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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

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

2. Μια δυναμική δομή δεδομένων έχει σταθερό αριθμό στοιχείων. 

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

4. Τα δέντρα και οι γράφοι είναι μη γραμμικές δομές δεδομένων. 

5. Οι δύο κύριες λειτουργίες της ουράς είναι η ώθηση και η απώθηση στοιχείου. 

6. Οι κόμβοι ενός δέντρου από τους οποίους δεν ξεκινάει κάποια ακμή, ονομάζονται φύλλα. 

7. Η λίστα είναι δομή δεδομένων που διατηρεί τα στοιχεία της γραμμικά διατεταγμένα. 

8. Οι πίνακες είναι δομές δεδομένων που αποθηκεύονται στην βοηθητική μνήμη του υπολογιστή. 

9. Η εισαγωγή, η μεταβολή και η αναζήτηση είναι κάποιες από τις πράξεις πάνω στις δομές δεδομένων. 

10. Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων στην μνήμη του υπολογιστή. 

11. Κάθε δομή δεδομένων επιτρέπει να γίνουν πάνω της όλες οι δυνατές λειτουργίες.  

12. Τα δεδομένα αποθηκεύονται συστηματικά στην κύρια ή δευτερεύουσα μνήμη υπό μορφή δομών δεδομένων. 

13. Ταξινόμηση είναι η διάταξη των στοιχείων μιας δομής δεδομένων σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. 

14. Για την σάρωση των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα χρειάζονται δύο εμφωλευμένες εντολές ΓΙΑ. 

15. Οι στατικές δομές δεδομένων μπορούν να αποθηκεύσουν συγκεκριμένο πλήθος στοιχείων. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Τα δεδομένα του αλγόριθμου μπορεί να είναι απλές μεταβλητές ή _______________. 

2. Τα στοιχεία μιας δομής δεδομένων ονομάζονται και ______________. 

3. Οι ______________ δομές δεδομένων χαρακτηρίζονται από σταθερό μέγεθος. 

4. Η πρόσβαση στα δεδομένα μιας δομής δεδομένων ονομάζεται _____________. 

5. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε πίνακα είναι η διάσταση, ο τύπος των στοιχείων και το ____________. 

6. Ο ____________ είναι μια στατική δομή δεδομένων που περιέχει στοιχεία του ιδίου τύπου. 

7. Η επικόλληση μιας δομής δεδομένων στο τέλος μιας άλλης δομής, ονομάζεται _____________. 

8. Η συνένωση δύο ή περισσότερων ταξινομημένων δομών δεδομένων, ονομάζεται _____________. 

9. Ένας ______________ πίνακας χρησιμοποιεί δύο δείκτες για την προσπέλαση των στοιχείων του. 

10. Η ______________ είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πίνακα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Α) Να γίνει η αντιστοίχιση των στοιχείων της Στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    πίνακας   Α) χρήση δεικτών για τη σύνδεση των στοιχείων 

2. δέντρο      Β) βασίζεται στη φιλοσοφία FIFO 

3. στοίβα  Γ)  οι κόμβοι και οι ακμές δεν έχουν κάποια ιεράρχηση 

4. λίστα  Δ) σταθερός αριθμός ομοειδών στοιχείων  

5. ουρά  Ε) βασίζεται στη φιλοσοφία LIFO  

6. γράφος ΣΤ) σε κάθε κόμβο καταλήγει μία μόνο ακμή 

 

Β) Να γίνει η αντιστοίχιση των στοιχείων της Στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    προσπέλαση   Α) πρόσβαση σε κόμβο με σκοπό την ανάγνωση ή εγγραφή του 

2. εισαγωγή      Β) εντοπισμός στοιχείων με μια συγκεκριμένη ιδιότητα 

3. ανάκτηση  Γ)  διάταξη στοιχείων σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά    

4. αναζήτηση  Δ) προσθήκη ή δημιουργία νέων κόμβων σε μια δομή 

5. ταξινόμηση  Ε) ανάγνωση του περιεχομένου ενός κόμβου   

6. μεταβολή ΣΤ) τροποποίηση του περιεχομένου ενός κόμβου 

 


