Γηάιεμε 1: Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη
Αιγόξηζκνη - Δηζαγσγή
Σηελ ελόηεηα απηή ζα κειεηεζνύλ ηα εμήο επηκέξνπο ζέκαηα:
Ειζαγωγή ζηις έννοιες

Δεδομένα και Ενδόμνημη Αναπαράζηαζη ηοσς
Οργάνωζη Δεδομένων και Δομές Δεδομένων
Αλγόριθμοι και Πολσπλοκόηηηα,

∆ηδάζθσλ: ∆εµήηξεο Εετλαιηπνύξ
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Σπκβόιαην Μαζήκαηνο
• Δπίπεδν: Πξνπηπρηαθό
• Πίζηωζε: 7.0 κνλάδεο ECTS
• Πξναπαηηνύκελα:
– ΔΠΛ034: Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό γηα ΖΜΜΥ

• Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο
– Γηαιέμεηο (3 ώξεο εβδνκαδηαίσο): Παξάδνζε Γηδαζ. Ύιεο
– Φξνληηζηήξην (1 ώξα εβδνκαδηαίσο): Ύιε / Θεσξεηηθή Δμάζθεζε
– Δξγαζηήξην (2 ώξεο εβδνκαδηαίσο): Πξαθηηθή Δμάζθεζε

Σπκβόιαην Μαζήκαηνο

• Αμηνιόγεζε
– 55% Τειηθή Δμέηαζε (1)
– 20% Δλδηάκεζε Δμέηαζε (1)
• Ηκεξ.: Γεπηέξα, 24 Οθηωβξίνπ 2011! (8ε Δβδ.)

– 25% Αζθήζεηο (5 – 6 ζπλνιηθά)
• Πξνγξακκαηηζηηθέο, Θεσξεηηθέο ή
ζπλδπαζκέλεο

Βηβιηνγξαθία
Βαζηθή Βηβιηνγξαθία
• Data Structures – A Pseudocode Approach with C, Richard F.
Gilberg & Behrouz A. Fourouzan, 2nd Edition, Thomson, ISBN:
0-534-39080-3, ISBN-13: 9780534390808, 2005.

Βνεζεηηθή Βηβιηνγξαθία
• Σεκεηώζεηο Μαζήκαηνο θαη Σπλνδεπηηθό Υιηθό
• Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples,
Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia, ISBN-10:
0471383651, ISBN-13: 978-0471383659, 2001.
• K.N. King, C Programming: A Modern Approach, Second
Edition, ISBN-10: 0393979504, ISBN-13: 978-0393979503, 832
pages, W. W. Norton & Company, 2008.
• Νηθόιανο Μηζπξιήο, Γνκέο Γεδνκέλσλ κε C, ISBN 960-920311-6, 2002.

Ηζηνζειίδα EΠΛ035
•

Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κάζεκα βξίζθνληαη
ζην αθόινπζν URL
http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL035

ΔΠΛ035 Moodle
•

Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο
(ππνβνιή εξγαζηώλ, θόξνπκ αλαθνηλώζεσλ, θηι) ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ην Moodle: http://moodle.cs.ucy.ac.cy/

Εγγπαθείηε ζήμεπα κάνονηαρ σπήζη ηος
Κλειδιού Εγγπαθήρ πος θα δοθεί ζηην ηάξη!

Γεδνκέλα
•

Τη είλαη ηα Δεδνκέλα;
Αθαηξεηηθή όςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
Από ηα (επεμεξγαζκέλα) δεδνκέλα πξνθύπηεη ε πιεξνθνξία.

•

Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δελ έρνπλ πάληνηε ηνλ ίδην βαζκό
πνιππινθόηεηαο, π.ρ., “Σηνηρεία Υπαιιήινπ” vs. “Ζιηθία”
Μεξηθά κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζε απινύζηεξα ζπζηαηηθά, ελώ άιια δελ
κπνξνύλ. Γεδνκέλα πνπ δελ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ιέγνληαη πξωηόγνλα
δεδνκέλα. – primitive data types (π.ρ. int, char)

•

•

Τα δεδνκέλα ελόο πξνβιήκαηνο ζπλήζσο δελ είλαη κηα άκνξθε ζπιινγή
ζηνηρείσλ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ κε γλσζηέο
καζεκαηηθέο δνκέο, π.ρ.
– ζαλ έλα απιό ζύλνιν (δηαθξηηώλ ζηνηρείσλ): {2, 3, 5, 7, 11, 13}
– ζαλ έλα δηάλπζκα (δηαηεηαγκέλσλ ζηνηρείσλ): (2, 3, 5, 7, 11, 13)
Επομένωρ σπειαζόμαζηε ηιρ
– ζαλ έλαο πίλαθαο :
 2 3 5 
καηάλληλερ δομέρ για να ηα
(2D vector)
 7 11 13 

οπγανώζοςμε ζηην μνήμη.
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Γεδνκέλα
• Οη δνκέο δεδνκέλωλ είλαη ζπιινγέο πξσηόγνλσλ δεδνκέλσλ, πνπ
ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ πνιππινθόηεξα δεδνκέλα.
• Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν πίλαθαο γηα λα πεξηγξάςνπκε κηα
ζπιινγή ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα νλνκάζνπκε θόκβνπο ή
θαηαρωξήκαηα.

• Έλαο θόκβνο κπνξεί λα είλαη απιόο, δειαδή λα απνηειείηαη από έλα
κόλν πξσηόγνλν δεδνκέλν, ή λα είλαη ζύλζεηνο, νπόηε απνηειείηαη
από δύν ή πεξηζζόηεξα πεδία. Τα πεδία ελόο θόκβνπ κπνξεί λα
αληηπξνζσπεύνπλ πξσηόγνλα δεδνκέλα δηαθόξσλ ηύπσλ.
Πίνακας

struct node{

Κόμβος

Κόμβος
...

Πρωτόγονα
Δεδομένα

char sex; // 8 bits
int age; // 32 bits
char owns_car:1; // 1 bit
int idcard; // 32 bits

};
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32/64-bit Αξρηηεθηνληθέο
• Λίγα ιόγηα γηα ηύπνπο δεδνκέλσλ κε x86 θαη x64
αξρηηεθηνληθέο
– I(ntegers) L(ong) P(ointer) 32 => x86 Model
– L(ong) P(ointer) 64 => x64 Model

Datatype

char
short
int
long
pointer

ILP32 Model

LP64 Model

H μνήμη μπορεί να
έτει ΜΟΝΟ μέτρι
2^32 = ~4x109
(δηλ., 4GB)
διεσθύνζεις !

8
16
32
32 (4 bytes)
32 (4 bytes)

H μνήμη μπορεί να
έτει μέτρι 16 Exa
(x1018)
διεσθύνζεις!

8
16
32
64 (8 bytes)
64 (8 bytes)

Δοκιμάστε printf("%ld", sizeof(long));στο υπολογιστή σας!

18-9

Γεδνκέλα
• Έλα πεδίν ή έλα θαηαρώξεκα ραξαθηεξίδεηαη από ηε δηεύζπλζε ηνπ
θαη ην κήθνο ηνπ. Ζ δηεύζπλζε ελόο πεδίνπ ή ελόο θαηαρσξήκαηνο
είλαη ε δηεύζπλζε ηεο πξώηεο ηνπ θπςειίδαο κλήκεο θαη ην κήθνο ηνπ
είλαη ν αξηζκόο θπςειίδσλ από ηηο νπνίεο απνηειείηαη.
 1 byte   4 bytes 
#include <stdio.h>
1040
A
1960
1045
True
732418
int main() {
address
char letter;
1050
letter = ‘a’;
printf("%c => %d",a, &a);

}
prints “a => 2289431”

• Ζ δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ πεδίνπ, ηνπ πξώηνπ θαηαρσξήκαηνο θαη
νιόθιεξνπ ηνπ πίλαθα είλαη 1040. Ζ δηεύζπλζε ηνπ δεύηεξνπ
θαηαρσξήκαηνο 1050, θαη νύησ θαζεμήο.
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Δλδόκλεκε Παξάζηαζε Γνκώλ Γεδνκέλσλ
•

Γηα λα αλαθεξζνύκε ζε έλα θαηαρώξεκα ή ζε έλα πεδίν,
ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο ζπκβνιηθά νλόκαηα (π.ρ., array).

•

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δνκή δεδνκέλσλ, απαηηείηαη ε ζπζρέηηζε
ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάηωλ κε αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο κλήκεο ηνπ
ππνινγηζηή. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο:
– Δηαδνρηθή (Σηαηηθή) Χνξήγεζε Μλήκεο
Παξάδεηγκα:
char array[]={‘S’,‘A’,’B’,’C’,D’};

1040
1041
1042
1043
1044
1045

address

S

A
B

C
D
.
.
.

data
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Δλδόκλεκε Παξάζηαζε Γνκώλ Γεδνκέλσλ
– Σπλδεηηθή (Γπλακηθή) Χνξήγεζε Μλήκεο
Έλα πεδίν κπνξεί λα παξηζηά ηε δηεύζπλζε ελόο άιινπ πεδίνπ. Έηζη
θαηά ηε ζπλδεηηθή ρνξήγεζε κλήκεο θάζε θόκβνο πεξηέρεη
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πνπ βξίζθεηαη ν επόκελνο θόκβνο ηεο
δνκήο.
Γηα ηελ απνζήθεπζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο θάζε θόκβνο ρξεηάδεηαη
έλα εηδηθό πεδίν (pointer). Τν πεδίν απηό είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο
ζπλδεηηθήο ρνξήγεζεο κλήκεο.
Pointer in C:
NODE *head;
Παξάδεηγκα: Σπλδεδεκέλε Λίζηα (linked-list)
size head

head

S

data next
A

data next
B

data next
C

NULL
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Παξάδεηγκα: Σπλδεδεκέλε Λίζηα
• Οη θόκβνη ηεο ιίζηαο απνηεινύληαη από δύν πεδία: Info, γηα
θαηαρώξεζε πιεξνθνξηώλ (ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο), θαη Next
(ηύπνπ pointer) γηα απνζήθεπζε ηνπ δείθηε πνπ δείρλεη ηε δηεύζπλζε
ηνπ επόκελνπ θόκβνπ ηεο ιίζηαο.
Info

Next

Β

1060

Α

1040

C

NULL

.
.

.
.
.

.
.
.

2030

S

1050

1040
1045
1050
1065
1060
.
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Αιγόξηζκνη
Τη είλαη έλαο αιγόξηζκνο;
Abu Jafar Mohammed ibn Musa Αl-Khowarizmi (790-840)
Αιγόξηζκνο είλαη κηα πεπεξαζκέλε αθνινπζία εληνιώλ, απζηεξά θαζνξηζκέλσλ
θαη εθηειέζηκσλ ζε πεπεξαζκέλν (κεηξήζηκν) ρξόλν, νη νπνίεο αλ
αθνινπζεζνύλ επηηπγράλεηαη θάπνην επηζπκεηό απνηέιεζκα.

Απαξαίηεηα θξηηήξηα:
•

Υπάξρεη είζνδνο θαη έμνδνο

•

Καζνξηζκόο εληνιώλ (όρη αζάθεηεο).

•

Πεξαηόηεηα (λα δηεθπεξαηώλεη ηνλ ζηόρν).

Δπίδνζε: δελ είλαη
απαξαίηεηε αιιά επηζπκεηή

Γειαδή, δνζέληνο ελόο πξνβιήκαηνο, έλαο αιγόξηζκνο παξέρεη ηηο νδεγίεο
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη
ζπλδπάδνληαη γηα λα πξνθύςεη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
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Αιγόξηζκνη
• Καηά ηελ εθηέιεζε ελόο αιγόξηζκνπ ε δνκή πνπ έρνπλ ηα δεδνκέλα
παίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν.
• Δμίζσζε Wirth
Aιγόξηζκνη + Γεδνκέλα = Πξνγξάκκαηα
Κεληξηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε δνκώλ δεδνκέλωλ,
αλαπαξάζηαζήο ηνπο ζηε κλήκε ελόο ππνινγηζηή, θαη αιγόξηζκωλ πνπ
ηηο δεκηνπξγνύλ θαη ηηο επεμεξγάδνληαη.
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Τν πξόβιεκα επηινγήο (selection problem)
• Πξόβιεκα: Έζηω όηη έρνπκε n αξηζκνύο θαη ζέινπκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηνλ k-νζηό πην κεγάιν.
π.ρ. Έζησ νη αξηζκνί {5, 72, 3, 4, 1, 9, 65}
(72,65,9,5,4,3,1)
Ο 2os πην κεγάινο είλαη ν 65, ν 6os πην κεγάινο είλαη ν 3, θνθ.
• Απηό ην πξόβιεκα είλαη γλσζηό σο ην πξόβιεκα επηινγήο (the selection
problem). Υπάξρνπλ δηάθνξνη ‘εύθνινη’ ηξόπνη ιύζεο:
1. Sort-Based: ‘Γηαβάδνπκε’ ηνπο n αξηζκνύο ζε κηα ιίζηα, a. Ταμηλνκνύκε ηε
ιίζηα από ην κεγαιύηεξν ζην κηθξόηεξν κε βάζε θάπνην αιγόξηζκν
ηαμηλόκεζεο. Δπηζηξέθνπκε ην (k-1)νζηό ζηνηρείν ηεο ιίζηαο, δειαδή ην a[k1].
2. Buffer-based: ‘Γηαβάδνπκε’ ηνπο k πξώηνπο αξηζκνύο ζε κηα ιίζηα a.
Ταμηλνκνύκε ηε ιίζηα από ην κεγαιύηεξν ζην κηθξόηεξν δει γηα k=3 έρνπκε
a={72,5,3}. Μεηά, επεμεξγαδόκαζηε ηνπο ππόινηπνπο n-k αξηζκνύο σο εμήο:
αλ έλα ζηνηρείν είλαη πην κηθξό από ην a[k-1] ην αγλννύκε, δηαθνξεηηθά ην
ηνπνζεηνύκε ζηε ζσζηή ζέζε ηεο ιίζηαο. Όηαλ ε δηαδηθαζία απηή ηειεηώζεη,
επηζηξέθνπκε ην k-νζηό ζηνηρείν ηεο ιίζηαο, δειαδή ην a[k-1].

• Τν κεζνδνινγία γηα απνηίκεζεο ηεο επίδνζεο ησλ επί κέξνπο ιύζεσλ ζα
είλαη αληηθείκελν κειέηεο απηνύ ηνπ καζήκαηνο.
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Αιγόξηζκνη
• Σεκαληηθό ζπκπέξαζκα είλαη πσο ην λα γξάθνπκε έλα
ζωζηό πξόγξακκα δελ είλαη αξθεηό. Ηδηαίηεξα, όηαλ ην
ζύλνιν αξρηθώλ δεδνκέλσλ είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, ν
ρξόλνο εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη θύξηαο
ζεκαζίαο.

• Σην κάζεκα απηό ζα κάζνπκε λα i) ππνινγίδνπκε ην
ρξόλν εθηέιεζεο αιγόξηζκωλ θαη ii) λα ζπγθξίλνπκε ηελ
απνδνηηθόηεηα δηαθνξεηηθώλ αιγόξηζκσλ, πξνηνύ ηνπο
πινπνηήζνπκε. Θα κειεηήζνπκε επίζεο κεζόδνπο
βειηίσζεο ηεο ηαρύηεηαο πξνγξακκάησλ.
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