Δομζσ Δεδομζνων (Κατ: ΔΠ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟ (ΔΠ)ΗΤ1003
ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ
ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ ( 2 ) και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ ( 2 )
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

Υποβάκρου , Γενικϊν
Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι

ΟΧΙ

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα αποτελεί το βαςικό μάκθμα ςτισ ζννοιεσ των δομϊν δεδομζνων. Θ φλθ του μακιματοσ
περιλαμβάνει τισ βαςικζσ δομζσ δεδομζνων: πίνακεσ, λίςτεσ (απλζσ και ςυνδεδεμζνεσ),
παραμετροποιθμζνεσ και διςδιάςτατεσ λίςτεσ, γράφοι, ουρζσ, ςτοίβεσ, ςωροί. Οι διδακτικοί ςτόχοι
του μακιματοσ είναι να προςφζρουν ςτουσ ςπουδαςτζσ γνϊςεισ τόςο γενικζσ όςο και ειδικζσ γφρω
από το αντικείμενο των Δομϊν Δεδομζνων. Δθλαδι, οι ςπουδαςτζσ ςτο τζλοσ των μακθμάτων κα
πρζπει να ζχουν αναπτφξει αναλυτικζσ και ςυνκετικζσ ικανότθτεσ ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ

προβλθμάτων, όπωσ επίςθσ και να αποκτιςουν ικανότθτεσ μεκοδολογικοφ χαρακτιρα που
αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν ανάπτυξθ και ςτο ζλεγχο αλγορίκμων. Επίςθσ, κα αποκτιςουν
γνϊςεισ που κα βελτιςτοποιοφν τθν ικανότθτα επιλογισ των κατάλλθλων δομϊν δεδομζνων για τθ
λφςθ ενόσ προβλιματοσ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να:
Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ
εφαρμογϊν και επιλογισ των κατάλλθλων δομϊν δεδομζνων.
Να γνωρίςουν τισ δομζσ των δεδομζνων, τον τρόπο που κα τισ εφαρμόηουν ςε πρόγραμμα και να
είναι ικανοί να ςχεδιάςουν και εφαρμόςουν λφςεισ προβλθμάτων μζςω υπολογιςτι.
Να αναπτφξουν αναλυτικζσ και ςυνκετικζσ ικανότθτεσ ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων.
Να αποκτιςουν ικανότθτεσ μεκοδολογικοφ χαρακτιρα που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν ανάπτυξθ
και ςτο ζλεγχο δομϊν δεδομζνων.
Να βελτιςτοποιιςουν τθν ικανότθτα επιλογισ των κατάλλθλων δομϊν δεδομζνων για τθ λφςθ ενόσ
προβλιματοσ.
Να αναπτφξουν ικανότθτεσ και να αποκτιςουν εμπειρίεσ ςτθν υλοποίθςθ αλγορίκμων ςε
προγράμματα υπολογιςτι.
Επιδείξουν ςε βάκοσ γνϊςεισ των διαφορετικϊν εργαλείων και μεκόδων ανάπτυξθσ εφαρμογϊν.
Χρθςιμοποιιςουν τα κατάλλθλα εργαλεία και να αναπτφξουν μια εφαρμογι υπολογιςτι.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
 Λιψθ αποφάςεων
 Αυτόνομθ εργαςία
 Ομαδικι εργαςία
 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ επιχειρθμάτων ςε
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ.
 Ικανότθτα πρόκλθςθσ νζων ιδεϊν των ιδίων και ςυναδζλφων ςπουδαςτϊν.
 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ ςπουδαςτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ










Ειςαγωγι ςτισ Δομζσ Δεδομζνων – Βαςικζσ ζννοιεσ.
Πίνακεσ και Δείκτεσ
Αποκικευςθ πινάκων & ςάρωςθ αυτϊν
Αναηιτθςθ ςε πίνακα & Μεταβίβαςθ μεταβλθτϊν και πινάκων ςε ςυναρτιςεισ
Απλά ςυνδεδεμζνθ λίςτα
Δθμιουργία τάξθσ για λίςτα
Η παραμετροποιθμζνθ απλά ςυνδεδεμζνθ λίςτα
άρωςθ και αναηιτθςθ ςε λίςτα με δείκτεσ
γράφοι, ουρζσ, ςτοίβεσ, ςωροί

 Διπλά υνδεδεμζνεσ Λίςτεσ, Κυκλικζσ Λίςτεσ
 Λίςτεσ πολλϊν διαςτάςεων
 Μζκοδοι Σαξινόμθςθσ

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Από ζδρασ διδαςκαλία και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με
επίβλεψθ.





Εξειδικευμζνο Λογιςμικό Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν ςε C++
Προβολι διαφανειϊν
Χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ
Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δραςτηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Διαλζξεισ (2 ϊρεσ διάρκεια
διδαςκαλίασ, 2 ϊρεσ ΦΕ). Άρα, 2
ϊρεσ ΦΕ Χ 13 εβδομάδεσ = 26 ώρεσ
ΦΕ το εξάμηνο
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ ατομικζσ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (2 ϊρεσ
διάρκεια, 2 ϊρεσ ΦΕ). Άρα, 2 ϊρεσ
ΦΕ Χ 13 εβδομάδεσ= 26 ώρεσ το
εξάμηνο
Αυτοτελήσ Μελζτη
Σφνολο Μαθήματοσ
(φόρτοσ εργαςίασ ςε ώρεσ ανά
εξάμηνο – 25 ώρεσ ανά πιςτωτική
μονάδα).

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
26

26

73
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

I. Γραπτή τελική εξζταςη (50%) που περιλαμβάνει
επίλυςθ προβλθμάτων
II. Σελική Εξζταςη Εργαςτηρίων (50%) που περιλαμβάνει
επίλυςθ προβλθμάτων
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ζχουν ωσ εξισ:
 Ικανότθτα Ανάλυςθσ Προβλιματοσ
 Ικανότθτα χεδιαςμοφ Λφςεων
 Ικανότθτα Τλοποίθςθσ Λφςεων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαςικά υγγράμματα
ISBN
υγγραφζασ

Ημερομηνία

Σίτλοσ

Εκδότησ

978-960-418-030-1

Sahnii Sartaj

2004

ΣΖΙΟΛΑ

960-512-449-1

Schildt Herbert

2005

Δομζσ
δεδομζνων,
αλγόρικμοι και εφαρμογζσ
C++
C++ Βιμα προσ Βιμα

978-960-512-5912

Deitel
Harvey
M.,Deitel Paul J.

2011

C++ Προγραμματιςμόσ
Εκδοςθ

6θ

Α. Γκιοφρδα &
ΙΑ
Α. Γκιοφρδα &
ΙΑ

978-960-418-358-6

Savitch Walter

2011

Πλιρθσ C++

ΣΖΙΟΛΑ

Άλλα υγγράμματα
9780387689937

Pozrikidis,
Constantine

2007

Introduction
to
C++
Programming and Graphics

9781430202820

Hogenson,
Gordon.
Μποηάνθσ
Παναγιϊτθσ Δ.
Παπουτςισ
Ιωάννθσ

2007

The Visual C++ Language for
.NET
Δομζσ δεδομζνων

960-418-084-3
978-960-351-832-7

2006
2010

Ειςαγωγι ςτισ δομζσ
δεδομζνων και ςτουσ
αλγόρικμουσ

Ηλεκτρονικοί φνδεςμοι
http://www.cprogramming.com/algorithms-and-data-structures.html
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.learncpp.com/
http://isocpp.org/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html

Springer
Science+
Business
Media,
LLC,
θλεκτρονικό
βιβλίο
Gordon
Hogenson
ΣΖΙΟΛΑ
ταμοφλθ

