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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιστήμη Υπολογιστών

Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών

Ανάλυση Αλγορίθμων

Θεωρία Υπολογισιμότητας

Θεωρία Πολυπλοκότητας 

Εφαρμοσμένη Επιστήμη Υπολογιστών



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η Επιστήμη των Υπολογιστών μελετά τα θεωρητικά θεμέλια και τη 

φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, 

καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα 

υπολογιστικά συστήματα, από τις σκοπιές σχεδίασης, ανάπτυξης, 
υλοποίησης, διερεύνησης και ανάλυσης.



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Ως διακριτή επιστήμη, η Επιστήμη των Υπολογιστών

εμφανίζεται τη δεκαετία του 1940.

 Τότε κατασκευάζονται οι πρώτες ηλεκτρονικές υπολογιστικές

μηχανές και γίνεται χρήση μαθηματικών ιδιοτήτων κατά τους

υπολογισμούς.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Η Επιστήμη των Υπολογιστών διακρίνεται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες, τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη, οι οποίες

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

 Καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές, περιλαμβάνει πολλούς επί

μέρους κλάδους με έμφαση στην διαχείριση πληροφοριών
και στην επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών (Theoretical Computer 

Science) ερευνά το σχεδιασμό των αλγορίθμων και των 

υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την άντληση, 
την επεξεργασία, την ανάλυση και την αποθήκευση πληροφοριών.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

μελετά το 

σχεδιασμό και την 

πολυπλοκότητα

των αλγορίθμων

μελετά τους 

πόρους που 

απαιτούνται για την 

επίλυση ενός 

προβλήματος βάσει 

ενός συγκεκριμένου 

αλγορίθμου

ερευνά αν και πόσο 

αποδοτικά κάποια 

προβλήματα 

μπορούν να 

επιλυθούν με 

συγκεκριμένα 

υπολογιστικά 

μοντέλα



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών (Applied Computer 

Science) μελετά τους τρόπους εφαρμογής της Θεωρίας των 

Υπολογιστών για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού 
κόσμου.



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

κατασκευή 
συσκευών π.χ. 

σκληρός 
δίσκος,  
κεντρική 
μονάδα 

επεξεργασίας

σχεδιασμός, 
ανάπτυξη και 
συντήρηση

λογισμικού π.χ. 
Λειτουργικά 

συστήματα και άλλα 
προγράμματα

συλλογή, ανάκτηση, 
επεξεργασία και 

αποθήκευση
πληροφοριών

έρευνα τρόπων 
ανάπτυξης 

υπολογιστικών 
μοντέλων ανθρώπινης

γνώσης



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η/Υ

παραγωγή, τη λήψη και την 
προώθηση πληροφοριών

συστήματα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων για την 

υποστήριξη πληροφοριακών 
συστημάτων

μέθοδοι για την προστασία 
πληροφοριών ή υπηρεσιών 
από φθορά, αλλοίωση ή μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση.


