
ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-1 

 

Σηεκ εκόηεηα αοηή ζα μειεηεζμύκ ηα ελήξ επημένμοξ ζέμαηα: 
 

Δοκαμηθέξ Δμμέξ Δεδμμέκςκ Γεκηθά 

Δοκαμηθή Δέζμεοζε/Απμδέζμεοζε Μκήμεξ 

Δμμή ηύπμο structure – Αοημακαθμνηθέξ δμμέξ 

Η δήιςζε typedef ζηε C 

Δηάιελε 6:  
Δηαπείνηζε Μκήμεξ & Δοκαμηθέξ Δμμέξ Δεδμμέκςκ 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-2 

Δοκαμηθέξ Δμμέξ Δεδμμέκςκ 

Σηαηηθή Δμμή Δεδμμέκωκ 
 Η απαηημύμεκε μκήμε γηα ηεκ εθηέιεζε ημο πνμγνάμμαημξ 

δεζμεύεηαη θαηά ηεκ ανπηθμπμίεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 
 π.π. struct person { char name[30], int age} costas, marios;  

// πνηκ ηεκ έκανλε ημο πνμγνάμμαημξ δεζμεύμκηαη 34Bytes * 2 
 
Δοκαμηθή Δμμή Δεδμμέκωκ 
• Eκα πνόγναμμα θαηά ηεκ εθηέιεζή ημο ζα μπμνεί κα δεηά 

δοκαμηθά μκήμε γηα ηεκ απμζήθεοζε δεδμμέκςκ θαζώξ θαη κα 
ειεοζενώκεη δοκαμηθά ηε μκήμε πμο δεκ πνεηάδεηαη. 

  
• Σοκεπώξ ημ μέγηζημ πιήζμξ ζημηπείςκ πμο μπμνμύμε κα 

απμζεθεύζμομε δεκ πνεηάδεηαη κα είκαη γκςζηό εθ ηςκ 
πνόηενςκ αιιά μπμνεί κα μνίδεηε θαηά ηεκ δηάνθεηα εθηέιεζεξ 
ημο πνμγνάμμαημξ. 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-3 

Δοκαμηθέξ Δμμέξ Δεδμμέκςκ 

• Θα μάζμομε πςξ μπμνμύμε κα δεηήζμομε θαηά ηεκ εθηέιεζε 
ημο πνμγνάμμαημξ μκήμε από ημ ιεηημονγηθό ζύζηεμα θαη κα ηεκ 
επηζηνέρμομε όηακ μαξ είκαη πιέμκ άπνεζηε.  
 

• Όηακ ημ ιεηημονγηθό ζύζηεμα δεκ είκαη ζε ζέζε κα μαξ δώζεη 
άιιε μκήμε ηόηε θαη μόκμ ηόηε ημ πνόγναμμά μαξ ζα ηοπώκεη 
μεκύμαηα αδοκαμίαξ απμζήθεοζεξ πιενμθμνηώκ, θάηη πμο 
ζομβαίκεη όμςξ ζπάκηα θαη ζοκήζςξ όηακ θάκμομε αιόγηζηε 
πνήζε ηεξ μκήμεξ. 
 

• Τα ζύγπνμκα ιεηημονγηθά ζοζηήμαηα θάκμοκ πνήζε εηθμκηθήξ 
μκήμεξ (virtual memory). Δειαδή πνεζημμπμηείηαη μένμξ ηεξ 
δεοηενεύμοζαξ μκήμεξ (hard disk) ζακ ιμγηθή ζοκέπεηα ηεξ 
θύνηαξ μκήμεξ  
 

• Οοζηαζηηθά ε θύνηα μκήμε ελακηιείηε μόκμ ακ ελακηιεζεί ε 
δεοηενεύμοζα μκήμε. 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-4 

Δοκαμηθή Δέζμεοζε Μκήμεξ 

•  void *malloc(num_of_bytes): ε malloc() δεζμεοεη δοκαμηθά έκα 
ζοκεπόμεκμ block μκήμεξ (μεγέζμοξ num_of_bytes) θαη επηζηνέθεη έκα 
δείθηε ζημ πώνμ μκήμεξ πμο δέζμεοζε.  

 
• Η malloc() επηζηνέθεη NULL όηακ ε αίηεζε δεκ μπμνεί κα ηθακμπμηεζεί 

(δειαδή δεκ οπάνπεη άιιε δηαζέζημε μκήμε γηα κα δμζεί). 
 

• Γηα πανάδεηγμα ε malloc(sizeof(int)) δεζμεύεη μκήμε γηα ηεκ απμζήθεοζε 
εκόξ αθεναίμο θαη επηζηνέθεη έκα δείθηε (ηε δηεύζοκζε δειαδή) ημο πώνμο 
μκήμεξ πμο δέζμεοζε.  
 

• Γηαηί sizeof(int) θαη όπη απιά 4 => portability (ακ θάπμηα πιαηθόνμα 
πνεζημμπμηεί 2 Bytes γηα ακαπανάζηαζε αθεναίςκ ηόηε ημ πνόγναμμα μαξ 
ελαθμιμοζεί κα είκαη ζςζηό!) 
 

• Σηε C μηιάμε πάκηα γηα δείθηεξ εκόξ ζογθεθνημέκμο ηύπμο πνέπεη πάκηα 
κα θάκμομε cast ημκ δείθηε πμο επηζηνέθεη ε malloc()  ζημκ ακηίζημηπμ 
ηύπμ. Δειαδή  

                    (int *)  malloc(sizeof(int))  
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-5 

Δοκαμηθή Δέζμεοζε Μκήμεξ (ζοκ) 
• Έηζη θάκμκηαξ ηηξ παναθάης δειώζεηξ θαη θιήζεηξ: 

 

   int *nump; // δήλωζη δείκηη (τωρίς δέζμεσζη μνήμης) 

    

   // δέζμεσζη μνήμης για αναπαράζηαζη ενός ακέραιοσ.  

   nump = (int *) malloc(sizeof(int));  

    

   // αρτικοποίηζη περιετομένοσ  

   *nump = 17; 

    

   // αποδέζμεσζη μνήμης 

   free(nump);  
 

• Σεμακηηθή είκαη ε πνήζε ηεξ sizeof(type) ε μπμία μαξ επηζηνέθεη 
ημ μέγεζμξ ακηηθεημέκμο  ηύπμο type θαη μαξ απειεοζενώκεη από ηε 
δοζθμιία εύνεζεξ ημο πμζμύ μκήμεξ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ 
απμζήθεοζε εκόξ ακηηθεημέκμο ηύπμο type. 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-6 

Aοημακαθμνηθέξ δμμέξ 

struct Employee { 

  char     name[20]; 

  int     age; 

  struct Employee manager; 

}; 

• Σηεκ πημ πάκς δμμή ζα δμζεί “compile error”, γηαηί ημ struct 
Employee πνεζημμπμηείηαη θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ δήιςζεξ ημο. 

 

• Εκημύηηξ μπμνμύμε κα μνίζμομε δμμέξ πμο ακαθένμκηαη ζημκ εαοηό 
ημοξ, όπςξ ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε δμμή Employee όπμο γηα θάζε 
ζημηπείμ ηεξ έπμομε πεδίμ πμο ακαθένεηαη ζημκ δηεοζοκηή ημο 
ενγμδμηεμέκμο, πνεζημμπμηώκηαξ δείθηεξ: 
 

struct Employee { 

  char     name[20]; 

  int     age; 

  struct Employee *manager; 

}; 

 
printf("%d", sizeof(struct Employee));  επηζηνέθεη 28 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-7 

Δμμή structure – Αοημακαθμνηθέξ δμμέξ 

• Όηακ πνεζημμπμημύμε δοκαμηθή δέζμεοζε μκήμεξ ζοκήζςξ ημ θάκμομε 
γηα ηεκ απμζήθεοζε όπη ηόζμ απιώκ ηύπςκ δεδμμέκςκ (int, float, 
char θιπ.) αιιά ακηηθεημέκωκ ηύπμο structure.  
 

• Αοηό γηαηί μπμνμύμε μέζς ακηηθεημέκςκ ηύπμο structure κα 
θηηάλμομε θόμβμοξ, κα ημοξ ζοκδέζμομε μεηαλύ ημοξ θαη κα 
δεμημονγήζμομε έηζη μία ζοκδεδεμέκε ιίζηα ή άιιεξ ελειηγμέκεξ δμμέξ 
όπωξ ζημίβεξ, μονέξ, ιίζηεξ ακαμμκήξ, δέκηνα θιπ.  
 

• Έκαξ απιόξ μνηζμόξ θόμβμο μηαξ ζοκδεδεμέκεξ ιίζηαξ είκαη μ ελήξ: 
              struct node { 
               int data;                 

               struct node *next; 

           }; 

 Πνμζέληε όηη έκα πεδίμ ηεξ δμμήξ πμο οιμπμηεί ημκ θόμβμ είκαη 
δείθηεξ ζηεκ ίδηα δμμή πμο μνίδεηαη. Αοηό ημ θαηκόμεκμ όπςξ είπαμε 
μκμμάδεηαη αοημακαθμνηθή δμμή (self-referential structures). 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-8 

Αοημακαθμνηθέξ δμμέξ (ζοκ.) 

• Πανόμμηα μπμνμύμε κα μνίζμομε παναιιαγή αοημακαθμνηθώκ 
δμμώκ όπμο δύμ δμμέξ ακαθένμκηαη ε μηα ζηεκ άιιε. 
 

• Αοηό ακηημεηςπίδεηαη ςξ ελήξ: 
 

struct s1 { 

  . . . 

  struct s2 *p; 

  . . . 

}; 

 

struct s2 { 

  . . . 

  struct s1 *q; 

  . . . 

}; 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-9 

Δμμή ηύπμο structure (ζοκ.) 

• Έπμκηαξ ιμηπόκ θαζμνίζεη ηε μμνθή εκόξ θόμβμο μπμνμύμε κα 
θακηαζημύμε πςξ ζα είκαη μία ζοκδεδεμέκε ιίζηα με θόμβμοξ 
ηύπμο  struct node πμο μνίζαμε κςνίηενα: 

 

 

 
head 

data   next 

17 NULL 

 data  next data   next 

14 9 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-10 

Δμμή ηύπμο structure (ζοκ.) 

• Μηα ιίζηα 10 ζημηπείςκ ζα μπμνμύζε κα οιμπμηεζεί ςξ ελήξ: 
 

 struct node *head, *temp; 
 int i; 

 
 head  = (struct node *) malloc (sizeof(struct node)); 
 temp = head; 
 for(i=0; i<10; i++) { 
  temp->data = i; 
  if (i==9) break; 
  temp->next = (struct node *) malloc(sizeof(struct node)); 
  temp = temp->next; 
 } 
 temp->next = NULL; 
 temp = head; 
 
 for(i=0; i<10; i++) { 
  printf("%d %d\n", temp->data, temp->next); 
  temp = temp->next; 
 } 
• Σεμείςζε: μ δείθηεξ temp είκαη βμεζεηηθόξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ ιίζηαξ. 

struct node { 

   int data;                 

   struct node *next; 

}; 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-11 

Η δήιςζε typedef ζηε C 

• Η C πανέπεη μέζς ηεξ δήιςζεξ typedef ηε δεμημονγία κέςκ 
μκμμάηςκ ζε ηύπμοξ δεδμμέκςκ πμο ήδε οπάνπμοκ.  
 

• Πνμζμπή: δεκ δεμημονγμύμε κέμοξ ηύπμοξ δεδμμέκςκ. Απιά 
“βαθηίδμομε” με κέα μκόμαηα ηύπμοξ πμο ήδε οπάνπμοκ. 
Μενηθά παναδείγμαηα είκαη ηα ελήξ: 
 

  typedef int  Akeraios;  

  typedef struct node NODE;     /* ηο struct node  

      έτει οριζηεί νωρίηερα */ 

• Έηζη μνηζμμί μεηαβιεηώκ μπμνμύκ κα οπάνλμοκ ηώνα ςξ ελήξ: 
                 Akeraios    len, I, arr[20]; 

                 NODE        head, tail, *temp; 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-12 

Η δήιςζε typedef ζηε C (ζοκ.) 

• Πμιιέξ θμνέξ βαθηίδμομε μία δμμή ηαοηόπνμκα με ημκ μνηζμό 
ηεξ, όπςξ ζημ πανάδεηγμα: 

               typedef struct node { 
              int data; 

              struct node *next;            

          } NODE; 
 

• Είκαη θαιή ζοκήζεηα κα πνεζημμπμημύμε ςξ όκμμα ζημ typedef 
ημ ίδημ όκμμα ηεξ δμμήξ αιιά με θεθαιαία γνάμμαηα. 
 

• Γηαηί κα πνεζημμπoημύμε ηε δήιςζε typedef ; 
1. Γηαηί δεμημονγεί πημ ακαγκώζημμ θαη πημ θαηακμεηό θώδηθα . Τμ κα 

δειώζεηξ NODE *ptr; είκαη πημ θαηακμεηό από ημ κα δειώζεηξ έκα 
δείθηε ζε μία πμιύπιμθε δμμή (struct node *ptr; ). 

2. Ο θώδηθαξ γίκεηαη πημ ιηηόξ. Π.π.  

                  ptr = (NODE *)malloc(sizeof(NODE)); 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 6-13 

Δμμή ηύπμο structure (ζοκ.) 

• Τώνα μηα ιίζηα 10 ζημηπείςκ ζα μπμνμύζε κα οιμπμηεζεί θαη ςξ ελήξ: 
 

 NODE *head, *temp; 
 int i; 

 
 head  = (NODE *) malloc (sizeof(NODE)); 
 temp = head; 
 for(i=0; i<10; i++) { 
  temp->data = i; 
  if (i==9) break; 
  temp->next = (NODE *) malloc(sizeof(NODE)); 
  temp = temp->next; 
 } 
 temp->next = NULL; 
 temp = head; 
 
 for(i=0; i<10; i++) { 
  printf("%d %d\n", temp->data, temp->next); 
  temp = temp->next; 
 } 
• Σεμείςζε: μ δείθηεξ temp είκαη βμεζεηηθόξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ ιίζηαξ. 

typedef struct node { 

   int data;                 

   struct node *next; 

} NODE ; 
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