
Ύλη και οδηγίες για την εξέταση 

Παύλος Εφραιμίδης 

V1.1, 2015-01-19 

1 



Απαιτήσεις Μαθήματος 

• Απαιτούμενα: 

• Εργαστήριο 

• Τελική Εξέταση 

• Η επιτυχία στο εργαστήριο (σε όλες τις εργασίες και σε ότι άλλο 

ζητηθεί) αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική 

εξέταση.  

• Ο τελικός βαθμός του μαθήματος καθορίζεται από την τελική γραπτή 

εξέταση συν τυχόν μπόνους από εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου 

• Η πλημμελής αλλά παρόλα αυτά επιτυχής ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις του εργαστηρίου μπορεί να επηρεάσει τον τελικό βαθμό 
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Ύλη Μαθήματος (1) 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλα όσα διδάχθηκαν στη διάρκεια των 
μαθημάτων και των εργαστηρίων 

 
Ύλη από το βιβλίο του μαθήματος: 
 Κεφάλαια 1 και 2 
 Κεφάλαιο 3 

– Ενότητες 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 
 Κεφάλαιο 4 

– Η έννοια του άπληστου αλγορίθμου 
– 4.1: Άπληστος αλγόριθμος για τον χρονοπρογραμματισμό διαστημάτων 
– 4.4 Συντομότερες διαδρομές - Dijkstra 
– 4.5 Ελάχιστο γεννητικό δέντρο – Prim, Αντίστροφη Διαγραφή, Kruskal 

 Κεφάλαιο 5 
– Η τεχνική του «Διαίρει και βασίλευε» 
– 5.1 Mergesort 
– 5.4 Εύρεση κοντινότερου ζεύγους σημείων (τις βασικές ιδέες) 
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Ύλη Μαθήματος (2) 

 Κεφάλαιο 6 OXI 
– Η τεχνική του «Δυναμικού Προγραμματισμού» 
– 6.1 Σταθμισμένος Χρονοπρογραμματισμός Διαστημάτων 

 Κεφάλαιο 8: Να ξέρετε τις βασικές έννοιες που είπαμε στο μάθημα, δηλαδή 
τι είναι η κλάση P και τι η κλάση NP, αναγωγή (ανεξάρτητο σύνολο και 
κάλυψη κορυφών), τι είναι ένα NP-πλήρες (NP-Complete) πρόβλημα. 

 Οι έννοιες αυτές περιγράφονται  
– στην Εισαγωγή του κεφαλαίου, και  
– στην Ενότητα 8.3 
– στην Ενότητα 8.4  

 
 Επιπλέον ύλη, εκτός βιβλίου, που καλύψαμε στο μάθημα: Αναζήτηση, 

ταξινόμηση και απλές δομές δεδομένων 
 
 Σχετικά με τις μαθηματικές αποδείξεις που δίνονται στο βιβλίο:  

Από το μαθηματικό μέρος της ύλης θα χρειαστεί να γνωρίζετε μόνο τα 
βασικά πράγματα που είπαμε στις διαλέξεις του μαθήματος. 
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Ύλη Μαθήματος (3) 

Ύλη Μαθήματος – Εργαστηριακό Μέρος 
 

– Υλοποίηση αλγορίθμων σε (ψευδο)κώδικα Java 
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Τελική Εξέταση 

• Με κλειστά βιβλία όμως επιτρέπεται η χρήση ενός 

προσωπικού τυπολογίου 

 

• Τυπολόγιο: 

– Επιτρέπεται ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ: Μια κόλλα Α4 όπου μπορείτε να 

έχετε σημειώσει οτιδήποτε θέλετε (και αφορά το μάθημα) 

– Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις 2 πλευρές 

– Το τυπολόγιο είναι προσωπικό, θα έχει πάνω το όνομά και 

τον ΑΜ σας, και ο καθένας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όνο 

το δικό του τυπολόγιο 
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Τελική Εξέταση 

• Ενδέχεται να προκαθοριστεί η κατανομή στις 

αίθουσες. 

 

• Θα πρέπει κάθε φοιτητής να έχει μαζί του ταυτότητα 

ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία 

 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση φορητών συσκευών όπως 

κομπιουτεράκια, κινητά, κτλ. 
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