
ΔΟΜΕΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ε. Μάρκου 
Πληροφορίες για το µάθηµα:  

http://emarkou.users.uth.gr/greek/teach/data_structures 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

! ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

               -  Αφηρηµένος Τύπος Δεδοµένων (Abstract Data Type) 

               -  Οι ΑΤΔ πίνακας, εγγραφή, σύνολο 

" ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (Strings) 

               -  Υλοποίηση 

# ΣΤΟΙΒΕΣ (Stacks)                            $ ΛΙΣΤΕΣ (Lists) 

% ΑΝΑΔΡΟΜΗ (Recursion)                & ΔΕΝΤΡΑ (Trees) 

' ΟΥΡΕΣ (Queues)                               ( ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (Graphs)  

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Τί µπορεί να ‘µηχανοποιηθεί’ και µάλιστα µε αποδοτικό τρόπο; 

Παράσταση και επεξεργασία της πληροφορίας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Στάδια Λύσης 

•   Μοντελοποίηση 

•   Δοµή Δεδοµένων 

•   Αλγόριθµος         
•   Πρόγραµµα 

Θεωρία Αλγορίθµων – Μαθηµατική Λογική – Σχεδιασµός Η/Υ 



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

•  Ορισµός του προβλήµατος σε τυπική γλώσσα 

•  Αναπαράσταση του προβλήµατος µε µαθηµατικά αντικείµενα 

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Structures) 

Η µελέτη των διαφόρων µεθόδων οργάνωσης για την αποθήκευση 
δεδοµένων σε ‘δοµές’ και των αλγορίθµων που υλοποιούν τις δοµές και 
εκτελούν πράξεις µε αυτές. 

 



Αλγόριθµος: Υπολογιστική (µηχανιστική) διαδικασία η οποία 
  αποτελείται από πεπερασµένο σύνολο εντολών 
  αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε  
  πεπερασµένο χρόνο 

•  Σχεδίαση αλγορίθµου (τεχνικές) 

Wirth 

Αλγόριθµοι + Δοµές Δεδοµένων = Προγράµµατα 

Πρόγραµµα : Μετάφραση του αλγορίθµου σε µια γλώσσα                          

                        προγραµµατισµού 



Ορθότητα αλγορίθµου 

•  Συντακτική 

•  Νοηµατική 

•  Σηµασιολογική (επαγωγή) 

Ανάλυση αλγορίθµου 

•  Υπολογιστικό µοντέλο (RAM, PRAM, TURING) 

•  Χώρος 

•  Χρόνος 



Αποδοτικότητα αλγορίθµου 

•  Χειρότερη περίπτωση 

•  Μέση περίπτωση 

•  Καλύτερη περίπτωση 

 

Ποιός είναι ο καλύτερος αλγόριθµος για ένα πρόβληµα; 

•  Πειράµατα 

•  Μαθηµατική ανάλυση 



Χρονική πολυπλοκότητα 

•  Συνήθως προσδιορίζεται σαν συνάρτηση του πλήθους ή/και 
µεγέθους των δεδοµένων (input). Πιο τυπικά είναι µια 
συνάρτηση του χώρου που καταλαµβάνει η είσοδος όταν αυτή 
κωδικοποιηθεί µε ‘reasonable’ κωδικοποίηση. 

 

Η χρονική πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης (worst-
case time complexity) ενός αλγόριθµου (Τ(n)), επιστρέφει το 
µέγιστο πλήθος βασικών πράξεων που εκτελεί ο αλγόριθµος, για 
οποιοδήποτε input µεγέθους n. 
 
Η συνάρτηση T(n) είναι (τάξης) O(f(n)) αν υπάρχει µια σταθερά 
c τέτοια ώστε T(n) ≤ cf(n) για όλα τα n>n0. 



Πολυπλοκότητα Αλγορίθµων 

Ο(n3) Ο(n2) 
Ο(n) 

Ο(log2n) 



                     Y  =           A                x 



function/ 
n 10 20 50 100 300 

n2 1/10,000 
second 

1/2,500 
second 

1/400 
second 

1/100 
second 

9/100 
second 

n5 1/10 
second 

3.2 
seconds 

5.2 
minutes 

2.8 
hours 

28.1  
days 

2n 1/1000 
second 

1 
second 

35.7 
years 

400 trillion 
centuries 

a 75 digit-
number of 
centuries 

nn 2.8  
hours 

3.3 trillion 
years 

a 70 digit-
number of 
centuries 

a 185 digit-
number of 
centuries 

a 728 digit-
number of 
centuries 


