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Θ2
2. Βαζικέρ Έννοιερ Αλγοπίθμων
2.1. Ο όπορ αλγόπιθμορ
Τη είλαη αιγόρηζκος;
Μια πεπεραςμϋνη ςειρϊ ενεργειών, αυςτηρϊ καθοριςμϋνων και εκτελϋςιμων ςε
πεπεραςμϋνο χρόνο, που ςτοχεύουν ςτην επύλυςη ενόσ προβλόματοσ.
Ποηα θρηηήρηα πρέπεη λα ηθαλοποηεί έλας αιγόρηζκος;
Κϊθε αλγόριθμοσ πρϋπει να ικανοποιεύ τα παρακϊτω κριτόρια:
1. Είςοδοσ: Καμύα, μύα ό περιςςότερεσ τιμϋσ δεδομϋνων πρϋπει να δύνονται ωσ
εύςοδοι ςτον αλγόριθμο. Η περύπτωςη που δε δύνονται τιμϋσ δεδομϋνων
εμφανύζεται, όταν ο αλγόριθμοσ δημιουργεύ και επεξεργϊζεται κϊποιεσ
πρωτογενεύσ τιμϋσ με τη βοόθεια ςυναρτόςεων παραγωγόσ τυχαύων
αριθμών ό με τη βοόθεια ϊλλων απλών εντολών.
2. Έξοδοσ: Ο αλγόριθμοσ πρϋπει να δημιουργεύ τουλϊχιςτον μύα τιμό
δεδομϋνων ωσ αποτϋλεςμα προσ το χρόςτη ό προσ ϋναν ϊλλο αλγόριθμο.
3. Καθοριςτικότητα: Κϊθε εντολό πρϋπει να καθορύζεται χωρύσ καμύα
αμφιβολύα για τον τρόπο εκτϋλεςησ. Λόγου χϊριν, μύα εντολό διαύρεςησ
πρϋπει να θεωρεύ και την περύπτωςη, όπου ο διαιρϋτησ λαμβϊνει μηδενικό
τιμό.
4. Περατότητα: Ο αλγόριθμοσ να τελειώνει μετϊ από πεπεραςμϋνα βόματα
εκτϋλεςησ των εντολών του. Μύα διαδικαςύα που δεν τελειώνει μετϊ από ϋνα
ςυγκεκριμϋνο αριθμό βημϊτων δεν αποτελεύ αλγόριθμο, αλλϊ λϋγεται απλϊ:
υπολογιςτικό διαδικαςύα.
5. Αποτελεςματικότητα: Κϊθε μεμονωμϋνη εντολό του αλγορύθμου να εύναι
απλό. Αυτό ςημαύνει ότι μύα εντολό δεν αρκεύ να ϋχει οριςθεύ, αλλϊ πρϋπει να
εύναι και εκτελϋςιμη.
Από ποηές ζθοπηές κειεηά ε πιεροθορηθή ηοσς αιγορίζκοσς;
Η Πληροφορικό μελετϊ τουσ αλγορύθμουσ από τισ εξόσ ςκοπιϋσ:


Τλικού: Η ταχύτητα εκτϋλεςησ ενόσ αλγορύθμου επηρεϊζεται από τισ
διϊφορεσ τεχνολογύεσ υλικού, δηλαδό από τον τρόπο που εύναι δομημϋνα, ςε
μύα ενιαύα αρχιτεκτονικό, τα ςυςτατικϊ μϋρη του υπολογιςτό (επεξεργαςτόσ,
κύρια μνόμη).



Γλωςςών προγραμματιςμού: Σο εύδοσ τησ γλώςςασ προγραμματιςμού που
χρηςιμοποιεύται, αλλϊζει τη δομό και τον αριθμό των εντολών του
προγρϊμματοσ.



Θεωρητική: Σο ερώτημα που τύθεται εύναι, αν πρϊγματι υπϊρχει ό όχι
κϊποιοσ αλγόριθμοσ για την επύλυςη του προβλόματοσ.
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Αναλυτική: Μελετώνται οι υπολογιςτικού πόροι που απαιτούνται από ϋναν
αλγόριθμο (χρόνοσ λειτουργύασ του επεξεργαςτό, χώροσ ςτην κύρια μνόμη).
ΑΡΚΣΙΚΟΛΕΞΟ ΕΤΚΟΛΗ ΑΠΟΣΗΘΙΗ : Θ.Α.Γ.Τ.

Με ποηοσς ηρόποσς κπορούκε λα αλαπαραζηήζοσκε έλαλ αιγόρηζκο;
Οι τρόποι αναπαρϊςταςησ ενόσ αλγορύθμου εύναι οι παρακϊτω:
1. Ελεύθερο κείμενο, που αποτελεύ τον πιο ανεπεξϋργαςτο και αδόμητο τρόπο
παρουςύαςησ αλγορύθμου. υνεπώσ, εγκυμονεύ τον κύνδυνο ότι μπορεύ
εύκολα να οδηγόςει ςε μη εκτελϋςιμη παρουςύαςη, παραβιϊζοντασ το
τελευταύο χαρακτηριςτικό των αλγορύθμων, την αποτελεςματικότητα.
2. Διαγραμματικέσ τεχνικέσ, που ςυνιςτούν ϋνα γραφικό τρόπο
παρουςύαςησ του αλγορύθμου. Από τισ διϊφορεσ τεχνικϋσ που ϋχουν
επινοηθεύ, η πιο παλιϊ και η πιο γνωςτό εύναι ύςωσ το διϊγραμμα ροόσ (flow
chart). Ψςτόςο, η χρόςη διαγραμμϊτων ροόσ για την παρουςύαςη
αλγορύθμων δεν αποτελεύ την καλύτερη λύςη, γι' αυτό και εμφανύζονται όλο
και ςπανιότερα τόςο ςτη βιβλιογραφύα όςο και ςτην πρϊξη.
3. Υυςική γλώςςα κατά βήματα, ςτην περύπτωςη αυτό χρειϊζεται προςοχό,
γιατύ μπορεύ να παραβιαςτεύ το τρύτο βαςικό χαρακτηριςτικό ενόσ
αλγορύθμου, όπωσ προςδιορύςτηκε προηγουμϋνωσ, δηλαδό το κριτόριο του
καθοριςμού.
4. Κωδικοποίηςη, δηλαδό ϋνα πρόγραμμα γραμμϋνο εύτε ςε μύα ψευδογλώςςα,
εύτε ςε κϊποια γλώςςα προγραμματιςμού, που όταν εκτελεςτεύ θα δώςει τα
ύδια αποτελϋςματα με τον αλγόριθμο.
Για να αναπαρϊςταςη αλγορύθμων με κϊποιο διϊγραμμα ροόσ χρηςιμοποιούμε τα
εξόσ ςχόματα:
1. Έλλειτη πος δηλώνει ηην απσή ή ηο ηέλορ ηος κάθε αλγοπίθμος.

ΑΡΦΗ

ΣΕΛΟ

2. Πλάγιο παπαλληλόγπαμμο πος δηλώνει ηην είζοδο ή έξοδο
δεδομένυν.
ΕΙΟΔΟ
ΕΞΟΔΟ
3. Οπθογώνιο πος δηλώνει ηην εκηέλεζη ππάξευν.
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΠΡΑΞΕΨΝ
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4. Ρόμβορ πος δηλώνει μια ζςνθήκη πος έσει δύο μόνο απανηήζειρ,
ΑΛΗΘΗ ή ΨΕΥΔΗ.

ΑΛΗΘΗ

ΤΝΘΗΚΗ

ΧΕΤΔΗ

2.2. ςζηαηικά ενόρ αλγοπίθμος
Ποηα είλαη ηα ζσζηαηηθά ελός αιγορίζκοσ;
Κϊθε αλγόριθμοσ μπορεύ να καταςκευαςτεύ από ςωςτό ςυνδυαςμό των παρακϊτω
ςυνιςτωςών:


Μεταβλητϋσ



ταθερϋσ



Σελεςτϋσ



Εκφρϊςεισ

2.2.1. Μεηαβληηέρ
Τη είλαη κεηαβιεηές;
Μεταβλητϋσ ονομϊζονται τα μεγϋθη των οπούων η τιμό μπορεύ να αλλϊζει κατϊ την
εκτϋλεςη του αλγορύθμου. Μπορούμε να θεωρόςουμε τισ μεταβλητϋσ ωσ θϋςεισ
μνόμησ με ςυγκεκριμϋνο όνομα όπου περιϋχεται μύα τιμό η οπούα μπορεύ να
μεταβϊλλεται κατϊ την εκτϋλεςη του αλγορύθμου. Ενώ η τιμό τησ μεταβλητόσ
μπορεύ να αλλϊζει κατϊ την εκτϋλεςη του προγρϊμματοσ, αυτό που μϋνει
οπωςδόποτε αναλλούωτο εύναι ο τύποσ τησ μεταβλητόσ.
Ποηοη ηύποη κεηαβιεηώλ σπάρτοσλ;
Οι μεταβλητϋσ διακρύνονται ςτουσ εξόσ τύπουσ :
1. Αριθμητικέσ οι οπούεσ χωρύζονται ςε:


Πραγματικέσ: παρϊδειγμα αυτών εύναι τιμϋσ όπωσ 34.5 , 56.89, 675,
546



Ακέραιεσ: παρϊδειγμα αυτών εύναι οι τιμϋσ 65, 4, 89, 764

2. Φαρακτήρεσ/Αλφαριθμητικέσ: που αποθηκεύουν τιμϋσ όπωσ “Σϊκησ”,
“abc”, “Καληςπϋρα ςασ!”
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3. Λογικέσ: με τιμό ΑΛΗΘΗ ό ΧΕΤΔΗ
2.2.2. ηαθεπέρ
Τη ολοκάδοσκε Σηαζερές;
ταθερέσ εύναι προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ που δεν μεταβϊλλονται κατϊ τη διϊρκεια
εκτϋλεςησ του αλγορύθμου ό του προγρϊμματοσ. Οι ςταθερϋσ διακρύνονται και
αυτϋσ ςτουσ ύδιουσ τύπουσ όπωσ και οι μεταβλητϋσ.
2.2.3. Ονομαηοδοζία Μεηαβληηών-ηαθεπών
Σα ονόματα των μεταβλητών και των ςταθερών (Μ) επιλϋγονται με τϋτοιο τρόπο
ώςτε να περιγρϊφουν/εξηγούν την ϋννοια την οπούα αντιπροςωπεύουν.
Για την ονοματοδοςύα χρηςιμοποιούνται τα εξόσ:


Γράμματα
o Κεφαλαύα λατινικού αλφϊβητου (Α-Z)
o Πεζϊ λατινικού αλφϊβητου (a-z)
o Κεφαλαύα ελληνικού αλφϊβητου (Α-Ψ)
o Πεζϊ ελληνικού αλφαβότου (α-ω)



Χηφία: 0-9



Ειδικοί χαρακτήρεσ: Κϊτω παύλα ( _ )

2.2.4. Κανόνερ δημιοςπγίαρ ονομάηων για Μεηαβληηέρ-ηαθεπέρ
Οι κανόνεσ που πρϋπει να διϋπουν την ονοματοδοςύα των μεταβλητών-ςταθερών
εύναι οι εξόσ
1. Σα ονόματα πρϋπει να ξεκινούν με γρϊμμα ό με τον ειδικό χαρακτόρα.
2. Αν το όνομα περιγρϊφεται από δύο ό περιςςότερεσ λϋξεισ, αυτϋσ πρϋπει να
εύναι ενωμϋνεσ χωρύσ κενό (ό οποιοδόποτε ϊλλο ςύμβολο) ανϊμεςϊ τουσ ό
να ενώνονται με τον ειδικό χαρακτόρα ( _ ).
3. Δεν μπορούμε να χρηςιμοποιόςουμε ςαν όνομα ςταθερϊσ ό μεταβλητόσ
κϊποια από τισ δεςμευμϋνεσ λϋξεισ, όπωσ για παρϊδειγμα: Αρχό, Διϊβαςε,
Εμφϊνιςε κ.λπ.
4. Δεν μπορούν δύο ό περιςςότερεσ μεταβλητϋσ να ϋχουν το ύδιο όνομα.
5. Σα ονόματα των Μ δεν μπορούν να αποτελούνται εξ' ολοκλόρου από
αριθμούσ.
Παραδείγκαηα
Έγκυρα Ονόματα: ΜΟ, Ωθροιςμα, Α_Σ, c5
Μη έγκυρα ονόματα:
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ςταθερϊ :δεςμευμϋνη λϋξη

2.2.5. Σελεζηέρ
Τη ολοκάδοσκε ηειεζηές;
Σελεςτϋσ εύναι τα ςύμβολα που χρηςιμοποιούνται για την εκτϋλεςη των πρϊξεων
και χωρύζονται ςε:
1. Αριθμητικούσ, για πρϊξεισ μεταξύ μεγεθών ακεραύου ό πραγματικού τύπου.
Σο αποτϋλεςμα εύναι μια πραγματικό ό ακϋραια τιμό.
Σελεςτήσ
^
*
/
DIV
MOD
+
-

Πράξη
Ύψωςη ςε δύναμη
Πολλαπλαςιαςμόσ
Διαύρεςη
Σο ακϋραιο πηλύκο μιασ διαύρεςησ
Σο ακϋραιο υπόλοιπο μιασ
διαύρεςησ
Πρόςθεςη
Αφαύρεςη

2. υγκριτικούσ, για ςύγκριςη δύο μεγεθών.
Σελεςτήσ
=
>
<
>=
<=
<>

Πράξη
Ίςο
Μεγαλύτερο
Μικρότερο
Μεγαλύτερο ό ύςο
Μικρότερο ό ύςο
Διαφορετικό

3. Λογικούσ, ςυνδϋουν ςυνθόκεσ. Σο αποτϋλεςμα εύναι πϊντα μύα λογικό τιμό:
αληθόσ ό ψευδόσ.
Σελεςτήσ
ΚΑΙ
Η'
ΟΦΙ
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Φ ΚΑΙ Τ
ΑΛΗΘΗ
ΧΕΤΔΗ
ΧΕΤΔΗ
ΧΕΤΔΗ

ΦΉΤ
ΑΛΗΘΗ
ΑΛΗΘΗ
ΑΛΗΘΗ
ΧΕΤΔΗ

ΟΦΙ ( Φ )
ΧΕΤΔΗ
ΑΛΗΘΗ
ΧΕΤΔΗ
ΑΛΗΘΗ

2.2.6. Εκθπάζειρ
Οι εκφρϊςεισ διαμορφώνονται από τουσ τελεςτϋσ, τισ ςταθερϋσ και τισ μεταβλητϋσ.
Η διεργαςύα αποτύμηςησ μιασ ϋκφραςησ ςυνύςταται ςτην απόδοςη τιμών, ςτισ
μεταβλητϋσ και ςτην εκτϋλεςη των πρϊξεων. Η τελικό τιμό μιασ ϋκφραςησ
εξαρτϊται από την ιεραρχύα των πρϊξεων και τη χρόςη των παρενθϋςεων. Μια
ϋκφραςη μπορεύ να αποτελεύται από μύα μόνο μεταβλητό ό ςταθερϊ, μϋχρι μύα
πολύπλοκη μαθηματικό παρϊςταςη. Σο αποτϋλεςμα μιασ ϋκφραςησ αποδύδεται ςε
μια μεταβλητό με εκχώρηςη τιμόσ.
Μύα Εντολή Εκχώρηςησ τιμόσ τοποθετεύ την τιμό μιασ μεταβλητόσ ό μιασ
ϋκφραςησ ςε μια μεταβλητό. Φρηςιμοποιεύται το αριςτερό βϋλοσ αντύ του ςυμβόλου
του ύςον.
2.2.7. ςναπηήζειρ
Πολλϋσ γνωςτϋσ ςυναρτόςεισ από τα μαθηματικϊ χρηςιμοποιούνται ςυχνϊ και
περιϋχονται ςτη ΓΛΨΑ. Οι ςυναρτόςεισ αυτϋσ εύναι:


ΗΜ(Φ), Τπολογιςμόσ ημιτόνου.



ΤΝ(Φ), Τπολογιςμόσ ςυνημύτονου.



ΕΥ(Φ), Τπολογιςμόσ εφαπτομϋνησ.



Σ_Ρ(Φ), Τπολογιςμόσ τετραγωνικόσ ρύζασ.



ΛΟΓ(Φ), Τπολογιςμόσ φυςικού λογϊριθμου.



Ε(Φ), Τπολογιςμόσ ex.



A_M(X), Ακϋραιο μϋροσ του Φ.



Α_Σ(Φ), Απόλυτη τιμό του Φ.

2.3. Πποηεπαιόηηηερ Ππάξεων
1. Πρώτα αποτιμούνται οι παρενθϋςεισ
2. Ϊπειτα οι πρϊξεισ ύψωςησ ςε δύναμη (^)
3. Μετϊ εκτελούνται ο πολλαπλαςιαςμού, διαιρϋςεισ, MOD και το DIV. Οι
πρϊξεισ αυτϋσ εύναι τησ ύδιασ προτεραιότητασ μεταξύ τουσ.
4. τη ςυνϋχεια προςθϋςεισ και αφαιρϋςεισ.
5. Ύςτερα εκτελούνται οι πρϊξεισ ςύγκριςησ.
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6. Λογικϋσ πρϊξεισ. Πρώτα εκτελεύται η πρϊξη ΟΦΙ και ςτη ςυνϋχεια οι ΚΑΙ, Ή.
7. ε μύα ϋκφραςη η οπούα ϋχει πρϊξεισ ύδιασ προτεραιότητασ, οι πρϊξεισ
εκτελούνται από τα αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ.
2.4. Μοπθή Αλγοπίθμων ζε Ψεςδογλώζζα και ζε ΓΛΩΑ
Σα κύρια ςημεύα ενόσ αλγορύθμου ςε μορφό Χευδογλώςςασ και ςε μορφό ΓΛΨΑ
εύναι τα εξόσ τρύα:
1. Επικεφαλίδα.
2. Σμήμα δηλώςεων ταθερών και Μεταβλητών.
3. Κύριο μέροσ του προγράμματοσ.
Πριν αναλύςουμε αυτϊ τα τρύα μϋρη, θα πρϋπει να αναφϋρουμε τύ εύναι οι
δεςμευμϋνεσ λϋξεισ ςε ϋναν αλγόριθμο/πρόγραμμα.
Δεςμευμένεσ λέξεισ εύναι λϋξεισ οι οπούεσ εύναι κατανοητϋσ από ϋναν υπολογιςτό
και εκτελούν ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ ςε αυτόν.
Αυτϋσ οι δεςμευμϋνεσ λϋξεισ χρηςιμοποιούνται κατϊλληλα και με ςωςτό τρόπο για
να επιλύονται τα προβλόματα ςτα οπούα θα κληθεύτε να λύςετε. Φαρακτηριςτικό
επύςησ εύναι ότι ςτισ αςκόςεισ που θα αντιμετωπύςετε, όταν θελόςουν τη λύςη με
μορφό Χευδογλώςςασ τότε θα αναφϋρεται να λυθεύ με αλγόριθμο. Από την ϊλλη,
όταν θελόςουν με μορφό ΓΛΨΑ τότε θα αναφϋρεται να λυθεύ με πρόγραμμα.
1. Επικεφαλίδα
Ϊνα όνομα για τον αλγόριθμο/πρόγραμμα που εύναι αντιπροςωπευτικό του
προβλόματοσ που λύνει ο αλγόριθμοσ/πρόγραμμα. Σο όνομα αυτό πρϋπει να
πληρεύ όλουσ τουσ κανόνεσ ονοματοδοςύασ που αναφϋραμε πιο πϊνω (ςελ. 2)
για τισ Μεταβλητϋσ-ταθερϋσ.
2. Σμήμα δηλώςεων ταθερών και Μεταβλητών.
το τμόμα αυτό δηλώνουμε αρχικϊ τισ ΣΑΘΕΡΕ που θα χρηςιμοποιόςουμε
ςτο πρόγραμμα μασ . τη ςυνϋχεια δηλώνουμε τισ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ που θα
χρειαςτούμε κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του προγρϊμματοσ. Σο τμόμα αυτό
ςτουσ αλγορύθμουσ/Χευδογλώςςα παραλεύπεται.
3. Κύριο μέροσ του αλγορίθμου/προγράμματοσ.
Εύναι εκεύνο το μϋροσ ςτο οπούο καταγρϊφουμε τη λύςη του προβλόματοσ,
χρηςιμοποιώντασ κατϊλληλα τισ δεςμευμϋνεσ λϋξεισ.
Γενική μορφή ενόσ αλγορίθμου ςε Χευδογλώςςα:
Αλγόριθμοσ όνομα_αλγορύθμου
Εντολό 1
Εντολό 2
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Εντολό 3
….
….

Σϋλοσ όνομα_αλγορύθμου

Γενική μορφή ενόσ αλγορίθμου ςε ΓΛΨΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όνομα_προγρϊμματοσ
ΣΑΘΕΡΕ
όνομα_ςταθερϊσ1 = τιμό1
όνομα_ςταθερϊσ2 = τιμό2
…..
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ
Σύποσ_μεταβλητόσ1: Όνομα_μεταβλητόσ1
Σύποσ_μεταβλητόσ2 : Όνομα_μεταβλητόσ2
Σύποσ_μεταβλητόσ3 : Όνομα_μεταβλητόσ3
...

ΑΡΦΗ

Εντολό 1
Εντολό 2
Εντολό 3
….
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ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Εύναι χαρακτηριςτικό ότι και ςτα δύο εύδη επύλυςησ ενόσ προβλόματοσ αυτό το
οπούο μϋνει αναλλούωτο εύναι το κύριο μϋροσ.
Παράδεηγκα
Να υλοποιηθεύ η πρόςθεςη δύο ακεραύων αριθμών ςε αλγόριθμο (Χευδογλώςςα)
και ςε πρόγραμμα(ΓΛΨΑ)

Χευδογλώςςα-Αλγόριθμοσ

ΓΛΨΑ-Πρόγραμμα

Αλγόριθμοσ Πρόςθεςη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόςθεςη
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕ: x, y , αθρ
ΑΡΦΗ

Εμφάνιςε “Δώςε πρώτο αριθμό”

ΓΡΑΧΕ 'Δώςε 1ο αριθμό'

Διάβαςε x

ΔΙΑΒΑΕ x

Εμφάνιςε “Δώςε δεύτερο αριθμό”

ΓΡΑΧΕ 'Δώςε 2ο αριθμό'

Διάβαςε y

ΔΙΑΒΑΕ y

αθρ ← x + y

αθρ ← x + y

Εμφάνιςε “Σο αποτϋλεςμα εύναι “, αθρ
Σέλοσ Πρόςθεςη

Θ 2

ΓΡΑΧΕ 'Σο αποτϋλεςμα εύναι
& ', αθρ
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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