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Περιεχόμενα Μαθήματος

 Έννοια  της  Δομής  Δεδομένων:  Δομή  Δεδομένων  είναι  μια  μέθοδος  οργάνωσης  και 
αποθήκευσης  δεδομένων  μέσα  σε  έναν  υπολογιστή,  ώστε  τα  δεδομένα  αυτά  να 
μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αποδοτικά.  Χαρακτηριστικά  είδη  δομών  είναι  οι 
πίνακες, οι λίστες, οι στοίβες, τα λεξικά, τα δέντρα και οι γράφοι.

 Έννοια των Αλγορίθμων: Αλγόριθμος είναι η περιγραφή μιας αυστηρά καθορισμένης 
σειράς  βημάτων  τα  οποία  πρέπει  να  ακολουθήσουμε  για  την  επίλυση  ενός 
προβλήματος. Στην πληροφορική, τα βήματα αυτά αντιστοιχούν σε εντολές σε κάποια 
γλώσσα προγραμματισμού. Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες αλγορίθμων:
◦ Αλγόριθμοι αναζήτησης οι  οποίοι  επιτρέπουν την εύρεση ενός στοιχείου σε μια 

δομή δεδομένων (σειριακή αναζήτηση, δυαδική αναζήτηση).
◦ Αλγόριθμοι  ταξινόμησης  οι  οποίοι  αναδιατάσσουν  τα  στοιχεία  μιας  δομής 

δεδομένων  ώστε  να  είναι  τοποθετημένα  σε  σειρά  (ταξινόμηση  με  επιλογή, 
ταξινόμηση φυσαλίδας, γρήγορη ταξινόμηση).

Οι  δυο  αυτές  κατηγορίες  έχουν  ιδιαίτερη  σημασία  στον  προγραμματισμό  καθώς 
βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά προβλήματα. Μιάς και η αναπαράσταση δεδομένων ως 
γραφήματα είναι αρκετά δημοφιλής τη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα σημαντικοί είναι και 
οι  αλγόριθμοι  που  δουλεύουν  πάνω  σε  αυτή  τη  δομή  δεδομένων  (διάσχιση 
γράφήματος, εύρεση συντομότερου μονοπατιού).

 Διαχείριση  Δεδομένων:  Τα  συσηματα  Διαχείρισης  Δεδομένων  αποσκοπούν  στην 
αποτελεσματική αποθήκευση, πρόσβαση, οργάνωση και αναζήτηση των δεδομένων 
που περιέχουν. Με την έκρηξη της πληροφορίας που έχει λάβει χώρα τα τελευταία 
χρόνια, τα συστήματα αυτά έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς. Η οπτικοποίηση στατιστικών από τα δεδομένα αυτά και η ορθή 
χρήση  τους,  σε  πολλές  περιπτώσεις  επιτρέπει  σε  οργανισμούς  και  υπηρεσίες  να 
πάρουν σωστές αποφάσεις.

 Τεχνητή Νοημοσύνη:  Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει  μεθόδους και τεχνικές  για την 
ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 
μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  Τέτοια συστήματα συχνά έχουν 
την ικανότητα να μάθουν, να προσαρμόζονται στις τρέχουσες συνθήκες, να εξάγουν 
συμπεράσματα κτλ.

http://www.lix.polytechnique.fr/dascim/
http://www.db-net.aueb.gr/


 Διαδίκτυο:  Το  Διαδίκτυο  είναι  ένα  παγκόσμιο  δίκτυο  υπολογιστών  το  οποίο 
χρησιμοποιείται  για την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.  Ένας τεράστιος 
όγκος πληροφοριών διακινείται μέσω του δικτύου αυτού σε καθημερινή βάση. Λόγω 
της  μεγάλης  δημοτικότητάς  του,  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  εφαρμογών 
διαδικτύου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας.

Πρακτικό μέρος

Θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις σε Η/Υ με προγραμματιστικά εργαλεία οπως ακολουθεί: 
- σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού Python 2.7.  
- άσκηση για τη σχεδίαση ιστοσελίδων σε γλώσσα HTML.

Η  δράση  μπορεί  να  φιλοξενήσει  μέχρι  30  μαθητές  (Α,  Β  Λυκείου).  Οι  συναντήσεις  θα 
προγραμματιστούν ημέρα  Πέμπτη μετά το πέρας των μαθημάτων. 

Δηλώσεις συμμετοχης  στην φόρμα: http://tinyurl.com/z3d9k2q

http://tinyurl.com/z3d9k2q



