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ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 

 
Σκοπός του Μαθήματος: 
 

Το µάθηµα αποτελεί µία γενική εισαγωγή στις δοµές δεδοµένων, στους 
αλγορίθµους που τις χειρίζονται και στην ανάλυση της πολυπλοκότητάς τους. Τα 
θέµατα που καλύπτονται σχετίζονται τόσο µε τις στατικές όσο και µε τις δυναµικές 
δοµές δεδοµένων. Το µάθηµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις τεχνικές της αφαίρεσης 
δεδοµένων και του προγραµµατισµού που βασίζεται σε αντικείµενα. Την περίοδο 
αυτή σα γλώσσα υλοποίησης χρησιµοποιείται η Java. 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές: 

• Θα έχουν αποκτήσει καλή γνώση των θεµελιωδών δοµών δεδοµένων και θα 
είναι σε θέση να τις χρησιµοποιούν για την υλοποίηση καλοσχεδιασµένων 
και αποδοτικών προγραµµάτων. 

• Θα έχουν κατανοήσει τις έννοιες των αφηρηµένων τύπων δεδοµένων και 
των αντικειµένων και το ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των 
προγραµµατιστικών συστηµάτων. 

• Θα µπορούν να αναλύουν την πολυπλοκότητα των προγραµµάτων που 
αναπτύσουν 

 
Περιεχόμενο του Μαθήματος: 
 

• Εισαγωγικές Εννοιες 
• Δομές Δεδομένων, Τύποι Δεδομένων και η υλοποίησή τους 

• Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (Abstract Data Types) 

• Απόκριψη πληροφορίας, “ενκαψούλωση” δεδομένων, κληρονομικότητα και 
πολυμορφισμός. 

• Πρωταρχικοί Τύποι Δεδομένων στη Java 

• Τύποι Αναφοράς στη Java 

• Ελεγχος τύπων (type checking) 
 

• Ανάλυση Πολυπλοκότητας  
• Τύποι πολυπλοκότητας 

• Παραδείγματα ανάλυσης  πολυπλοκότητας αλγορίθμων ταξινόμησης  
 

• Γραμμικές Δομές Δεδομένων 
• Πίνακες (Arrays) 

• Διανύσματα (Vectors) 

• Συμβολοσειρές (Strings) Αμετάβλητες και Ευμετάβλητες συμβολοσειρές 

• H κλάση StringTokenizer στη Java 
 

• Στοίβες και Ουρές (Stacks & Queues) 
• Υλοποίηση Στοίβας με τη βοήθεια Πίνακα και Διανύσματος 

• Υλοποίηση Ουράς με τη βοήθεια Πίνακα και Διανύσματος 

• Κυκλική Ουρά 



 
 
 

• Δυναμικές Δομές Δεδομένων 
• Συνδεδεμένες Λίστες (Linked Lists) 

• Εφαρμογές Δυναμικής Εκχώρησης μνήμης 

• Υλοποίηση Στοίβας και Ουράς με τη βοήθεια Συνδεδεμένης Λίστας 
 
• Αναδρομή:  

• Αναδρομικοί αλγόριθμοι και αναδρομικές δομές δεδομένων 

• Η Αναδρομή σαν Μεθοδολογία Προγραμματισμού 
 

• Δέντρα (Trees) 
• Ορισμοί και ορολογία  

• Δυαδικά Δέντρα 

• Υλοποίηση Δυαδικών Δέντρων με τη βοήθεια Δεικτών 

• Μέθοδοι Διέλευσης από τους κόμβους Δυαδικού Δέντρου 

• Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης 

• Σωροί και Λίστες Προτεραιοτήτων 
 

• Γράφοι (Graphs) 
• Ορισμοί και ορολογία 

• τρόποι υλοποίησης γράφων 

• Βασικοί αλγόριθμοι γράφων. 
 

• Αρχεία και Ρεύματα (Files & Streams) 
• Φυσική και Λογική Οργάνωση αρχείων 

• Ακολουθιακά αρχεία 

• H Εννοια του Stream στη Java 

• Streams Εισόδου Αρχείων (Είσοδος Αρχείων) 

• Streams Εξόδου Αρχείων (Εξοδος Αρχείων) 

• Διάφοροι Τυποι Streams – Φίλτρα 

• Αρχεία κατ’ ευθείαν πρόσβασης, hashing  
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