
2o Λύθεην Γέξαθα   

Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε  Πξνγξακκαηηζηηθό  Πεξηβάιινλ 

Κεθάιαην 3,9 
   

1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο δνκήο δεδνκέλσλ. 
Δνκή Δεδνκέλωλ 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. 
Σηαηηθέο :  - 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 
Δπλακηθέο : -  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 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.  
 

7. Να δνζεί έλα παξάδεηγκα γηα ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε ζηνηρείνπ ζε έλαλ πίλαθα. (ζ64)  
 
8. 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) 



 

9. 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)  
 

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

11. 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) 
 

12. 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) 
 

13. 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) 
 

 

14. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ από ηε ρξήζε πηλάθσλ. (ζ.160) 
 Οη πίλαθεο απαηηνύλ κλήκε. Κάζε πίλαθαο δεζκεύεη από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιιέο ζέζεηο 

κλήκεο. Σε έλα κεγάιν θαη ζύλζεην πξόγξακκα ε άζθνπε ρξήζε κεγάισλ πηλάθσλ κπνξεί λα 
νδεγήζεη αθόκε θαη ζε αδπλακία εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οη πίλαθεο πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πρ κπνξεί λα ππάξρεη αλώηαην όξην 
ζην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ100. Απηό γηαηί νη πίλαθεο. είλαη ζηαηηθέο δνκέο θαη ην κέγεζόο ηνπο πξέπεη 
λα δειώλεηαη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζηαζεξό θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Η απόθαζε γηα ηε ρξήζε ή όρη πίλαθα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη θπξίσο ζέκα εκπεηξίαο ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκό. 
 

15. Πνηεο είλαη νη ηππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ (ζ.165) 
 Υπνινγηζκόο αζξνηζκάησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα. 

 Εύξεζε ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ ειάρηζηνπ ζηνηρείνπ. 

 Ταμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα. 

 Αλαδήηεζε ελόο ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα. 

 Σπγρώλεπζε δύν πηλάθσλ. 
 

16. Να πεξηγξάςεηε ηελ δπαδηθή αλαδήηεζε.  (βηβιίν κειέηεο καζεηή ζ. 59) 
Η δπαδηθή αλαδήηεζεο είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε από ηελ ζεηξηαθή γηαηί ρξεηάδεηαη πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν 
εθηέιεζεο- θάησ από ην κηζό ρξόλν- από όηη ε ζεηξηαθή αλαδήηεζε. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη όηη ν 
πίλαθαο πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλνο σο πξνο ην ζηνηρείν πνπ αλαδεηνύκε. 
Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή δηαίξεζε ηνπ πίλαθα ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα βήκαηα: 

• Ειέγρνπκε αλ ην δεηνύκελν ζηνηρείν είλαη ίζν κε ην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ηε κεζαία ζέζε. 
• Αλ όρη, ειέγρνπκε αλ ην δεηνύκελν ζηνηρείν είλαη κηθξόηεξν κε ην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ηε 

κεζαία ζέζε. Αλ ηζρύεη νπόηε αιιάδνπκε ην ηέινο ηνπ πίλαθα (δειαδή ε αλαδήηεζε γίλεηαη κόλν ζην 1ν 
κηζό ηνπ πίλαθα). Δηαθνξεηηθά αιιάδνπκε ηελ αξρή ηνπ πίλαθα (δειαδή ςάρλνπκε κόλν ζην 2ν κηζό 
ηνπ πίλαθα). 

• Επαλαιακβάλνληαη ηα πξνεγνύκελα βήκαηα κέρξη λα βξνύκε ην δεηνύκελν ζηνηρείν. Τν δεηνύκελν 
ζηνηρείν δελ ππάξρεη όηαλ κεηά από ηηο δηαδνρηθέο απμνκεηώζεηο ησλ άθξσλ ηνπ πίλαθα κέρξη λα 
ηζρύζεη αξρή > ηέινο. 


