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Στοίβα 

Μία ςτοίβα δεδομζνων μοιάηει με μία ςτοίβα από πιάτα. Για παράδειγμα, κάκε πιάτο που πλζνεται 
τοποκετείται ςτθ κορυφι (top) τθσ ςτοίβασ των πιάτων, ενώ για ςκοφπιςμα λαμβάνεται και πάλι το 
πιάτο τθσ κορυφισ. Αντίςτοιχα, τα δεδομζνα που βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ ςτοίβασ λαμβάνονται 
πρώτα, ενώ αυτά που βρίςκονται ςτο βάκοσ τθσ ςτοίβασ λαμβάνονται τελευταία. Αυτι θ μζκοδοσ 
επεξεργαςίασ ονομάηεται Τελευταίο μζςα, Πρώτο ζξω (LIFO- Last In First Out) 

Δφο είναι οι κφριεσ λειτουργίεσ ςε μία ςτοίβα: 

 Η ώκθςθ (push) ςτοιχείου ςτθ κορυφι τθσ ςτοίβασ, και  

  Η απώκθςθ (pop) ςτοιχείου από τθ ςτοίβα  

Η διαδικαςία τθσ ώκθςθσ πρζπει οπωςδιποτε να ελζγχει, αν θ ςτοίβα είναι γεμάτθ, οπότε τότε 
ςυμβαίνει υπερχείλιςθ (overflow) τθσ ςτοίβασ. Αντίςτοιχα, θ διαδικαςία απώκθςθσ ελζγχει, αν 
υπάρχει ζνα τουλάχιςτον ςτοιχείο ςτθ ςτοίβα, δθλαδι ελζγχει αν γίνεται υπoχείλιςθ (underflow) τθσ 
ςτοίβασ. 

Μία ςτοίβα μπορεί να υλοποιθκεί πολφ εφκολα με τθ βοικεια ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα. Μια 
βοθκθτικι μεταβλθτι (με το όνομα ςυνικωσ top) χρθςιμοποιείται για να δείχνει το ςτοιχείο που 
τοποκετικθκε τελευταίο ςτθν κορυφι τθσ ςτοίβασ. 

 Για τθν ΩΘΗΣΗ ενόσ νζου ςτοιχείου ςτθ 
ςτοίβα 

 Ελζγχουμε για υπερχείλιςθ top<n 

 Αυξάνεται θ μεταβλθτι top κατά ζνα 
(toptop+1) 

 Στθ κζςθ αυτι να ειςζρχεται το 
ςτοιχείο.  

Για τθν ΑΠΩΘΗΣΗ ενόσ ςτοιχείου 
από τθ ςτοίβα  

 Ελζγχουμε για υποχείλιςθ 
top>0 

 Εξζρχεται το ςτοιχείο που 
δείχνει   θ μεταβλθτι top 

 Και ςτθ ςυνζχεια  μειώνεται 
θ μεταβλθτι top κατά ζνα 
(toptop-1) για να δείχνει 
τθ νζα κορυφι.  
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Ουρά 

 Οι ουρζσ είναι κακθμερινό φαινόμενο. Για παράδειγμα, ουρζσ δθμιουργοφνται όταν άνκρωποι, 
αυτοκίνθτα, εργαςίεσ, προγράμματα κ.λπ. περιμζνουν για να εξυπθρετθκοφν. Σε μία ουρά αναμονισ 
με ανκρώπουσ, ςυμβαίνει να εξυπθρετείται εκείνοσ που ςτάκθκε ςτθν ουρά πρώτοσ απ’ όλουσ τουσ 
άλλουσ. Η μζκοδοσ αυτισ επεξεργαςίασ ονομάηεται Πρώτο μζςα πρώτο ζξω (FIFO-First In First Out).  

Δυο είναι οι κφριεσ λειτουργίεσ που εκτελοφνται ςε μία ουρά: 

 Η ειςαγωγι (enqueue) ςτοιχείου ςτο πίςω τθσ ουράσ, και  

 Η εξαγωγι (dequeue) ςτοιχείου από το εμπρόσ άκρο τθσ ουράσ  

Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να ελζγχεται πριν από κάκε ενζργεια αν υπάρχει ελεφκεροσ χώροσ ςτον 
πίνακα για τθν ειςαγωγι ι αν υπάρχει τουλάχιςτον ζνα ςτοιχείο για εξαγωγι 

Άρα, ςε αντίκεςθ με τθ δομι τθσ ςτοίβασ, ςτθν περίπτωςθ τθσ ουράσ απαιτοφνται δυο δείκτεσ: ο 
εμπρόσ (front) και ο πίςω (rear) δείκτθσ, που μασ δίνουν τθ κζςθ του ςτοιχείου που ςε πρώτθ 
ευκαιρία κα εξαχκεί και τθ κζςθ του ςτοιχείου που μόλισ ειςιλκε. 

 Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται μια ουρά με τζςςερα ςτοιχεία ςτθν οποία ειςάγεται ζνα ςτοιχείο και 
ακολοφκωσ εξάγεται ζνα ςτοιχείο 

  

   

   

 Μια ουρά μπορεί να υλοποιθκεί με τθ βοικεια ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα.  

Για τθν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ενόσ ςτοιχείου ςτθν ουρά 
(Πίςω) 

 Ελζγχουμε αν υπάρχει κζςθ ςτθν 
ουρά (rear<n) 

 Αυξάνεται ο δείκτθσ rear κατά ζνα 
(rearrear+1) 

 Στθ κζςθ αυτι αποκθκεφεται το 
ςτοιχείο.  

Για τθν ΕΞΑΓΩΓΗ, ενόσ ςτοιχείου από τθν 
ουρά (Εμπρόσ) 

 Ελζγχουμε αν υπάρχει ζνα 
τουλάχιςτον ςτοιχείο για να 
πάρουμε (front≤rear) 

 Εξζρχεται το ςτοιχείο που δείχνει ο 
δείκτθσ front. 

 Αυξάνεται ο δείκτθσ front κατά ζνα 
(frontfront+1), για να δείχνει το 
επόμενο ςτοιχείο που πρόκειται να 
εξαχκεί. 

 

 

 

 

                2                       5  
          (front)               (rear)  

                2                                6 
           (front)                        (rear)  

                 3                           6               
            (front)                   (rear)  

   
α)Μια ουρά με 4 ςτοιχεία  β)Η ουρά μετά ειςαγωγι   του 

ςτοιχείου 8  
γ)Η ουρά μετά τθν εξαγωγι του 
ςτοιχείου 5  


