
ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-1 

 

Σηελ ελόηεηα απηή ζα κειεηεζνύλ ηα εμήο επηκέξνπο ζέκαηα: 
 

 Αθηπημένοι Τύποι Δεδομένυν (ΑΤΔ) 

Οι ΑΤΔ Σηοίβα και Οςπά  

Υλοποίηζη ηυν ΑΤΔ Σηοίβα και Οςπά με Σηαηική Δέζμεςζη Μνήμηρ 

 

∆ηδάζθσλ: ∆εµήηξεο Ζετλαιηπνύξ 
 

Δηάιεμε 8: Αθεξεκέλνη Τύπνη Δεδνκέλσλ 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-2 

Αθεξεκέλνη Τύπνη Δεδνκέλσλ  

• Τύπορ Δεδομένων έλαο ηύπορ καδί κε έλα ζύλνιν ππάξεων γηα ηε 

δημιοςπγία θαη επεξεπγαζία δεδνκέλσλ ηνπ ηύπνπ (int,char,float) 
 

• Αθηπημένορ Τύπορ Δεδομένων (ΑΤΔ) καζεκαηηθό κνληέιν πνπ 

απνηειείηαη από 

– έλα ή πεξηζζόηεξα πεδία οπιζμού θαη 

– έλα ζύλνιν ππάξεων γηα επεμεξγαζία ησλ πεδίσλ νξηζκνύ. 
 

• Όηαλ κηινύκε γηα έλα ΑΤΔ καο ελδηαθέξεη ε πποδιαγπαθή ηνπ θαη 

πσο ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε.  Δεν μαρ ενδιαθέπει ο ηπόπορ 

ςλοποίηζήρ ηος μέζα ζηη μησανή.  (Η πινπνίεζε ελόο ΑΤΔ κπνξεί 

λα αιιάμεη ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ νξζόηεηα πξνγξακκάησλ πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνύλ.) 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-3 

Αθεξεκέλνη Τύπνη Δεδνκέλσλ  

Παπαδείγμαηα 

1. Ο ηύπορ int καδί κε ηηο πξάμεηο +,  *,  /, , είλαη έλαο ηύπνο δεδνκέλσλ.  

• Γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ην ζύλνιν ησλ πξάμεσλ.  

• Ο ηξόπνο αλαπαξάζηαζήο ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή δελ καο ελδηαθέξεη 

2. Ο Αθηπημένορ Τύπορ Δεδομένων (ΑΤΔ) Οςπά Πποηεπαιόηηηαρ, ηο οποίο 

είλαη έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ ηύπνπ key (π.ρ.  key  (int,int) ), ζπλνδεπόκελν 

από ηηο πην θάησ πξάμεηο. 

• δημιούπγηζε ηην άδεια οςπά πποηεπαιόηηηαρ, q, 

• έλεγξε αν η οςπά q είναι άδεια 

• βάλε ηο ζηοισείο k ζηην οςπά q, 

• αθαίπεζε και επίζηπετε ηο μικπόηεπο ζηοισείο ηηρ q (ζύμθυνα με ηη γπαμμική 

διάηαξη ηηρ οςπάρ). 
 

• Έναρ ΑΤΔ μποπεί να ςλοποιηθεί με πολλούρ ηπόποςρ, π.ρ. κηα νπξά 

πξνηεξαηόηεηαο κπνξεί λα πινπνηεζεί από δνκέο ιίζηαο, δελδξηθέο δνκέο θιπ. 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-4 

Λίζηεο 

• Λίζηα κηα αθνινπζία ζηνηρείσλ (πρ. Queue ή Stack όπσο ζα δνύκε ζηελ ζπλέρεηα) 

  Λ = α1, α2, ..., αn  
 

• Αλαθεξόκαζηε ζηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο σο κόμβοςρ. Με Λ[i] ζα αλαθεξόκαζηε ζην 

i-νζηό ζηνηρείν ηεο ιίζηαο. 
 

• Μήκορ κηαο ιίζηαο Λ νλνκάδεηαη ν αξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ζπκβνιίδεηαη σο 

|Λ|.  
 

• Αλ  |Λ| = 0 ηόηε αλαθεξόκαζηε ζηελ κενή λίζηα ηελ νπνία ζπκβνιίδνπκε σο .  
 

• Σπλνδεύνληαο ιίζηεο κε έλα ζύλνιν πξάμεσλ κπνξνύκε λα νξίζνπκε αθηπημένοςρ 

ηύποςρ δεδομένων.  Φξήζηκεο πξάμεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο πην θάησ 

– Δεκηνπξγία ιίζηαο 

– Εηζαγσγή λένπ θόκβνπ ζηε ιίζηα 

– Εμαγσγή θόκβνπ από ηε ιίζηα 

– Εύξεζε θόκβνπ κε νξηζκέλε ηδηόηεηα 

– Δηάηαμε ηεο ιίζηαο ζύκθσλα κε θάπνηα ζρέζε 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-5 

Λίζηεο 

• Οη πην ζεκαληηθέο πξάμεηο ζηνλ νξηζκό ελόο ΑΤΔ-ιίζηαο είλαη ε 
ειζαγωγή θαη ε εξαγωγή θόκβσλ ζηα άκπα ηηρ λίζηαρ. 

 

• Με βάζε ηελ πξνδηαγξαθή απηώλ ησλ πξάμεσλ, δηαθξίλνπκε δύο 
βαζικούρ ηύποςρ λίζηαρ πνπ έρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο 
εθαξκνγέο ζε θιάδνπο επηζηεκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηηθέο 
κεζόδνπο. Είλαη νη αθόινπζεο: 
 

– Η στοίβα (stack) πνπ έρεη κόλν έλα άθξν πξνζηηό γηα εηζαγσγέο θαη 
εμαγσγέο θόκβσλ. (LIFO – Last In First Out) 
 

– Η ουρά (queue) όπνπ γίλνληαη εηζαγσγέο ζην έλα άθξν θαη εμαγσγέο από 
ην άιιν. (FIFO – First In First Out) 

 

• Υπάξρνπλ θαη άιινη ΑΤΔ-ιίζηαο κηθξόηεξεο πξαθηηθήο ζεκαζίαο, 
όπσο 

– νπξά κε δύν άθξα, 

– πνιιαπιή ζηνίβα, θιπ 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-6 

ΑΤΔ Λίζηα 1 : Σηνίβεο 

• Οξίδνπκε κηα ζηνίβα σο κηα ιίζηα ζπλνδεπόκελε από ηηο πην θάησ 

πξάμεηο: 

 
 

 MakeEmptyStack()     δεκηνύξγεζε ηελ  

        θελή ζηνίβα . 
 

 IsEmptyStack(S)     επέζηξεςε ηε ινγηθή ηηκή πνπ εθθξάδεη ην 

        αλ  ε S είλαη θελή. 
 

 Push(x,S)      εηζήγαγε ηνλ θόκβν x ζηε ζηνίβα S. 
 

 Pop(S)      δηέγξαςε ηνλ θόκβν θνξπθήο ηεο S. 
 

 Top(S)       δώζε ηνλ θόκβν θνξπθήο ηεο S. 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-7 

ΑΤΔ Λίζηα 1 : Σηνίβεο 

Οη πξάμεηο απηέο πξνδηαγξάθνληαη από ηνπο εμήο θαλόλεο: 
 

 IsEmptyStack (MakeEmptyStack()) = true  

 

 IsEmptyStack(Push(x,S)) = false 

 

 Pop(MakeEmptyStack()) = error 

 

 Pop(Push(x,S)) = S 

 

 Top(MakeEmptyStack()) = error 

 

 Top(Push(x,S)) = x 

πνιηηηθή  LIFO 

last in, first out 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-8 

Υινπνίεζε ΑΤΔ 

 

 

 Οη πξναλαθεξζείο ΑΤΔ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κε 

δηάθνξεο δνκέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο είηε ζηαηική 

είηε δςναμική σοπήγηζη κλήκεο. 

 

 Σηαηική: Δέζκεπζε κλήκεο πξηλ ηελ εθθίλεζε 

πξνγξάκκαηνο (πρ struct node student;) 

  

  Δςναμική: Δέζκεπζε κλήκεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ( struct node *student κε malloc() θαη free()) 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-9 

Σηοίβα κε Σηαηική Δέζκεπζε Μλήκεο 

 

• Ο πην απιόο ηξόπνο είλαη ε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα. Φξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπκε από ηελ αξρή ην κήθνο ηεο ιίζηαο. 
 

• Γηα ηελ παξάζηαζε ζηνίβαο κε ζηνηρεία α1, α2, ..., αn ρξεηαδόκαζηε έλα 

πίλαθα Α ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεύζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο ζηνίβαο, Α[i-

1] = αi. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ε 

θνξπθή ηεο ζηνίβαο.  
 

• Έηζη ρξεζηκνπνηνύκε κηα εγγπαθή με δύο πεδία 

1. έλα πίλαθα Α[0..n-1], θαη 

2. κηα κεηαβιεηή Length ηύπνπ ακέπαιορ (πνπ ζπγθξαηεί ηε ζέζε 

θνξπθήο). 

 
 

         0      1      2     3    4     5    

  
Length 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-10 

Σηοίβα κε Σηαηική Δέζκεπζε Μλήκεο - Υινπνίεζε 

 
 

typedef struct { 

 type list[size]; 

 int Length; 

} Stack; 

Yλοποίηζη ππάξεων: 
  

MakeEmpty(Stack *S){ 

 S->Length = 0; 

} 

Push(type x, Stack *S){ 

  if ((S->Length) < size) { 

  S->list[S->Length]= x; 

  (S->Length)++ 

  } 

} 

 

int IsEmpty(Stack *S){ 

 return (S->Length == 0); 

} 
 

 

 

 

 

 

 

void Pop(Stack *S){ 

 if !IsEmpty(S) 

  (S->Length)--; 

}  

 

type Top(Stack *S){ 

 if !IsEmpty(S) 

  return  

   S->list[(S->Length)-1]; 

} 

 

Ο ηύπνο δεδνκέλσλ γηα ηε Σηοίβα κε Σηαηική Δέζκεπζε Μλήκεο είλαη: 

Σηαηηθή Δέζκεπζε size 

ζέζεσλ κλήκεο 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-11 

ΑΤΔ Λίζηα 2 : Οπξέο 

• Νέεο εηζαγσγέο γίλνληαη ζην πίζσ άθξν.  

• Εμαγσγέο από ην κπξνζηηλό άθξν 
 

• Οξίδνπκε κηα νπξά σο κηα ιίζηα ζπλνδεπόκελε από ηηο πην θάησ 

πξάμεηο: 
 

 MakeEmptyQueue() δεκηνύξγεζε ηελ θελή  νπξά <>. 
  

 IsEmptyQueue(Q) επέζηξεςε ηε ινγηθή ηηκή πνπ εθθξάδεη ην αλ 

    ε Q είλαη θελή. 
 

 EnQueue (x,Q) εηζήγαγε ηνλ θόκβν x ζηελ νπξά Q. 
 

 DeQueue(Q)      δηέγξαςε ηνλ θόκβν εμόδνπ ηεο Q 
 

 Top(Q)             δώζε ηνλ θόκβν 

    εμόδνπ ηεο Q. 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-12 

ΑΤΔ Λίζηα 2 : Οπξέο 

• Οη πξάμεηο απηέο πξνδηαγξάθνληαη από ηνπο εμήο θαλόλεο 

  

 IsEmptyQueue(MakeEmptyQueue()) = true 
 

 IsEmptyQueue (EnQueue(x,Q)) = false 
 

 DeQueue(MakeEmptyQueue()) = error 
 

 

 Top (MakeEmptyQueue ()) = error 
 

 Top(EnQueue (x,Q)) =    if  IsEmptyQueue( Q ) then x 

         else  Top(Q) 

πνιηηηθή  FIFO 

first in, first out 

Πξνηνύ λα 

εηζάγνπκε ην x 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-13 

Οςπά (απλή) με Σηαηική Δέζμεςζη Μνήμηρ - 

Υλοποίηζη 
 

 

typedef struct { 

 type list[SIZE];   // SIZE is a const variable 

 int front; 

 int rear; 

} QUEUE; 
 

Υινπνίεζε πξάμεσλ: 
  

MakeEmpty(QUEUE *Q){ 

 Q->front = Q->rear = 0; 

} 

int IsEmpty(QUEUE *Q){ 

 return (Q->front == Q->rear); 

} 

Ο ηύπνο δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δνκή είλαη: 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ. 8-14 

Οςπά με Σηαηική Δέζμεςζη Μνήμηρ - Υλοποίηζη 

Enqueue(type x, QUEUE *Q){ 

 if (Q->rear < SIZE) { 

  Q->list[Q->rear] = x; 

  Q->rear++;} 

}  
 

Dequeue(QUEUE *Q){ 

 if (!IsEmpty (Q) && (Q->front)<(Q->rear) ) { 

  Q->front += 1; 

 } 

}  
 

type Top(QUEUE *Q){ 

 if (!IsEmpty(Q) 

  return Q->list[Q->front]; 

} 
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ΑΤΔ Λίζηα 3 : Οπξέο κε Δύν Άθξα 

• Ο ΑΤΔ ‘νπξά κε δύν άθξα’ είλαη παξόκνηνο κε ην ΑΤΔ νπξά, κε ηε δηαθνξά 
όηη έρεη δύν άθξα θαη επηηξέπεη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θαη ζηα δύν. 

 

 

 

 
 

• Μηα νπξά δύν άθξσλ νξίδεηαη σο κηα ιίζηα ζπλνδεπόκελε από ηηο πην θάησ 
πξάμεηο: MakeEmptyQueue(), IsEmptyQueue(Q) 

 

 Insert(x, Q)  εηζήγαγε ην ζηνηρείν x ζην κπξνζηηλό άθξν ηεο Q 
 

 Eject(Q)  δηέγξαςε ηνλ θόκβν ζην πίζσ άθξν ηεο Q  
 

 EnQueue (x,Q)  εηζήγαγε ηνλ ζηνηρείν x ζην πίζσ κέξνο ηεο Q. 
 

 DeQueue(Q)      δηέγξαςε ηνλ θόκβν ζην κπξνζηηλό άθξν ηεο Q  
 

 Front(Q)             δώζε ηνλ θόκβν ζην κπξνζηηλό άθξν ηεο Q 
 

 Rear(Q)  δώζε ηνλ θόκβν ζην πίζσ άθξν ηεο Q 

front 

rear 
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Οςπά (2 ακπών) με Σηαηική Δέζμεςζη Μνήμηρ  

• Γηα ηελ παξάζηαζε κηαο νπξάο κε ζηνηρεία α0, α1, ..., αn-1 

ρξεηαδόκαζηε  

– έλα πίλαθα Α ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεύζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο νπξάο, Θα 

αλαθεξόκαζηε ζην ζηνηρείν Α[i-1] ζαλ αi ,  

– δύν δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δύν πξνζηηά άθξα ηεο νπξάο.  
 

• Έηζη ρξεζηκνπνηνύκε κηα εγγξαθή κε ηξία πεδία 

1. έλα πίλαθα Α[n],  

2. κηα κεηαβιεηή front, ηύπνπ ακέπαιορ, πνπ ζπγθξαηεί ηε ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη ακέζσο πξηλ ηε ζέζε εμόδνπ, θαη 

3. κηα κεηαβιεηή rear, ηύπνπ ακέπαιορ, πνπ ζπγθξαηεί ηε ζέζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηνηρείνπ ηεο νπξάο.  

 Μέγεζνο νπξάο: rear-front+1 (πρ rear=2, front=0 => length=3) 

 

 
Length 
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Κςκλική Οςπά 

• Γηα ιόγνπο ρώξνπ κλήκεο κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ νπξά 

κε κηα κυκλική δηάηαμε ησλ ιέμεσλ ηεο κλήκεο. Δειαδή ζα ζεσξνύκε 

όηη ε πεξηνρή κλήκεο δελ αξρίδεη κε ηε ιέμε Α[0] θαη ηειεηώλεη κε ηε 

ιέμε Α[n-1], αιιά όηη κεηά ηελ Α[n-1] αθνινπζεί ε Α[0]. 

 

 

 

 

• Έηζη κεηά από κηα αθνινπζία εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ ε νπξά καο 

πηζαλόλ λα έρεη ηελ πην θάησ κνξθή όπνπ ζεσξνύκε όηη η απσή ηηρ 

οςπάρ βπίζκεηαι ζηη θέζη k θαη ην ηέινο ηεο νπξάο ζηε ζέζε 4. 

 

               k 

A[0] 

A[1] 

A[n-1] 

A[n-2] 

. . .  
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