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ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δομή δεδομένων (Data Structure) είναι ένα σύνολο 

αποθηκευμένων δεδομένων, κατάλληλα αποθηκευμένων, ώστε 

να υφίστανται συγκεκριμένες επεξεργασίες.

ΤΥΠΟΙ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΒΕΣ ΟΥΡΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΔΕΝΤΡΑ ΓΡΑΦΟΙ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
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Κανόνας του Wirth



ΠΙΝΑΚΑΣ (table)

O πίνακας περιέχει ένα σύνολο ομοειδών στοιχείων, καθένα 

από τα οποία καθορίζεται με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων 

δεικτών. Ένας πίνακας μπορεί να είναι μίας, δύο ή 

περισσοτέρων διαστάσεων.



ΣΤΟΙΒΑ (stack)

Η στοίβα είναι μια γραμμική διάταξη στοιχείων, που εισάγει και 

εξάγει στοιχεία μόνο από το ένα άκρο, βασισμένη στη 

φιλοσοφία LIFO (Last In, First Out), δηλαδή το τελευταίο στοιχείο 

που εισάγεται, εξάγεται και πρώτο. Η λειτουργία της εισαγωγής 

καλείται ώθηση (push) και της εξαγωγής απώθηση (pop).



ΟΥΡΑ (queue)

Η ουρά είναι μια γραμμική διάταξη στοιχείων, που εισάγει 

στοιχεία από το ένα άκρο και εξάγει υπάρχοντα στοιχεία από το 

άλλο άκρο. Η λειτουργία της ουράς βασίζεται στη φιλοσοφία 

FIFO (First In, First Out), δηλαδή το στοιχείο που εισάγεται πρώτο 

στην ουρά εξάγεται και πρώτο.



ΛΙΣΤΑ (list)

Μια συνδεσμική λίστα διατηρεί τα στοιχεία της γραμμικά 

διατεταγμένα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βρίσκονται σε 

συνεχόμενες θέσεις της μνήμης του υπολογιστή. Η σύνδεση 

κάθε στοιχείου με το επόμενο του γίνεται με τη βοήθεια κάποιου 

δείκτη (pointer).



ΔΕΝΤΡΟ (tree)

Το δένδρο είναι μη γραμμική δομή που αποτελείται από ένα 

σύνολο κόμβων, οι οποίοι συνδέονται με ακμές. Σε κάθε κόμβο 

καταλήγει μια ακμή, εκτός από τον αρχικό κόμβο που 

ονομάζεται ρίζα (root). Από κάθε κόμβο μπορεί να ξεκινάει 

καμία, μία ή περισσότερες ακμές. Οι τερματικοί κόμβοι του 

δέντρου ονομάζονται φύλλα.



ΓΡΑΦΟΣ (graph)

Ο γράφος αποτελεί τη πιο γενική δομή δεδομένων αφού 

αποτελείται από κόμβους και ακμές χωρίς όμως κάποια 

ιεράρχηση. Σε αντίθεση με τα δέντρα, κάθε κόμβος μπορεί να 

έχει πολλούς προηγούμενους και πολλούς επόμενους.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δομή Δεδομένων (Data Structure) είναι ένα σύνολο 

αποθηκευόμενων δεδομένων μαζί με τις  λειτουργίες (πράξεις) 

που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας (Table)είναι μια στατική δομή δεδομένων που περιέχει 

στοιχεία του ιδίου τύπου (δηλαδή ακέραιες, πραγματικές, 

αλφαριθμητικές ή λογικές τιμές).

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πίνακα είναι:

 διάσταση (π.χ. μονοδιάστατος, δισδιάστατος, τρισδιάστατος κλπ)

 τύπος δεδομένων (π.χ. ακέραιος, πραγματικός, αλφαριθμητικός)

 μέγεθος (πλήθος κόμβων)



ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 Οι μονοδιάστατοι πίνακες έχουν μία διάσταση και σχηματικά έχουν

την μορφή μιας γραμμής ή μιας στήλης.

 Κάθε στοιχείο χαρακτηρίζεται από το όνομα του πίνακα και έναν

αριθμό εντός αγκύλης (διατακτικός αριθμός, η δείκτης) που αφορά

στην αντίστοιχη θέση του στοιχείου μέσα στον πίνακα.



ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 Οι δισδιάστατοι πίνακες έχουν δύο διαστάσεις και κατά την χρήση

τους αναφέρονται πρώτα οι γραμμές (οριζόντιες) και μετά οι στήλες

(κάθετες).

 Κάθε στοιχείο χαρακτηρίζεται από το όνομα του πίνακα και δύο

αριθμούς (διατακτικοί αριθμοί ή δείκτες) εντός αγκύλης που ο

πρώτος αφορά στην αντίστοιχη γραμμή και ο δεύτερος στην

αντίστοιχη στήλη.



ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ



ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ

Επεξεργασία κατά γραμμές Επεξεργασία κατά στήλες


