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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  
Το µάθηµα µελετά µεθόδους οργάνωσης πληροφοριών, αλγόριθµους που τις 
δηµιουργούν και τις µετασχηµατίζουν και την ανάλυση της πολυπλοκότητας 
αλγορίθµων. Για υλοποίηση προγραµµάτων θα χρησιµοποιηθεί η γλώσσα 
προγραµµατισµού C. 
  
 ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
  
∆ιαλέξεις: ∆ευτέρα και Πέµπτη, 9:00 – 10:30, ΧΩ∆-01 #002 
Φροντιστήριο: Τετάρτη, 12:00 – 1:00, ΧΩ∆-01 #105 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα, 14:00-15:30, ΘΕΕ-001 #B103 – Μάριος Κυριάκου  
 
Η διδασκαλία του µαθήµατος αποτελείται από διαλέξεις και φροντιστήρια 
(συµπληρωµατικές διαλέξεις, επίλυση ασκήσεων). Η παρακολούθηση των διαλέξεων 
από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.  Οι φοιτητές παρακαλούνται όπως 
προσέρχονται στην αίθουσα των διαλέξεων έγκαιρα. Στα εργαστήρια του µαθήµατος 
οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να υποβοηθούνται στην υλοποίηση των αρχών 
που διδάσκονται στις διαλέξεις. Φροντιστήρια και Εργαστήρια θα γίνονται όταν 
κριθεί σκόπιµο και θα ανακοινώνονται στις διαλέξεις. 
   
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
  
Τα µαθήµατα ΕΠΛ 131 (Αρχές Προγραµµατισµού Ι) είναι προαπαιτούµενο για την 
παρακολούθηση του ΕΠΛ 231.  
  
ΣΤΟΧΟΙ  

• Η εξοικείωση µε δοµές δεδοµένων και αλγορίθµων επεξεργασίας τους. 
• Η εκτίµηση της σηµασίας της προσεκτικής οργάνωσης πληροφοριών για την 

αποδοτική διερεύνηση και µεταποίησή τους. 
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού και υλοποίησης αλγορίθµων που 

ελαχιστοποιούν το χρόνο εκτέλεσής τους και το χώρο που χρησιµοποιούν. 
• Η εξοικείωση µε τεχνικές ανάλυσης της αποδοτικότητας αλγορίθµων. 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
  

1. Επανάληψη Προγραµµατιστικών Αρχών µε έµφαση στην ∆είκτες και 
Πίνακες, Αναδροµή, ∆έσµευση Μνήµης, Βασικές ∆οµές στην γλώσσα C 

2. Ενδόµνηµη παράσταση  δοµών δεδοµένων. Τύποι δεδοµένων και αφηρηµένοι 
τύποι δεδοµένων. 

3. Τύποι λίστας και σειράς. Παράσταση και αποτελεσµατική υλοποίηση τέτοιων 
δοµών και τεχνικές µείωσης χώρου. 

4. Αλγόριθµοι ταξινόµησης και ανάλυση της αποδοτικότητάς τους. 
5. Πολυπλοκότητα αλγόριθµων και ανάλυση µέσης και χείριστης περίπτωσης. 
6. Μη γραµµικές δοµές δεδοµένων. ∆ένδρα. ∆ένδρα διερεύνησης. 
7. Γράφοι και αλγόριθµοι επεξεργασίας τους. 
8. Bit-∆ιανύσµατα. Τεχνικές καταµερισµού (hashing). 

   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
  
Εκτός από τις σηµειώσεις διαλέξεων, για επιπλέον πληροφορίες συνιστούνται τα  πιο 
κάτω βιβλία. 
  
1.  Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithms in C. Addison Wesley, 1996. 
2. Χρήστος Κοιλίας, ∆οµές ∆εδόµενων και Οργανώσεις Αρχείων. Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών, 1995. 
3. Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Introduction to Algorithms, 
McGraw Hill, 1992. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
  
Η επίδοση των φοιτητών θα αξιολογείται συνεχώς µε βάση τη συµµετοχή στο 
µάθηµα και κατ’οίκον εργασία. Η κατ’οίκον εργασία θα περιλαµβάνει θεωρητικές και  
προγραµµατιστικές ασκήσεις. 
  
Επίσης θα υπάρξει µία ενδιάµεση εξέταση και τελική εξέταση. Η αναλογία ως προς 
τον τελικό βαθµό είναι η εξής: 
  
Τελική εξέταση    55% 
Ενδιάµεση εξέταση    20% 
Θεωρητικές ασκήσεις    10% 
Προγραµµατιστικές ασκήσεις   15% 
  
Για την εξασφάλιση προβιβάσιµου βαθµού στο µάθηµα (δηλ. τουλάχιστον πέντε), 
απαιτείται η συµπλήρωση προβιβάσιµου βαθµού στην ενδιάµεση ή την τελική 
εξέταση. 
 

Παρακαλείστε όπως προµηθεύεστε τις σηµειώσεις των διαλέξεων από την 
ιστοσελίδα του µαθήµατος. Οι σηµειώσεις θα είναι διαθέσιµες τουλάχιστο µια 

µέρα πριν την διάλεξη. 


