
Κεφάλαιο 3. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ 

Συγγραφέας: Ε. Κεχαγιάς 

Θεωρητικά στοιχεία: Μια δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων με κάποιες 

ιδιότητες, η οποία προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Πρόκειται δηλαδή 

για δυνατότητα που προσφέρουν οι γλώσσες προγραμματισμού  ώστε να επεξεργαστούμε 

μεγάλο όγκο δεδομένων που έχουν κάποιο κοινό στοιχείο που τα συνδέει (π.χ. ημερήσιες 

εισπράξεις ενός κινηματογράφου) με εύκολο τρόπο μέσα από μια είδους ομαδοποίηση. 

Η επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων θα μπορούσε να γίνει και χωρίς τη χρήση 

των δομών, εφαρμόζοντας τις εντολές εκχώρησης, επιλογής και επανάληψης σε μια σειρά 

μεταβλητών. Τα μειονεκτήματα όμως αυτού του τρόπου είναι ο σαφώς μεγαλύτερος σε 

μέγεθος κώδικας που προκύπτει ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται και δυσνόητος 

και είναι πιο επιρρεπής σε προγραμματιστικά λάθη. 

Ορισμός Δομή δεδομένων : Η Δομή Δεδομένων έναν τρόπος αποθήκευσης (οργάνωσης) 

δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. 

 
Η δομή αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων. Κάθε κόμβος περιέχει μία απλή τιμή (αριθμό, 

αλφαριθμητικό κλπ) ή μία πιο σύνθετη τιμή (π.χ. μία εγγραφή) 

Παράδειγμα 1. Δομή λίστας που περιέχει ακέραιους αριθμούς: 

 

 

Παράδειγμα 2. Δομή λίστας που περιέχει εγγραφές (records. Εγγραφή = Μία ομάδα τιμών 

διαφορετικού τύπου σχετικά με ένα αντικείμενο. Πχ. μία εγγραφή μαθητή περιέχει το 

όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, τάξη κλπ). 

 

 

 

 

Οι επιτρεπτές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων είναι οι ακόλουθες: 

Προσπέλαση 

(Access) 

Είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα κόμβο με σκοπό την 

ανάγνωση ή τροποποίηση του περιεχομένου του. 

Αναζήτηση 

(Searching) 

Προσπελαύνονται οι κόμβοι μίας δομής με σκοπό να εντοπιστεί 

κάποιος που περιέχει μία συγκεκριμένη τιμή. 

Εισαγωγή 

(Insertion) 

Προσθήκη νέου κόμβου στη δομή 

Διαγραφή 

(Deletion) 

Αφαιρούμε έναν κόμβο από τη δομή. 
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Νίκος 

Γεωργίου 

1986 

Γ2 

Μαρία 

Στεφανή 

1987 

Γ1 

Ακης 

Βεργίτσης 

1986 

Γ2 

Πάρης 

Ζαχαριάς 

1986 

Γ2 



Ταξινόμηση 

(Sorting) 

Διατάσσουμε τους κόμβους της δομής σε αύξουσα ή φθίνουσα 

σειρά (π.χ. αλφαβητικά κατά επώνυμο, όνομα) 

Αντιγραφή 

(Copying) 

Όλοι ή μερικοί κόμβοι αντιγράφονται σε μία άλλη δομή 

Συγχώνευση 

(Merging) 

Δύο ή περισσότερες δομές συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. 

Διαχωρισμός 

(Separation) 

Μία δομή διασπάται σε δύο ή περισσότερες. Είναι το αντίστροφο 

της συγχώνευσης. 

 

Για κάθε λειτουργία δημιουργείται και ένας αλγόριθμος (π.χ. αλγόριθμος αναζήτησης 

κάποιου στοιχείου). Αρκετές φορές υπάρχουν διαφορετικοί αλγόριθμοι που υλοποιούν μία 

συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι για τη λειτουργία της 

ταξινόμησης). Όταν συμβαίνει αυτό, επιλέγουμε τον αλγόριθμο που είναι πιο αποδοτικός 

(π.χ. πιο γρήγορος) για τα συγκεκριμένα δεδομένα. 

Κανόνας : 

Πρόγραμμα = Δομές δεδομένων + Αλγόριθμοι 

Οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται συνήθως στον προγραμματισμό είναι οι : 

 Πίνακας 

 Γραμμική λίστα 

 Στοίβα 

 Ουρά 

 Συνδεδεμένη γραμμική λίστα 

 Δέντρο 

 Δυαδικό δέντρο 

 Γράφος 

Οι δομές δεδομένων διακρίνονται σε στατικές και δυναμικές. Στις στατικές δομές 

καθορίζεται εκ των προτέρων κατά τον προγραμματισμό των λειτουργιών η ακριβής 

χωρητικότητα της μνήμης που απαιτείται και η οποία εξαρτάται από τον όγκο των προς 

επεξεργασία δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος της δομής ορίζεται επακριβώς στο 

τμήμα δηλώσεων μεταβλητών, κατά τη συγγραφή του προγράμματος. Αντίθετα, οι 

δυναμικές δομές δεδομένων δεν έχουν προκαθορισμένο μέγεθος και μεγεθύνονται ή 

σμικρύνονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 

Στις στατικές δομές δεδομένων ανήκει ο πίνακας ενώ όλες οι υπόλοιπες δομές θεωρούνται 

δυναμικές. Παρόλα αυτά κάποιες δομές όπως η λίστα, η ουρά και η στοίβα μπορούν να 

υλοποιηθούν με πίνακα οπότε και θεωρούνται τότε στατική δομή. 

 

 

Συνοψίζοντας για τις στατικές και δυναμικές δομές δεδομένων: 



Στατικές Δυναμικές 

Το μέγεθός τους είναι καθορισμένο 
(σταθερό). 

Το μέγεθός τους δεν είναι καθορισμένο (δεν είναι 

σταθερό). 

Το ακριβές μέγεθος της κύριας 
μνήμης που απαιτείται καθορίζεται 
κατά τη στιγμή του 
προγραμματισμού και δεν 
μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση 
του προγράμματος. 

Το μέγεθος της κύριας μνήμης που απαιτείται 

μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του προγράμματος. Στηρίζονται στην τεχνική της 

«δυναμικής παραχώρησης μνήμης» κατά το οποίο 

μπορούν να εισάγονται νέοι κόμβοι και να 

διαγράφονται υπάρχοντες ανάλογα με το αν 

εισάγονται ή διαγράφονται δεδομένα. 

Οι κόμβοι αποθηκεύονται σε 
συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη. 

Οι κόμβοι δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες 

θέσεις στη μνήμη. 

 

Πίνακες 
Ορισμός Πίνακα: Ο πίνακας είναι χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των στατικών δομών. 

Αποτελείται από ένα σύνολο αντικειμένων (κόμβων) ίδιου τύπου δεδομένων (δηλαδή 

ακέραιοι, πραγματικοί κλπ), τα οποία αναφέρονται με ένα κοινό όνομα. Κάθε ένα από τα 

αντικείμενα αυτά λέγεται στοιχείο του πίνακα και αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις 

στη μνήμη. Η αναφορά σε ένα στοιχείο του πίνακα γίνεται με τη χρήση του ονόματος του 

πίνακα ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερους δείκτες μέσα σε αγκύλες. 

Τι είναι ο δείκτης σε έναν πίνακα; 

Ο δείκτης του πίνακα είναι μια ακέραια έκφραση που τοποθετείται μέσα στα σύμβολα [ και 

]. Η ακέραια έκφραση μπορεί να είναι σταθερή (να αποτελείται από ακέραιο αριθμό) ή να 

είναι μεταβλητή. Όταν ο δείκτης είναι μια μεταβλητή, τότε μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε 

αποδεκτό όνομα, αν και συνηθίζεται στο προγραμματισμό να χρησιμοποιούνται ως 

ονόματα δεικτών οι μεταβλητές I, j, k. 

 

Οι πίνακες αποτελούν ένα βολικό τρόπο διαχείρισης πολλών δεδομένων ίδιου τύπου. Η 

χρήση τους είναι αναγκαία όταν τα δεδομένα ενός προγράμματος πρέπει να διατηρηθούν 

στη μνήμη του υπολογιστή μέχρι το τέλος της εκτέλεσης του. Η αναφορά σε ατομικά 

στοιχεία του πίνακα γίνεται με το όνομα του πίνακα ακολουθούμενο από ένα δείκτη. Με τη 

χρήση του πίνακα, όλα τα δεδομένα καταχωρούνται κάτω από το ίδιο όνομα μεταβλητής 

και έχει δύο χαρακτηριστικά: 

1. Ο πίνακας είναι διατεταγμένος: τα μεμονωμένα συστατικά στοιχεία ενός πίνακα 

μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ως πρώτο, δεύτερο, κ.ο.κ. 

2. Ο πίνακας είναι ομοιογενής: όλες οι τιμές που αποθηκεύονται σε έναν πίνακα είναι του 

ίδιου τύπου. 

Ο τύπος του πίνακα δηλώνεται μαζί με τις άλλες μεταβλητές του προγράμματος στο τμήμα 
δήλωσης μεταβλητών. Εκτός από τον τύπο του πίνακα πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός 
των στοιχείων που περιέχει δηλαδή ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που μπορεί να έχει ο 
συγκεκριμένος πίνακας και αυτό για να δεσμευτούν οι αντίστοιχες συνεχόμενες θέσεις 
μνήμης. 



Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι πίνακες; 
Έστω ότι πρέπει να επιλύσουμε το εξής πρόβλημα: Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο που θα 
διαβάζει πενήντα αριθμούς, θα υπολογίζει το μέσο όρο τους και στη συνέχεια θα μετράει 
πόσοι από αυτούς τους αριθμούς που διαβάστηκαν είναι μεγαλύτεροι από το μέσο όρο των 
πενήντα αριθμών. 
Για την επίλυση του προβλήματος, πρέπει να διαβαστούν οι 50 αριθμοί με μια 
επαναληπτική διαδικασία και να βρεθεί ο μέσος όρος τους. Αυτό το τμήμα του αλγορίθμου 
θα μοιάζει όπως το παρακάτω: 

Άθροισμα ← 0 
Για ι από 1 μέχρι 50 

Διάβασε αριθμός 
Άθροισμα ← Άθροισμα + αριθμός 

Τέλος_επανάληψης 
ΜΟ ← άθροισμα / 50 

 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελεγχθεί αν κάθε ένας από τους αριθμούς που διαβάστηκαν 
είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο. Η δυσκολία που ανακύπτει είναι πώς μετά το τέλος της 
επανάληψης οι 50 αριθμοί έχουν χαθεί (σβηστεί από τη μνήμη του υπολογιστή – για να 
είμαστε πιο ακριβείς οι 49 έχουν σβηστεί με τη μεταβλητή αριθμός να κρατά μόνο τον 
50στό αριθμό) και δεν μπορούν να ελεγχθούν σε σχέση με το μέσο όρο. 
Για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό, χρησιμοποιούμε έναν πίνακα στον οποίο θα 
τοποθετηθούν οι 50 αριθμοί που διαβάζονται. Χαρακτηριστικό του πίνακα είναι πώς τα 
δεδομένα που τοποθετούνται σε αυτόν, διατηρούνται μέχρι το τέλος της εκτέλεσης του 
αλγορίθμου ή του προγράμματος. Έτσι, οι 50 αριθμοί δεν χάνονται, αλλά διατηρούνται 
στον πίνακα και μπορούμε εκ νέου να τους επεξεργαστούμε, ώστε να βρούμε πόσοι από 
αυτούς είναι μικρότεροι από το μέσο όρο. 
Η απόφαση για τη χρήση ή όχι πίνακα για τη διαχείριση των δεδομένων, εξαρτάται κατά 
βάση από την εμπειρία του προγραμματιστή. Σε περίπτωση που τα δεδομένα που 
εισάγονται σε ένα πρόγραμμα πρέπει να παραμένουν στη μνήμη μέχρι το τέλος της 
εκτέλεσης του προγράμματος, τότε η χρήση των πινάκων είναι απαραίτητη και βοηθάει 
στην επίλυση του προβλήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, συνίσταται να αποφεύγεται η 
χρήση τους. 
 
α) Μονοδιάστατοι πίνακες (μίας γραμμής ή μίας στήλης)      

Παράδειγμα 1. Πίνακας αλφαριθμητικών   Π [4] (4 γραμμές – 1 στήλη) 

1 

2 

3 

4 

 

Παράδειγμα 2. Πίνακας ακεραίων Π [5] (1 γραμμή 5 – στήλες)    

12 -4 22 45 -7 

     1             2              3           4      5    

Οι αριθμοί κάτω από τις θέσεις του πίνακα δηλώνουν τον αριθμό θέσης του πίνακα. Ο 

αριθμός θέσης λέγεται και δείκτης θέσης.  Ο πίνακας ορίζεται ως εξής:  τύπος 

‘’Γιάννης’’ 

‘’Αλέκα’’ 

‘’Μάριος’’ 

‘’Άκης’’ 



όνομα_πίνακα [διαστάσεις].   Π.χ. ακέραιος Π [5] δηλώνει έναν μονοδιάστατο πίνακα μίας 

γραμμής πέντε θέσεων (στήλες) που περιέχει ακεραίους.  

Γενικά, ορίζεται ως Π [Ν]. 

Για να αναφερθούμε στο περιεχόμενο μία θέσης του πίνακα γράφουμε όνομα[θέση]   

Για παράδειγμα,  Π [1] = το περιεχόμενο της θέσης 1,  Π [6] = το περιεχόμενο της θέσης 6 

β) Δισδιάστατοι πίνακες (πολλών γραμμών και στηλών) 

Εδώ έχουμε περισσότερες από μία γραμμές. Κάθε γραμμή έχει ένα σύνολο θέσεων 

(στήλες). 

Στο παρακάτω παράδειγμα ο πίνακας ορίζεται ως εξής : ακέραιος Π [3, 4]. Η πρώτη 

διάσταση αναφέρεται στις γραμμές και η δεύτερη στις στήλες.  

Γενικά, ορίζεται ως Π [Μ, Ν] για έναν πίνακα ΜxΝ. 

                      1                        2                         3                          4 

       1 

       2 

       3 

 

Για να αναφερθούμε στο περιεχόμενο μία θέσης του δισδιάστατου πίνακα βάζουμε το 

όνομα[γραμμή, στήλη]. Δηλαδή, η θέση προσδιορίζεται από τον αριθμό γραμμής και 

στήλης. 

Για παράδειγμα,  Π [1,2] = το περιεχόμενο της θέσης στη γραμμή 1 και στήλη 2,  Π [3,2] = το 

περιεχόμενο της θέσης στη γραμμή 3 και στήλη 2. 

 

- Οδηγίες για την ορθή επεξεργασία των πινάκων σε ένα πρόγραμμα: 

Οδηγία 1. Κάθε πίνακας έχει δύο βασικές ιδιότητες: τον τύπο στοιχείου, δηλαδή τον τύπο 
των τιμών οι οποίες είναι δυνατό να αποθηκευτούν στα στοιχεία του πίνακα και το μέγεθος 
πίνακα, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων που περιέχει. Κάθε φορά που δημιουργείτε έναν 
πίνακα στο πρόγραμμα σας, θα πρέπει να καθορίζετε τόσο τον τύπο των στοιχείων όσο και 
το μέγεθος του πίνακα. Όταν χρησιμοποιείτε πίνακες στα προγράμματά σας πρέπει να 
εξασφαλίζετε ότι οι τιμές των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιείτε για να επιλέγετε στοιχεία 
από τους πίνακες θα παραμένουν εντός των ορίων των πινάκων. 
Οδηγία 2: Η ανάγνωση, η επεξεργασία και η εμφάνιση των στοιχείων ενός πίνακα 
υλοποιείται από βρόχους και συνήθως με την εντολή ΓΙΑ. Στους δισδιάστατους πίνακες 
συνήθως έχουμε εμφωλευμένες επαναλήψεις. Η αναφορά στα στοιχεία των πινάκων 
γίνεται με τη χρήση ακέραιων θετικών δεικτών (τόσοι όσες και οι διαστάσεις). Όταν 
θέλουμε να προσπελάσουμε τον δισδιάστατο πίνακα κατά γραμμές, βολεύει να βάλουμε 
πρώτα την εντολή επανάληψης που θα επεξεργαστεί τις γραμμές (αντίστοιχα για τις 
στήλες). 
Οδηγία 3: Δύο ή περισσότεροι πίνακες λέγονται παράλληλοι αν τα περιεχόμενα που 
βρίσκονται στις ίδιες θέσεις τους, αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά της ίδιας οντότητας. Άρα 

 Π[1,1]  Π[1,2]  Π[1,3]  Π[1,4] 

 Π[2,1]  Π[2,2]  Π[2,3]  Π[2,4] 

 Π[3,1]  Π[3,2]  Π[3,3]  Π[3,4] 



στους παράλληλους πίνακες να προσέχουμε να μεταβάλλουμε τους δείκτες τους 
ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι του ίδιου τύπου. 
Οδηγία 4: Για να αποφύγεις τα πλέον κοινά λάθη στη χρήση των πινάκων να προσέχεις 
πάντα: 

 Να δίνεις αρχικές τιμές αν χρειάζεται στους πίνακες. 
 Μην ξεπερνάς τα όρια του πίνακα σου. Το πιο συνηθισμένο λάθος στη χρήση των 

πινάκων είναι η προσπάθεια ανάγνωσης ή εκχώρησης τιμής έξω από τα όρια του 
πίνακα. 

 Η επεξεργασία γίνεται στα στοιχεία του πίνακα. Άρα σε όλες τις εντολές πρέπει να 
εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα και όχι το όνομα του ίδιου του πίνακα. 

 Όλα τα στοιχεία του πίνακα έχουν τον ίδιο τύπο, για παράδειγμα όλα είναι ακέραια 
ή όλα είναι χαρακτήρες όπως ορίστηκαν στο τμήμα δηλώσεων. 

 
Τυπικές επεξεργασίες (λειτουργίες) σε έναν πίνακα. 

 Διάβασμα των στοιχείων του πίνακα, δηλαδή εισαγωγή τιμών στις θέσεις του. 
 Εκτύπωση των στοιχείων του πίνακα 
 Υπολογισμός του αθροίσματος των στοιχείων του. 
 Υπολογισμός του μέσου όρου των στοιχείων του. 
 Εύρεση του ελάχιστου ή μέγιστου στοιχείου του. 
 Αναζήτηση ενός στοιχείου. 
 Ταξινόμηση του πίνακα. 
 Συγχώνευση δύο πινάκων 

Στους αλγόριθμους του πίνακα χρησιμοποιούμε, ως επί το πλείστων, τη δομή Για … 

από ...μέχρι … 

Οι πιο συνηθισμένες πράξεις στους πίνακες είναι: 

1. Υπολογισμός αθροισμάτων στοιχείων του πίνακα. 

2. Εύρεση του μέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου. 

3. Ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα. 

4. Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα. 

5. Συγχώνευση δύο πινάκων. 

  



Αλγόριθμοι μονοδιάστατου πίνακα 

α) Διάβασμα στοιχείων (δηλ. εισαγωγή στοιχείων στις θέσεις του πίνακα) 

Αλγόριθμος Διάβασμα_στοιχείων 

Μεταβλητές                                                                

 Π          i 

                Ακέραιες: Π [Ν]    !Ν θέσεις                                                                            

  Ακέραιες: i            !ο δείκτης θέσης 

Αρχή 

 Για i από 1 μέχρι Ν  

  Διάβασε  Π [i] 

 τέλος_επανάληψης 

τέλος Διάβασμα_στοιχείων 

 

β)  Εκτύπωση στοιχείων 

Αλγόριθμος Εκτύπωση_στοιχείων 

Μεταβλητές  

  Ακέραιες: Π [Ν]    !Ν θέσεις 

   Ακέραιες: i            !ο δείκτης θέσης 

Αρχή 

 Για i από 1 μέχρι Ν  

  Γράψε  Π [i] 

 τέλος_επανάληψης 

τέλος Εκτύπωση_στοιχείων 

 

γ) Υπολογισμός αθροίσματος στοιχείων 

Αλγόριθμος Αθροισμα_στοιχείων 

Μεταβλητές 

Ακέραιες: Π [Ν]    !Ν θέσεις 

 Ακέραιες: i                !ο δείκτης θέσης 

Ακέραιος: SUM           

 

Αρχή 

 SUM  0       !αρχικοποίηση πριν μπει στην επανάληψη 

 Για i από 1 μέχρι Ν  

  SUM  SUM +  Π [i] 

 τέλος_επανάληψης 

Γράψε  ‘’Το άθροισμα είναι ‘’, SUM 

     

1         2         3       ….           Ν 



τέλος Αθροισμα_στοιχείων 

δ) Υπολογισμός μέσου όρου (ΜΟ) στοιχείων 

Αλγόριθμος ΜΟ_στοιχείων 

Μεταβλητές  

  Ακέραιες:  Π [Ν]    !Ν θέσεις 

   Ακέραιες:  i            !ο δείκτης θέσης 

   Ακέραιες:  SUM 

   Πραγματικές:  ΜΟ           

Αρχή 

 SUM  0       !αρχικοποίηση πριν μπει στην επανάληψη 

 Για i από 1 μέχρι Ν  

  SUM  SUM +  Π [i] 

 τέλος_επανάληψης 

 ΜΟ  SUM / N 

 Γράψε  ‘’O Μέσος όρος είναι ‘’, ΜΟ 

τέλος ΜΟ_στοιχείων 

 

ε) Εύρεση μέγιστου στοιχείου  

Αλγόριθμος Μax_στοιχείων 

Μεταβλητές  

  Ακέραιος:  Π [Ν]    !Ν θέσεις 

   Ακέραιες:  i            !ο δείκτης θέσης 

   Ακέραιες:  Max 

Αρχή 

 Max  Π [1]        ! Θέτουμε σαν αρχική τιμή στο Max το πρώτο στοιχείο του πίνακα 

 Για i από 2 μέχρι Ν         !Ξεκινάμε από τη 2η θέση  

       Αν Π [i] > Μax τότε   !αν το i στοιχείο είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα τιμή του Max          

   Μax  Π [i]      ! τότε βάλε στο Max το i στοιχείο 

       τέλος_αν  

 τέλος_επανάληψης 

 Γράψε  ‘’Το μέγιστο στοιχείο του πίνακα είναι το  ‘’, Μax 

τέλος Μax_στοιχείων 

 

Η εύρεση του ελάχιστου είναι παρόμοια. Αλλάζει  η ανισότητα ( δηλαδή ελέγχουμε Π[i] < 

Min). 

 

  



στ) Αναζήτηση στοιχείου. 

Η πιο απλή μέθοδος είναι η σειριακή αναζήτηση. Η λογική στην οποία βασίζεται είναι η 

ακόλουθη:  

Σαρώνουμε τον πίνακα και εξετάζουμε σε κάθε θέση αν το στοιχείο της θέσης αυτής είναι 

ίσο με αυτό που ψάχνουμε. Αν ναι, τότε σταματάμε. Αλλιώς συνεχίζουμε με τον έλεγχο του 

στοιχείου που βρίσκεται στην επόμενη θέση. Όσο δεν βρίσκεται αυτό που ψάχνουμε, η 

διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και το τελευταίο στοιχείο του πίνακα στον οποίο εφαρμόζεται 

η αναζήτηση. 

Πότε χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αυτή; 

 Όταν ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος 
 Ο πίνακας είναι μικρού μεγέθους (π.χ. Ν <=20) 
 Η αναζήτηση πραγματοποιείται σπάνια, διότι η μέθοδος αυτή είναι σχετικά αργή. 

Για την κωδικοποίηση του αλγορίθμου  μία μεταβλητή βρέθηκε λογικού τύπου, που θα 

γίνει True αν το στοιχείο βρεθεί. Επίσης, δεν γνωρίζουμε σε ποια θέση βρίσκεται. Μπορεί 

να είναι στην 1η θέση αλλά μπορεί να είναι στη Νστή θέση. Θα χρησιμοποιήσουμε και μία 

μεταβλητή θέση που θα κρατήσει τη θέση όπου βρέθηκε.  

Αλγόριθμος Σειριακή_αναζήτηση 

Μεταβλητές  

Ακέραιος:  Π [Ν] 

 Ακέραιος:  i            !ο δείκτης θέσης 

 Ακέραιος:  key       !αυτό που ψάχνουμε 

 Ακέραιος:  θέση     !ο αριθμός θέσης όπου βρίσκεται το στοιχείο 

 Λογική:  βρέθηκε   !θα γίνει true αν βρεθεί το στοιχείο 

Αρχή 

βρέθηκε  False    !αρχικοποίηση μεταβλητών 

θέση  0 

i 1 

Όσο (i < = N) AND ( βρέθηκε = False) επανάλαβε 
!όσο δεν είμαστε στο τέλος του πίνακα και δεν βρέθηκε 

           Αν Π[i] = key τότε                 !αν το i στοιχείο ισούται με αυτό που ψάχνουμε τότε 

   βρέθηκε  True       !βρέθηκε 

   θέση  i        !βάλε τον αριθμό θέσης στην μεταβλητή θέση 

        αλλιώς        !αλλιώς  

   i  i +1 !προχώρα στην επόμενη θέση 

    τέλος_αν  

    τέλος_επανάληψης 

     Αν βρέθηκε = True τότε 

          Γράψε ‘’Το στοιχείο βρέθηκε στη θέση ‘’, θέση 

 αλλιώς  

    Γράψε ‘’Το στοιχείο δεν βρέθηκε ‘’ 

    τέλος_αν 

τέλος Σειριακή_αναζήτηση 

 

Σημείωση : Όταν ο πίνακας είναι ταξινομημένος είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται μία 

πιο αποδοτική (γρήγορη) μέθοδος που ονομάζεται δυαδική αναζήτηση. 



ζ) Ταξινόμηση πίνακα. 

Το βιβλίο αναφέρει τη μέθοδο της φυσαλίδας (Bubble Sort) ή ευθείας ανταλλαγής. 

Βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης γειτονικών στοιχείων του πίνακα και ανταλλαγής τους 

μέχρι να διαταχθούν όλα σε μία σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα). 

Η λογική είναι η εξής : Έστω ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία μας σε αύξουσα 

σειρά. Κάνουμε διαδοχικές σαρώσεις στον πίνακα. Σε κάθε σάρωση, το μικρότερο στοιχείο 

μετακινείται προς την κορυφή του πίνακα. Αφού γίνουν όλες οι σαρώσεις θα έχει 

επιτευχθεί η ταξινόμηση. 

Αλγόριθμος Φυσαλίδα_Bubble_sort 

Μεταβλητές   

Ακέραιος:  Π [1:Ν] 

 Ακέραιος:  i         !για τις διαδοχικές σαρώσεις από την αρχή προς το τέλος 

 Ακέραιος:  j         !για τη σάρωση που ελέγχει για το μικρότερο στοιχείο, ξεκινά από το τέλος 

 Ακέραιος:  temp      !βοηθητική μεταβλητή για την ανταλλαγή 

Αρχή 

    Για i από 2 μέχρι Ν  !το i σαρώνει από τη 2η θέση έως το τέλος 

           Για  j από Ν μέχρι i με_βήμα –1  !το j σαρώνει από το τέλος προς τη θέση i        

      Αν Π[j-1] > Π[j] τότε                !αν το j-1 στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το j στοιχείο τότε 

     temp   Π[j-1]  !κάνε αντιμετάθεση στοιχείων. Δηλαδή, το j στοιχείο θα πάει στη 

    Π[j-1]  Π[j]       !θέση του j-1 και το j-1 στη θέση του j. Επειδή δεν μπορεί να  

       Π[j]  temp    ! γίνει άμεσα διότι θα χαθεί το στοιχείο j-1, προσωρινά  

     τέλος_αν   ! τοποθετείται στη βοηθητική  μεταβλητή temp. 

          τέλος_επανάληψης 

     τέλος_επανάληψης 

τέλος Φυσαλίδα_Bubble_sort 

Παράδειγμα : Να ταξινομηθούν οι ακέραιοι 12, 7, 5, 3, 10 ενός πίνακα κατά αύξουσα σειρά. 

Πώς διαμορφώνεται ο πίνακας σε κάθε βήμα του αλγορίθμου; 

  Δείκτες Θέσεις πίνακα 

i j 1 2 3 4 5 

 2 5 12 7 5 3 10 

 4 12 7 3 5 10 

 3 12 3 7 5 10 

 2 3 12 7 5 10 

3 5 3 12 7 5 10 

 4 3 12 5 7 10 

 3 3 5 12 7 10 

4 5 3 5 12 7 10 

 4 3 5 7 12 10 

5 5 3 5 7 10 12 



Αλγόριθμοι δισδιάστατου πίνακα 

 
α) Διάβασμα στοιχείων (δηλ. εισαγωγή στοιχείων στις θέσεις του πίνακα) 

               j  
Αλγόριθμος Διάβασμα_στοιχείων                                  Π                

Μεταβλητές                                                                          i        

Ακέραιος:  Π [Μ, Ν ]    !Μ γραμμές, Ν στήλες 

 Ακέραιος:  i                        !ο δείκτης γραμμής 

 Ακέραιος:  j                        !ο δείκτης στήλης 

Αρχή                                                                                                                                                                                                      

         Για i από 1 μέχρι Μ 

    Για j από 1 μέχρι N 

  Διάβασε  Π [i,j] 

 τέλος_επανάληψης 

        τέλος_επανάληψης 

Τέλος Διάβασμα_στοιχείων 

 

β) Εκτύπωση στοιχείων 

Αλγόριθμος Εκτύπωση_στοιχείων 

Μεταβλητές   

Ακέραιος:  Π [Μ, Ν ]    !Μ γραμμές, Ν στήλες 

 Ακέραιος:  i                        !ο δείκτης γραμμής 

 Ακέραιος:  j                        !ο δείκτης στήλης 

Αρχή 

         Για i από 1 μέχρι Μ 

    Για j από 1 μέχρι N 

  Γράψε  Π [i,j] 

 τέλος_επανάληψης 

        τέλος_επανάληψης 

τέλος Εκτύπωση_στοιχείων 

 

γ1) Υπολογισμός ΜΟ ανά γραμμή 

Αλγόριθμος ΜΟ_ανά_γραμμή 

Μεταβλητές  

Ακέραιος: Π [Μ, Ν ]    !Μ γραμμές, Ν στήλες 

 Ακέραιος:  i                        !ο δείκτης γραμμής 

 Ακέραιος:  j                        !ο δείκτης στήλης 

 Ακέραιος:  SUM 

 Πραγματικός:  ΜΟ 

Αρχή 

         Για i από 1 μέχρι Μ 

  SUM  0     !αρχικοποίηση πριν υπολογίσει για τη νέα γραμμή 

    Για j από 1 μέχρι N 

 1 2 3 … N 

1      

2      

.3      

…      

Μ      



  SUM  SUM +  Π [i,j] 

 τέλος_επανάληψης 

 MO  SUM / N 

 Γράψε ‘’Ο ΜΟ της γραμμής ‘’,   i  ,  ‘’είναι ‘’ ,  MO  

        τέλος_επανάληψης 

τέλος ΜΟ_ανά_γραμμή 

 

γ2) Υπολογισμός ΜΟ ανά γραμμή αλλά με αποθήκευσή του σε ξεχωριστό πίνακα. 

Αλγόριθμος ΜΟ_ανά_γραμμή_και_αποθήκευση σε_άλλον_πίνακα 

Μεταβλητές  

Ακέραιος: Π [1Μ, 1Ν ]    !Μ γραμμές, Ν στήλες 

 Ακέραιος:  i                        !ο δείκτης γραμμής 

 Ακέραιος:  j                        !ο δείκτης στήλης 

 Ακέραιος:  SUM 

 Πραγματικός:  ΜΟ [Μ]   !Ο πίνακας ΜΟ θα αποθηκεύει τους μέσους ανά γραμμή. 

Αρχή 

         Για i από 1 μέχρι Μ 

  SUM  0     !αρχικοποίηση πριν υπολογίσει για τη νέα γραμμή 

    Για j από 1 μέχρι N 

  SUM  SUM +  Π [i,j] 

 τέλος_επανάληψης 

 MO [i]   SUM / N   !Εδώ αποθηκεύει στην i θέση του πίνακα ΜΟ τον μέσο όρο. 

        τέλος_επανάληψης 
!Εκτύπωση των ΜΟ ανά γραμμή. Ουσιαστικά, εκτύπωση στοιχείων μονοδιάστατου. 

 Για i από 1 μέχρι Ν  

 Γράψε ‘’Ο ΜΟ της γραμμής ‘’,   i  ,  ‘’είναι ‘’ ,  MO [i]  

 τέλος_επανάληψης 

τέλος ΜΟ_ανά_γραμμή_και_αποθήκευση σε_άλλον_πίνακα 

 

    Π                       j                                           MO 

 

                                             i       

     

  

 1 2 3 … N 

1      

2      

.3      

…      

Μ      

 

 

 

 

 

 



 

 


