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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2  

Ασκήσεις Πράξης 1  

Εργαστηριακές Ασκήσεις   

ΣΥΝΟΛΟ 3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Μάθημα Ειδικής Υποδομής, Επιλογής 

(Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Προτεινόμενο: Δομές Δεδομένων (ως προς τις απαιτούμενες 

γνώσεις και όχι σαν απαραίτητη προϋπόθεση) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με το μάθημα αυτό ο φοιτητής κατανοεί τις βασικές έννοιες του αποδοτικού 

υπολογισμού, των υπολογιστικών πόρων και της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. Αποκτά 

βασική ευχέρεια στην ανάλυση και σχεδιασμό αλγορίθμων. Εισάγεται στην αλγοριθμική 

προσέγγιση τηςΘεωρίας Γραφημάτων. Κατανοεί τις δυνατότητες και τους περιορισμούς 

των υπολογιστικών μοντέλων επίλυσης προβλημάτων και γνωρίζει τις κλάσεις 

πολυπλοκότητας P και NP. Μαθαίνει την έννοια της πληρότητας καθώς και την χρήση της 

τεχνικής της αναγωγής ως ισχυρό εργαλείο στην αλγοριθμική προσέγγιση των 

προβλημάτων. Μαθαίνει να αποδεικνύει την NP-πληρότητα προβλημάτων και γνωρίζει 

μερικά σημαντικά NP-πλήρη προβλήματα. 

Γενικές Ικανότητες  

 

•  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική Εργασία 

• Σχεδιασμός και Διαχείριση Αλγορίθμων 

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Η έννοια του αποδοτικού υπολογισμού - υπολογιστικοί πόροι - χρόνος, μνήμη. 

Πολυπλοκότητα αλγορίθμων, βέλτιστοι αλγόριθμοι. Βασικές τεχνικές στην ανάλυση και 

σχεδιασμό αλγορίθμων. Αλγόριθμοι Greedy. Η τεχνική και οι αλγόριθμοι “Διαίρει και 

Βασίλευε”. Παραγόμενα δέντρα ελάχιστου κόστους: οι αλγόριθμοι των Kruskal και 



Prim. Μη κατευθυντικά γραφήματα: Αναζήτηση κατά βάθος. Εύρεση σημείων 

διαμέρισης και δισυνεκτικών συνιστωσών. Το πρόβλημα του Matching σε διμερή 

γραφήματα. Κατευθυντικά γραφήματα: Εύρεση ισχυρά συνεκτικών συνιστωσών. 

Αναζήτηση κατά βάθος. Ελάχιστα μονοπάτια: Dijkstra, Bellman-Ford, τοπολογική 

διάταξη και ελάχιστα μονοπάτια σε DAG (Directed Acyclic Graphs). Πολυπλοκότητα 

προβλημάτων. Παραδείγματα. Υπολογιστικά μοντέλα. Η μηχανή Turing. Μη 

ντετερμινιστική μηχανή Turing. Καθολική μηχανή Turing. Κλάσεις πολυπλοκότητας και 

γενικές σχέσεις μεταξύ κλάσεων πολυπλοκότητας. Οι έννοιες της αναγωγής 

(λογαριθμικού χώρου - πολυωνυμικού χρόνου) και της πληρότητας και η σημασία τους. 

Οι κλάσεις P και NP. Ορισμοί. NP-πληρότητα. Το Θεώρημα του Cook. Μερικά NP-πλήρη 

προβλήματα (ικανοποιησιμότητα και παραλλαγές, γραφοθεωρητικά προβλήματα, 

ακέραιος προγραμματισμός). Ισχυρή και ασθενής NP-πληρότητα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Θεωρητική από έδρας διδασκαλία με συζήτηση και  

ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνονται 

παρουσιάσεις σε power point.  

Εργαστηριακές Ασκήσεις. Ηλεκτρονικό υλικό για την 

ανάπτυξη εφαρμογών στους Η/Υ. 

Επίλυση Ασκήσεων. 

Επίδειξη στο προβολικό και χρήση πίνακα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://elearning.cm.ihu.gr/ 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις  Αυτοαξιολόγησης. 

Επικοινωνία με φοιτητές μέσω e-mail και της 

ιστοσελίδας του μαθήματος. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις πράξης 13 

Εργαστηριακές Ασκήσεις  

Εργασία (project)  26 

 

Αυτοτελής Μελέτη 60 
  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου ανά ΔΜ) 
125 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από 

τον βαθμό του θεωρητικού μέρους Α. 

Οι παρουσίες στο εργαστηριακό μέρος και η επιτυχής 

ολοκλήρωση των ασκήσεων προϋποθέτουν τη 

συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις Α) του μαθήματος. 

 

Α)  Η γραπτή τελική εξέταση του θεωρητικού μέρους 

περιλαμβάνει:  

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

 - Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων  

που αποκτήθηκαν.  



- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και 

εργαστηρίου.  

 

Β) Η εξέταση των ασκήσεων του εργαστηρίου  

περιλαμβάνει:  

α) την αξιολόγηση των εργαστηριακών δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν μέσω εξέτασης των εργαστηριακών 

αναφορών κατά την οποία και τελική  γραπτή τελική 

εξέταση/εργασία. Οι παρουσίες στο εργαστηριακό μέρος 

και η επιτυχής ολοκλήρωση των ασκήσεων 

προϋποθέτουν τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις Α) 

του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L. and Stein Clifford. Εισαγωγή στους 

Αλγόριθμους. Εκδόσεις ΙΤΕ – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016. 

 

 

 

 

 


