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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 
1. Οι δομές δεδομένων διακρίνονται σε στατιστικές και δυναμικές. 

2. Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή. 

3. Δυναμικές είναι οι δομές που αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 

4. Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος αλλά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο. 

5. Ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει μόνο αριθμούς ή ονόματα. 

6. Μία ουρά διατηρεί τα δεδομένα ταξινομημένα ως προς τη σειρά άφιξής τους. 

7. Η υλοποίηση της ουράς χρησιμοποιεί μία μόνο μεταβλητή - δείκτη για τη διαχείριση των εισαγωγών και 

διαγραφών, όπως και η περίπτωση της στοίβας. 

8. Όταν ψάχνουμε σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιούμε τη σειριακή μέθοδο αναζήτησης. 

9. Η δυναμική παραχώρηση μνήμης είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται στους πίνακες. 

10. Υπερχείλιση συμβαίνει όταν επιχειρείται απώθηση σε γεμάτη στοίβα. 

11. Υποχείλιση συμβαίνει σε μια ουρά όταν γίνει διαγραφή και ο δείκτης εμπρός είναι ίσος με τον δείκτη πίσω.  

12. Η ταξινόμηση είναι χρήσιμη διαδικασία γιατί έτσι εκτελείται γρηγορότερα η αναζήτηση. 

13. Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο δεδομένων που μπορούμε να εφαρμόσουμε μια σειρά λειτουργιών. 

14. Σύμφωνα με τον κανόνα του Wirth: Αλγόριθμοι + Δεδομένα = Προγράμματα. 

15. Η ουρά και η στοίβα είναι οι μόνες δομές δεδομένων στις οποίες εφαρμόζονται και οι 8 λειτουργίες. 

16. Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής είναι πολύ αποτελεσματική αν ο πίνακας έχει λίγα στοιχεία. 

17. Για να εφαρμοστεί η μέθοδος της σειριακής αναζήτησης είναι απαραίτητο τα στοιχεία να είναι ταξινομημένα. 

18. Τα στοιχεία ενός πίνακα είναι απαραίτητο να είναι όλα του ίδιου τύπου. 

19. Η σειριακή αναζήτηση μπορεί να οδηγήσει στην προσπέλαση ακόμη και ολόκληρου του πίνακα. 

20. Η ταξινόμηση έχει ως στόχο να διατάξει τα στοιχεία ενός πίνακα με αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη. 

21. Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται κυρίως για μικρούς ή μη ταξινομημένους πίνακες. 

22. Στην υλοποίηση της στοίβας με τη χρήση πίνακα χρησιμοποιούνται 2 δείκτες για να δείχνουν την είσοδο και 

την έξοδο των δεδομένων. 

23. Στη στοίβα το στοιχείο που ωθείται τελευταίο απωθείται πρώτο. 

24. Η σειριακή αναζήτηση μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μη ταξινομημένους πίνακες. 

25. Στην ουρά το στοιχείο που εισάγεται πρώτο εξάγεται και πρώτο. 

26. Στη στοίβα το στοιχείο που εισάγεται τελευταίο εξάγεται και τελευταίο. 

27. Σε μια ουρά μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στο μέσο της. 

28. Ο πίνακας είναι μια δυναμική δομή δεδομένων που περιέχει στοιχεία του ιδίου τύπου. 

29. Η ταξινόμηση της φυσαλίδας ταξινομεί τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα μόνο σε αύξουσα σειρά. 

30. Η θέση ενός στοιχείου σε έναν δισδιάστατο πίνακα καθορίζεται από δυο ακέραιους αριθμούς. 

31. Οι διαστάσεις ενός πίνακα μπορούν να μεταβληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

32. Η χρήση πινάκων έχει το μειονέκτημα της υπερβολικής χρήσης μνήμης. 

33. Η ταξινόμηση εφαρμόζεται και σε δισδιάστατους πίνακες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΚΕΦ.3 
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34. Όταν γράφουμε Τ[α,β] το α αντιστοιχεί στη γραμμή του πίνακα Τ και το β στη στήλη. 

35. Προσπέλαση είναι η εύρεση ενός κόμβου μιας δομής δεδομένων με κάποιο κριτήριο. 

36. Για την υλοποίηση της ουράς χρησιμοποιούνται δυο δείκτες front και rear. 

37. Υποχείλιση συμβαίνει όταν εισαχθεί τιμή σε μια γεμάτη στοίβα. 

38. Για να προσπελάσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα χρησιμοποιούμε επαναληπτική δομή. 

39. Για τον υπολογισμό μέσου όρου 500 αριθμών πρέπει να χρησιμοποιηθεί πίνακας. 

40. Στην απώθηση από στοίβα δεν διαγράφεται το στοιχείο, απλά ο δείκτης top δείχνει στην προηγούμενη θέση. 

41. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της φυσαλίδας σε πίνακα χαρακτήρων. 

42. Η ταξινόμηση της ευθείας ανταλλαγής κάνει συνολικά Ν-1 περάσματα. 

43. Οι δισδιάστατοι πίνακες μπορούν να θεωρηθούν ως μονοδιάστατοι πίνακες όπου κάθε θέση τους 

θεωρούνται άλλοι μονοδιάστατοι πίνακες. 

44. Η σειριακή και η δυαδική αναζήτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους μονοδιάστατους πίνακες. 

45. Οι διαστάσεις του πίνακα μπορούν να τροποποιηθούν αν χρειάζεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

46. Η ταξινόμηση των στοιχείων ενός πίνακα μπορεί να γίνει με περισσότερα του ενός κριτήρια. 

47. Σε μια ουρά όταν οι δείκτες front και rear έχουν την ίδια τιμή, τότε στην ουρά υπάρχει μόνο ένα στοιχείο. 

48. Η πράξη της συγχώνευσης θεωρείται αντίστροφη της πράξης της ταξινόμησης. 

49. Ένας δείκτης συνδέει τα στοιχεία μιας δομής που είναι αποθηκευμένα σε τυχαίες θέσεις της μνήμης. 

50. Τετραγωνικός πίνακας καλείται ο δισδιάστατος πίνακας που έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών. 

51. Τα δεδομένα του κόμβου μιας λίστας μπορεί να είναι μόνο ένας ακέραιος ή πραγματικός αριθμός.  

52. Για την εισαγωγή ενός νέου κόμβου σε λίστα, είναι απαραίτητη η αναδιάταξη των δεικτών κάποιων κόμβων. 

53. Η συγχώνευση και ο διαχωρισμός είναι δύο πράξεις που απαγορεύονται στις στατικές δομές. 

54. Η εισαγωγή και η διαγραφή είναι δύο πράξεις που απαγορεύονται στις στατικές δομές. 

55. Ο όρος index αναφέρεται σε θέση πίνακα ενός ο όρος pointer αναφέρεται σε θέση μνήμης. 

56. Το μέγεθος μιας στατικής δομής καθορίζεται τη στιγμή της μετάφρασης και όχι την στιγμή της εκτέλεσης. 

57. Πολλές από τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δεν παρέχουν δυναμικές δομές δεδομένων. 

58. Ένας αλγόριθμος μπορεί να διατρέχει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα με δύο βασικούς τρόπους. 

59. Η στοίβα και η ουρά είναι δομές δεδομένων που υλοποιούνται με τη χρήση πινάκων. 

60. Αν σε μία ουρά ο δείκτης front έχει την τιμή 5, τότε έχουν ήδη εξαχθεί 4 στοιχεία από την ουρά. 

61. Για την σάρωση των στοιχείων ενός πίνακα, η χρήση της εντολής ΟΣΟ είναι η καλύτερη δυνατή. 

62. Οι λίστες είναι δομές που έχουν πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση από τους πίνακες. 

63. Για το διάβασμα των στοιχείων ενός τρισδιάστατου πίνακα χρειάζονται 3 εμφωλευμένες εντολές ΓΙΑ. 

64. Αν σε μια στοίβα ο δείκτης top έχει την τιμή 5, τότε η στοίβα έχει αποθηκευμένα 4 στοιχεία. 

65. Η ώθηση και η απώθηση είναι οι δύο βασικές πράξεις που επιτρέπονται σε μια ουρά. 

66. Η τεχνική FIFO είναι μια τεχνική καταχώρησης στοιχείων που θυμίζει μια στοίβα από πιάτα. 

67. Η σειριακή και η δυαδική αναζήτηση είναι δύο αλγόριθμου που έχουν την ίδια αποδοτικότητα. 

68. Εναλλακτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης είναι : με επιλογή, με παρεμβολή και με υπερβολή. 

69. Τα αρχεία είναι δυναμικές δομές δεδομένων που αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα μνήμη του υπολογιστή. 

70. Το πεδίο που ταυτοποιεί την εγγραφή ενός αρχείου ονομάζεται πρωτεύον κλειδί. 

71. Ο αλγόριθμος ταξινόμησης με παρεμβολή είναι γνωστός και ως ταξινόμηση με εισαγωγή. 

72. Οι λίστες, τα δέντρα και οι γράφοι στην πράξη μπορούν να υλοποιηθούν με πίνακες. 

73. Οι δυναμικές δομές δεδομένων χρησιμοποιούν στην πράξη δείκτες για την υλοποίηση τους. 
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74. Τα αρχεία, οι λίστες και οι ουρές ανήκουν στην ίδια κατηγορία δομών δεδομένων.  

75. Ο δείκτης είναι ένας ιδιαίτερος τύπος δεδομένων που οι τιμές του είναι διευθύνσεις της μνήμης. 

76. Σε ένα δέντρο κάθε κόμβος μπορεί να περιέχει κανένα, ένα ή περισσότερους κόμβους. 

77. Οι στατικές δομές είναι πιο ευέλικτες από τις δυναμικές λόγω της σταθερότητας του μεγέθους τους. 

78. Οι κόμβοι ενός δέντρου ονομάζονται επίσης και σημεία ή κορυφές. 

79. Οι κόμβοι μιας λίστας μπορεί να βρίσκονται αποθηκευμένοι σε απομακρυσμένες θέσεις της κύριας μνήμης. 

80. Ο γράφος είναι μια γενική δομή δεδομένων αφού όλες οι υπόλοιπες θεωρούνται περιπτώσεις γράφων. 

81. Η Πληροφορική μελετά τα δεδομένα υπό την σκοπιά των Δομών Δεδομένων και της Ανάλυσης Δεδομένων. 

82. Τα δεδομένα αποτελούν την αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και άρα την απλοποιημένη 

όψη της. 

83. Η μέτρηση, η κωδικοποίηση και η μετάδοση της πληροφορίας αποτελεί αντικείμενο μελέτης ενός ιδιαίτερου 

κλάδου της Πληροφορικής που ονομάζεται Θεωρία Δεδομένων. 

84. Ο αλγόριθμος και οι δομές δεδομένων είναι έννοιες που εξαρτώνται άμεσα μεταξύ τους. 

85. Η αποδοτική αποθήκευση της τιμής των μεταβλητών στον υπολογιστή αναλαμβάνεται από τον μεταφραστή. 

86. Η λειτουργία της εξαγωγής μπορεί να εκτελεστεί σε μία γεμάτη ουρά και της απώθησης σε μια άδεια στοίβα. 

87. Η Πληροφορική μελετά τα δεδομένα μόνο υπό τη σκοπιά της ανάλυσης δεδομένων και του υλικού. 

88. Σε μια ουρά κάθε στοιχείο εξάγεται από το μπροστινό άκρο της και εισάγεται από το πίσω άκρο της. 

89. Η υλοποίηση της ουράς χρησιμοποιεί μια μεταβλητή – δείκτη για την εκτέλεση των λειτουργιών της. 

90. Μια απλά συνδεδεμένη λίστα μπορούμε να την διατρέξουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

91. Σε μια λίστα δεν χρειάζεται να έχει οριστεί το αρχικό μέγεθος, ενώ σε μια στοίβα ή ουρά αυτό είναι αναγκαίο. 

92. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει τυχαία προσπέλαση σε μια απλά συνδεδεμένη λίστα. 

93. Σε μια λίστα τα στοιχεία δεν μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από τη μέση της, αλλά από την αρχή 

και το τέλος της. 

94.Η ρίζα ενός δέντρου είναι ο μόνος κόμβος που δεν έχει γονέα και δεν μπορεί να είναι φύλο.  

95. Σε ένα δυαδικό δέντρο κάθε κόμβος μπορεί να έχει μηδέν, ένα ή και δύο υπόδεντρα. 

96. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν δύο ή περισσότερες διαδρομές από τη ρίζα του δέντρου προς κάποιο κόμβο. 

97. Τα φύλλα ενός δέντρου είναι απομονωμένοι κόμβοι που δεν συνδέονται με άλλους κόμβους. 

98. Σε ένα δέντρο κάθε κόμβος – γονέας μπορεί να έχει έναν οποιοδήποτε αριθμό παιδιών. 

99. Υπάρχουν διαφορετικές δομές δυαδικών δέντρων αναζήτησης που αποθηκεύουν τα ίδια στοιχεία. 

100. Όλες οι δομές δεδομένων είτε είναι στατικές είτε δυναμικές μπορούν να θεωρηθούν περιπτώσεις γράφων. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Κατά την ώθηση στοιχείου σε στοίβα πραγματοποιείται έλεγχος για ___________. 

2. Σε μια __________ δομή δεδομένων το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται δεν είναι προκαθορισμένο. 

3. Οι δυναμικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική δυναμικής  ___________  μνήμης. 

4. Τα ___________ είναι δυναμικές δομές δεδομένων όπου κάθε κόμβος μπορεί να οδηγεί σε έναν ή 

περισσότερους κόμβους. 

5. Η εγγραφή είναι μια δομή δεδομένων αποτελούμενη από πολλά ___________ που αποθηκεύουν τα 

χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου. 

6. Σε μία λίστα κάθε κόμβος αποτελείται από δύο τμήματα: τα δεδομένα και τον ___________. 
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7. Ο _____________ είναι δομή δεδομένων που αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων και ένα σύνολο ακμών. 

8. Δύο πράξεις που δεν επιτρέπονται στις στατικές δομές δεδομένων είναι η ____________ και η διαγραφή. 

9. Η πρόσβαση σε ένα κόμβο με σκοπό την εξέταση του περιεχομένου του ονομάζεται ____________. 

10. Η διάσπαση μιας δομής σε δύο ή περισσότερες δομές ονομάζεται _____________ και είναι πράξη αντίθετη 

από την συγχώνευση. 

11. Εκτός από τον αλγόριθμο της Ευθείας Ανταλλαγής, ένας πίνακας μπορεί να ταξινομηθεί και με άλλους 

τρόπους όπως: α) με επιλογή, β) με ______________ και γ) γρήγορη ταξινόμηση. 

12. Εναλλακτικός του αλγορίθμου σειριακής αναζήτησης είναι ο αλγόριθμος ____________ αναζήτησης. 

13. Το μέγεθος μιας ____________ δομής δεδομένων καθορίζεται κατά την ώρα του προγραμματισμού, δηλαδή 

τη στιγμή της μετάφρασης και όχι της εκτέλεσης. 

14. Το ____________ είναι μια διαφορετική δομή δεδομένων από την στοίβα, την ουρά και τον πίνακα. 

15. Μέσα σε ένα πίνακα μπορούν να αποθηκευτούν στοιχεία του ιδίου _________ δεδομένων. 

16. Ένας δείκτης περιέχει ως τιμή την ____________ της κύριας μνήμης στην οποία βρίσκεται αποθηκευμένο το 

επόμενο στοιχείο μιας δυναμικής δομής δεδομένων. 

17. Ο δισδιάστατος πίνακας που έχει μέγεθος Ν * Ν ονομάζεται ___________. 

18. Για την προσπέλαση των στοιχείων ενός πίνακα, κρίνεται χρήσιμη η επαναληπτική δομή ___________. 

19. Η στοίβα είναι μια δομή δεδομένων που ακολουθεί την τεχνική _________ ενώ η ουρά την τεχνική 

__________ . 

20. Οι δύο πράξεις που επιτρέπεται να γίνουν στην ουρά είναι η ___________ και η ___________. 

21. Στην στοίβα κατά την πράξη της __________ γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο σε 

αυτήν, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της υποχείλισης. 

22. Κατά την ώθηση σε στοίβα, ο δείκτης top __________ κατά 1. 

23. Κατά την εξαγωγή στοιχείου από μία ουρά, ο δείκτης ___________ θα ___________ κατά 1. 

24. Ο αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται αν ο πίνακας είναι ___________, αν ο πίνακας έχει λίγα 

στοιχεία (ν ≤ 20) και αν η αναζήτηση γίνεται ____________. 

25. Ο αλγόριθμος της ___________ εξαρτάται από την επαναληπτικότητα ή μη των στοιχείων του πίνακα. 

26. Η τεχνική της αντιμετάθεσης στοιχείων είναι συχνά χρήσιμη μέσα σε αλγορίθμους ___________. 

27. Το πεδίο που ταυτοποιεί μία εγγραφή ενός αρχείου ονομάζεται ___________. 

28. Το αρχείο είναι μια ειδική δομή δεδομένων που αποτελείται από __________ οι οποίες αναλύονται σε πεδία. 

29. Ο αλγόριθμος φυσαλίδας είναι γνωστός ως αλγόριθμος __________. 

30. Σε μια ουρά που υπάρχουν 5 στοιχεία αν ο δείκτης εμπρός έχει την τιμή 3, ο δείκτης πίσω έχει την τιμή _____. 

31. Τα _____________ είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας, η απλοποιημένη όψη της. 

32. Κάτω από την σκοπιά του _________, η Πληροφορική μελετά τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη 

μνήμη και τις περιφερειακές συσκευές. 

33. Σε αντίθεση με τον πίνακα, μια ___________ απαγορεύει την τυχαία πρόσβαση στα δεδομένα της. 

34. Κάθε κόμβος ενός δέντρου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η ρίζα ενός ____________. 

35. Σε ένα ____________ δέντρο υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ ενός κόμβου και των παιδιών του. 

36. Σε ένα ____________ δέντρο κάθε κόμβος έχει το πολύ δύο παιδιά, το αριστερό και το δεξί. 

37.  Το Facebook είναι παράδειγμα ενός _________ τύπου γράφου. 

38. Σε ένα δυαδικό δέντρο __________ για κάθε κόμβο, οι τιμές του αριστερού υπόδεντρου είναι μικρότερες από 

τις τιμές του δεξιού. 

39. Το δέντρο και ο γράφος είναι ___________ δομές δεδομένων σύμφωνα με τις οποίες μετά από κάθε στοιχείο 

μπορεί να ακολουθεί μηδέν, ένα ή περισσότερα στοιχεία. 

40. Ο δείκτης του τελευταίου κόμβου μιας λίστας έχει πάντα ως τιμή το _________. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1.  Ένας πίνακας που χρησιμοποιεί δύο δείκτες για τον πλήρη προσδιορισμό της θέσης του κάθε στοιχείου, είναι 

     α) γραμμικός          β) δισδιάστατος          γ) μονοδιάστατος                 δ) τετραγωνικός 

 

2.  Ποια από τις παρακάτω δομές δεδομένων δεν χρησιμοποιεί δείκτες κατά την υλοποίηση της; 

     α) στοίβα              β) λίστα               γ) δέντρο             δ) γράφος  

 

3. Η σειριακή μέθοδος αναζήτησης δικαιολογείται στην περίπτωση που ο πίνακας: 

     α) είναι αταξινόμητος  β)  αποτελείται από ακεραίους       γ) είναι μικρού μεγέθους 

     δ) δεν είναι δισδιάστατος  ε) δέχεται σπάνια αναζητήσεις      στ) έχει ήδη ταξινομηθεί 

 

4. Οι πίνακες χρησιμεύουν για την αποθήκευση των στοιχείων των παρακάτω δομών δεδομένων: 

     α) ουράς           β) στοίβας         γ) αρχείου            δ) λίστας 

 

5. Ποιες από τις παρακάτω δεν αποτελούν βασικές λειτουργίες των δομών δεδομένων; 

     α) προσπέλαση      β) εκτύπωση             γ)  διάσπαση           δ) συνένωση 

     ε) ανάγνωση                 στ) εισαγωγή             ζ) ταξινόμηση               η) αναζήτηση 

 

6. Ποιες από τις παρακάτω δομές δεδομένων δεν είναι στατικές δομές; 

     α) πίνακας        β) ουρά  γ) αρχείο  δ) στοίβα 

 

7. Ποια από τις παρακάτω δυναμικές δομές δεδομένων θεωρείται η πιο γενική; 

     α) πίνακας        β) γράφος  γ) δέντρο      δ) λίστα 

 

8. Η τιμή που έχει κάθε δείκτης μιας δυναμικής δομής δεδομένων μπορεί να είναι μόνο 

     α) ακέραια           β) πραγματική  γ) αλφαριθμητική     δ) διεύθυνση  

 
9. Θεωρούμε πίνακα Α διάστασης 3x3, όπου το A[i,j] στοιχείο δίνεται από τον τύπο A[i, j]= i * j.  Να βρεθεί τι θα 

τυπώσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

s ← 0        p ← 1 

Για i από 1 μέχρι 3    α)  s = 12  p = 48   

    s ← s + A[i, i]     β)  s = 14  p = 36  

    p ← p * A[i, i]    γ)  s = 55  p = 108  

Τέλος_Επανάληψης    δ)  s = 5    p = 6 

Εκτύπωσε “s=”, s, “p=”, p 

 

10. Ο πίνακας Α που περιέχει με την σειρά τους 100  πρώτους άρτιους αριθμούς,  (δηλ. 2,4,6,8,...). Μετά την 

εκτέλεση του κάτωθι τμήματος αλγορίθμου, αν  το s = 80  , τι τιμή θα έχει το n; 

S ← 0 

Για i από 1 μέχρι n     

    S ← S + A[ Α[ 2 * i ] ]    α) n=2         β) n=3        γ) n=4       δ) n=5 

Τέλος_επανάληψης 
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11. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί σκοπιά μελέτης των δεδομένων από την Πληροφορική; 

     α) υλικό        β) αλγόριθμοι  γ) δομές δεδομένων     δ) λογισμικό 

 

12. Ποιες από τις παρακάτω δομές δεδομένων είναι γραμμικές; 

    α) λίστα β) πίνακας γ) δέντρο δ) γράφος ε) ουρά 

 

13. Πώς ονομάζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ των κόμβων ενός γράφου; 

   α) σύνδεσμοι  β) ακμές γ) τόξα  δ) γραμμές      ε) ροές 

 

14. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτημα των λιστών; 

   α) έχουν δυναμικό μέγεθος   β) ευκολία εισαγωγής και διαγραφής οποιουδήποτε κόμβου 

   γ) επιτρέπουν μόνο γραμμική προσπέλαση δ) δεν απαιτούν δήλωση μεγέθους 

 

15. Ποιοι από τους παρακάτω λόγους κάνουν τα δέντρα ισχυρά σαν δομές δεδομένων; 

  α) προκαλούν μικρή επιβάρυνση στη μνήμη  β) είναι δομή που μεταφέρει πληροφορίες 

  γ) είναι δυναμικά στην εισαγωγή και διαγραφή    γ) επιτρέπουν τυχαία προσπέλαση πληροφορίας 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΟΙΧΙΣΗΣ 
 
Α.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομή Δεδομένων Περιγραφή 

1. Πίνακας Α)  FIFO 

2. Ουρά B)  Εγγραφές αποτελούμενες από πεδία 

3. Στοίβα Γ)   Κόμβοι αποτελούμενοι από δεδομένα και δείκτες 

4. Αρχείο Δ)  LIFO 

5. Λίστα Ε)  Ένας κόμβος μπορεί να οδηγεί σε περισσότερους 

6. Δέντρο ΣΤ) Στατική Δομή Δεδομένων 

7. Γράφος Ζ) Διατεταγμένη δομή με βάσει τις τιμές των κόμβων 

8. Δυαδικό δέντρο Η) Η πιο γενική δομή δεδομένων 

Δομές Δεδομένων Χαρακτηριστικά  

 
1) Στατικές 

Α) Αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης 

Β) Δεν απαιτούνται συνεχόμενες θέσεις μνήμης 

2) Δυναμικές 

Γ) Το μέγεθος της δομής αλλάζει όταν εισάγονται ή 
διαγράφονται δεδομένα 

Δ) Το ακριβές μέγεθος της δομής καθορίζεται κατά 
τη στιγμή του προγραμματισμού 
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Γ.  

Λειτουργίες Δομών Περιγραφή 

1.  Προσπέλαση Α. Προσπέλαση των κόμβων προκειμένου να εντοπιστούν ένας ή 
     περισσότεροι που έχουν μια δεδομένη ιδιότητα 

2.  Εισαγωγή Β. Διάταξη των κόμβων κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά 

3.  Διαγραφή Γ. Ένωση δύο ή περισσότερων δομών σε μία ενιαία δομή 

4.  Αναζήτηση Δ. Πρόσβαση σε έναν κόμβο με σκοπό να μεταβληθεί το περιεχόμενο 
του 

5.  Ταξινόμηση Ε. Δημιουργία νέων κόμβων σε μια υπάρχουσα δομή 

6.  Συγχώνευση ΣΤ. Αφαίρεση κόμβων από μία υπάρχουσα δομή 

 

 

Δ. Σκοπιές μελέτης των 
δεδομένων 

Εξήγηση 

1) Υλικού 
Α) σύνολο από δεδομένα μαζί με τις πράξεις που επιτρέπεται να 

γίνουν πάνω σε αυτά 

2) Γλώσσες προγραμματισμού 
Β) τρόποι καταγραφής και αλληλοσυσχέτισης των δεδομένων 

ώστε να παραχθεί γνώση για πραγματικά γεγονότα 

3) Δομές δεδομένων 
Γ) αφορά στο πώς η μηχανή επιτρέπει στα δεδομένα να 

αποθηκευτούν στην μνήμη και στις περιφερειακές συσκευές 
του Η/Υ 

4) Ανάλυση δεδομένων 
Δ) χρήση διαφόρων τύπων μεταβλητών για την περιγραφή ενός 

δεδομένου, η αποθήκευση των οποίων αναλαμβάνεται από 
τον μεταφραστή της γλώσσας 


