
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής)

http://www.zioulas.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ορισμός αλγορίθμου

Παραδείγματα αλγορίθμων

Χαρακτηριστικά αλγορίθμου

Τύποι αλγορίθμων

Αναπαράσταση αλγορίθμων

Τύποι δεδομένων



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

 Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από μια μελέτη του Πέρση

μαθηματικού Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (825 μ.Χ.) και

αφορούσε κυρίως σε μαθηματικούς υπολογισμούς.

 Στη σημερινή της μορφή έφτασε λόγω των υπολογιστών στις
αρχές του 20ου αιώνα.

 Σήμερα, η θεωρία αλγορίθμων αποτελεί σοβαρό πεδίο έρευνας

στο χώρο της Πληροφορικής.



Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη ακολουθία βημάτων ή 

ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε 

πεπερασμένο μήκος χρόνου, με σκοπό την επίλυση ενός 

προβλήματος.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ;

 Ο αλγόριθμος είναι έννοια που δεν συνδέεται αποκλειστικά και

μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής.



Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

 Ένας από τους πρώτους ιστορικούς αλγόριθμους, είναι η ο

αλγόριθμος του Ευκλείδη για την εύρεση του μέγιστου κοινού

διαιρέτη μεταξύ δύο θετικών ακεραίων αριθμών x, y.

Ο Ευκλείδειος αλγόριθμος βασίζεται 

σε μια επαναληπτική διαδικασία που 

συνεχίζεται όσο το ακέραιο 

υπόλοιπο της διαίρεσης x διά του y 

είναι διάφορο του μηδενός. 

Στο τέλος, η τιμή της μεταβλητής x, 

είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

 Κάθε αλγόριθμος για να χαρακτηριστεί πλήρης, πρέπει να

πληρεί τα παρακάτω 5 κριτήρια πληρότητας.

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΙΣΟΔΟΣ (Input)

Κάθε αλγόριθμος δέχεται ένα σύνολο μεταβλητών εισόδου (που 

μπορεί να είναι και το κενό σύνολο), οι οποίες αποτελούν τα 

δεδομένα του.

Στην εντολή εκχώρησης 

Χ  Α+Β+Γ η μεταβλητή Γ 

είναι αόριστη, δηλαδή 

χρησιμοποιείται χωρίς 

πρώτα να έχει διαβαστεί. 



ΕΞΟΔΟΣ (Output)

Κάθε αλγόριθμος χρειάζεται να δημιουργεί τουλάχιστον ένα 

αποτέλεσμα, που είναι η έξοδος του.

Ο αλγόριθμος αν και 

υπολογίζει δύο μεταβλητές, 

ωστόσο δεν κάνει χρήση 

της εντολής Εμφάνισε ώστε 
να εμφανίσει κάποιο 

αποτέλεσμα στην οθόνη.



ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ (Definiteness)

Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να καθορίζεται χωρίς 

καμία αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της, δηλαδή να 

καλύπτει κάθε δυνατό περιορισμό.

Η εντολή εκχώρησης 

Χ  A/B δεν είναι αυστηρά 

καθορισμένη, δηλαδή ο 

παρανομαστής Β ενδέχεται 

να είναι 0.



ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (Finiteness)

Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ολοκληρώνεται μετά από 

πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης των εντολών του.

Ο αλγόριθμος κάνει 

άπειρες επαναλήψεις 

(ατέρμων βρόχος) διότι η 

συνθήκη της εντολής 

επανάληψης (Α<=10) θα 

είναι πάντα Αληθής.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Effectiveness)

Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου χρειάζεται να είναι διατυπωμένη 

απλά και κατανοητά, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί επακριβώς 

και σε πεπερασμένο μήκος χρόνου.

Αν οι μεταβλητές Α, Β είναι 

ακέραιες και οι μεταβλητές 

X, Y είναι πραγματικές, 

τότε η εντολή εκχώρησης 

Π2  Χ/Υ δεν είναι 

αποτελεσματική γιατί η 

διαίρεση δύο 

πραγματικών αριθμών με 

άπειρα δεκαδικά ψηφία 

γίνεται κατά προσέγγιση. 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει η Κεντρική Μονάδα

Επεξεργασίας (CPU) ενός υπολογιστή, οι αλγόριθμοι

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Σειριακοί Αλγόριθμοι Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Χρησιμοποιούν μία CPU και οι 

εντολές τους εκτελούνται σειριακά

η μία μετά την άλλη.

Χρησιμοποιούν πολλαπλές CPU 

έτσι ώστε μια σειρά από εντολές 

να εκτελούνται παράλληλα



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα σε αύξουσα σειρά,

μπορούμε να ακολουθήσουμε είτε σειριακή είτε παράλληλη επεξεργασία.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με 4 τρόπους:

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ

ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ 
ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αλγόριθμος που διαβάζει τις τιμές δύο μεταβλητών Α, Β και ακολούθως

αντιμεταθέτει και εμφανίζει το περιεχόμενό τους.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ ΔΡΔ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

Είναι γραφικός τρόπος παρουσίασης του αλγόριθμου, που

βασίζεται σε γεωμετρικά σχήματα και σύμβολα για να

παραστήσει συγκεκριμένες ενέργειες και εντολές.

Η έλλειψη δηλώνει την 
αρχή και το τέλος του 

αλγορίθμου.

Το παραλληλόγραμμο
δηλώνει την είσοδο ή την 

έξοδο στοιχείων.

Το ορθογώνιο δηλώνει 
την εκτέλεση μίας ή 

περισσοτέρων 
πράξεων.

Ο ρόμβος δηλώνει μια 
συνθήκη (ερώτηση) 

που επιδέχεται 
απάντηση Αληθής ή 

Ψευδής.



ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Είναι μια τεχνητή γλώσσα, που έχει αναπτυχθεί για να

δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα για τον υπολογιστή.

 Σήμερα υπάρχουν οπτικές και κειμενικές γλώσσες.



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Κάθε αλγόριθμος λαμβάνει κάποια δεδομένα από την είσοδο,

τα επεξεργάζεται με μια σειρά βημάτων και δίνει τα

αποτελέσματα στην έξοδο. Στην ουσία ο αλγόριθμος

μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορία



ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα μπορεί να είναι απλές μεταβλητές, οι οποίες

λαμβάνουν μία τιμή κάθε φορά ή δομές δεδομένων που

μπορούν να αποθηκεύουν ένα σύνολο τιμών μέσα σε ένα

σύνολο στοιχείων που ονομάζονται κόμβοι.


