πινπνηεζεί πνιύ εύθνια κε ηε βνήζεηα ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα.  Σηελ πεξίπησζε ηεο 
νπξάο απαηηνύληαη δύν δείθηεο: ν εμππόρ (front) θαη ν πίζω (rear) δείθηεο, πνπ καο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπ 
ζηνηρείνπ πνπ ζε πξώηε επθαηξία ζα εμαρζεί θαη ηε ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ κόιηο εηζήιζε. 
Πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο ζηνλ πίλαθα γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλ ππάξρεη έλα 
ηνπιάρηζηνλ ζηνηρείν γηα ηελ εμαγσγή. (ζ.62) 
 

12. Να πεξηγξαθεί ε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο. 
Σηελ αναζήηηζη (searching) ελόο ζηνηρείνπ ζε πίλαθα ζέινπκε λα βξνύκε ηε ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ ζηνλ πίλαθα 
δνζείζεο κηαο ηηκήο (key). (ζ.63) 
Η κέζνδνο  ηεο αλαδήηεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη θπξίσο από ην αλ ν πίλαθαο είλαη ηαμηλνκεκέλνο 
ή όρη. Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη αλ ν πίλαθαο πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ είλαη όια δηάθνξα κεηαμύ ηνπο ή όρη.  
 

13. Να δνζεί έλα παξάδεηγκα γηα ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε ζηνηρείνπ ζε έλαλ πίλαθα. (ζ64)  
 
14. Πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεηξηαθή αλαδήηεζε; 
Η ζεηξηαθή κέζνδνο αλαδήηεζεο είλαη ε πην απιή, αιιά θαη ε ιηγόηεξε απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αλαδήηεζεο. 
Έηζη, δηθαηνινγείηαη ε ρξήζε ηεο κόλν ζε πεξηπηώζεηο όπνπ: 

 ν πίλαθαο είλαη κε ηαμηλνκεκέλνο, 

 ν πίλαθαο είλαη κηθξνύ κεγέζνπο (γηα παξάδεηγκα, n ≤ 20), 

 ε αλαδήηεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πίλαθα γίλεηαη ζπάληα (ζ.64) 
 

15. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο ηαμηλόκεζεο. 
Δνζέλησλ ησλ ζηνηρείσλ a1,a2,...,an ε ηαμηλόκεζε ζπλίζηαηαη ζηε μεηάθεζη (permutation) ηεο ζέζεο ησλ 
ζηνηρείσλ, ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ ζε κία ζεηξά ak1,ak2,...,akn έηζη ώζηε, δνζείζεο κίαο ζςνάπηηζηρ 
διάηαξηρ (ordering function), f, λα ηζρύεη: f(ak1) ≤ f(ak2) ≤ ... ≤ f(akn) (ζ.65)  
 

16. Να πεξηγξαθεί ε ηαμηλόκεζε επζείαο αληαιιαγήο θαη λα δνζεί έλα παξάδεηγκα.(ζ66,67) 
 

17. Πεξηγξάςηε ηηο δνκέο δεδνκέλσλ ζε δεπηεξεύνπζα κλήκε.  
Τα ζηνηρεία ελόο αξρείνπ νλνκάδνληαη εγγπαθέρ (records), όπνπ θάζε εγγξαθή απνηειείηαη από έλα ή 
πεξηζζόηεξα πεδία (fields). Έλα ζύλνιν από αξρεία απνηεινύλ κηα βάζε δεδνκέλσλ.  (ζ.66) 
 

18. Τη γλσξίδεηαη γηα ηα θιεηδηά ζηα αξρεία; 
Τα πεδία ρσξίδνληαη ζε απηά πνπ ηαπηνπνηνύλ ηελ εγγξαθή, θαη ζε άιια πνπ πεξηγξάθνπλ δηάθνξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγγξαθήο.  
Τν πεδίν πνπ ηαπηνπνηεί ηελ εγγξαθή νλνκάδεηαη ππωηεύον κλειδί (primary key) ή απιά θιεηδί.  
Αλ ππάξρεη πξσηεύνλ θιεηδί θαη ππάξρεη θαη άιιν πεδίν πνπ ηαπηνπνηεί ηελ εγγξαθή,  απηό απνθαιείηαη 
δεςηεπεύον κλειδί (secondary keys).  (ζ.66) 
 

19. Πνηεο νη δηαθνξέο ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ ζηελ θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα κλήκε; 
Σηε δεπηεξεύνπζα κλήκε (δίζθνπο θιπ) απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα έρνπκε κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ θαη  ην 
κέγεζνο ηεο θύξηαο κλήκεο δελ επαξθεί γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπο.  
Επίζεο ηα δεδνκέλα δελ ράλνληαη  αλ δηαθνπεί ε ειεθηξηθή παξνρή θαη  δηαηεξνύληαη αθόκε θαη κεηά ηνλ 
ηεξκαηηζκό ελόο πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ δνκώλ ηεο θύξηαο κλήκεο, όπσο 
είλαη νη πίλαθεο, όπνπ ηα δεδνκέλα ράλνληαη όηαλ ηειεηώζεη ην πξόγξακκα. (ζ.66) 
 

20.  Πνηα ε δνκή ηνπ θόκβνπ κηαο ιίζηαο; 
Οη θόκβνη κηαο ιίζηαο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο κλήκεο θαη ε ζύλδεζή 
ηνπο γίλεηαη κε δείθηεο. Ο δείθηεο είλαη έλα πεδίν θάζε θόκβνπ ηεο δνκήο θαη  νη ηηκέο ηνπ είλαη 
δηεπζύλζεηο ζηελ θύξηα κλήκε. Τν πεδίν Δεδνκέλα κπνξεί λα πεξηέρεη κία ή πεξηζζόηεξεο 
αιθαξηζκεηηθέο ή αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο. (ζ.71) 
 



21. Πνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη ζηελ εηζαγσγή ελόο θόκβνπ ζε κηα ιίζηα; 
Οη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή (παξεκβνιή) ηνπ λένπ θόκβνπ είλαη:  

 ν δείθηεο ηνπ δεύηεξνπ θόκβνπ λα δείρλεη ην λέν θόκβν  

 θαη ν δείθηεο ηνπ λένπ θόκβνπ λα δείρλεη ηνλ ηξίην θόκβν (δειαδή λα πάξεη 
ηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ εηζαγσγή ν δείθηεο ηνπ δεύηεξνπ θόκβνπ).  

Έηζη νη θόκβνη ηεο ιίζηαο δηαηεξνύλ ηε ινγηθή ηνπο ζεηξά, αιιά νη θπζηθέο ζέζεηο ζηε κλήκε κπνξεί λα είλαη 
ηειείσο δηαθνξεηηθέο. (ζ.72) 
 
22. Πνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη ζηελ δηαγξαθή ελόο θόκβνπ από κηα ιίζηα; 
Γηα ηε διαγπαθή ενόρ κόμβος αξθεί λ' αιιάμεη ηηκή ν δείθηεο ηνπ πξνεγνύκελνπ 
θόκβνπ θαη λα δείρλεη πιένλ ηνλ επόκελν απηνύ πνπ δηαγξάθεηαη, 
Ο θόκβνο πνπ δηαγξάθεθε  απνηειεί "άρξεζην δεδνκέλν" θαη ν ρώξνο κλήκεο πνπ 
θαηαιάκβαλε, παξαρσξείηαη γηα άιιε ρξήζε.  (ζ.72) 
 
23. Πνηα ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά δέληξσλ σο δνκώλ; 
Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ δέλδξσλ είλαη, όηη από έλαλ θόκβν δελ ππάξρεη έλαο κόλν 
επόκελνο θόκβνο, αιιά πεξηζζόηεξνη.  Υπάξρεη έλαο κόλν θόκβνο, πνπ ιέγεηαη πίδα, από ηνλ 
νπνίν μεθηλνύλ όινη νη άιινη θόκβνη νη νπνίνη  ιέγνληαη παηδηά θ.ν.θ. (ζ.72) 

 
24. Τη είλαη γξάθνη;   
Έλαο γπάθορ (graph) απνηειείηαη από έλα ζύνολο κόμβων (ή ζεκείσλ ή θνξπθώλ) θαη έλα 
ζύνολο γπαμμών (ή αθκώλ ή ηόμσλ) πος ενώνοςν μεπικούρ ή όλοςρ ηοςρ κόμβοςρ.  (ζ.73) 
  

 


