ΚΕΦ. 1ο : Εισαγωγή στην Έννοια του
Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
Πρόβλημα: Πξόβιεκα ζεωξνύκε θάζε δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο επίιπζε, όπωο επίζεο θαη θάζε
θαηάζηαζε πνπ καο απαζρνιεί θαη πξέπεη λα αληηκεηωπηζηεί. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα
δήηεκα ωο πξόβιεκα πξέπεη:
α) λα κε γλωξίδνπκε ηε ιύζε ηνπ,
β) λα κελ είλαη πξνθαλήο ε ιύζε ηνπ.
Δεδομένα προβλήμαηος: Είλαη ηα γλωζηά ζε εκάο ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ ζηελ
επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο.
Ζηηούμενα προβλήμαηος: Είλαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία θαινύκαζηε λα βξνύκε κε ηελ επίιπζε ελόο
πξνβιήκαηνο.
Περιβάλλον προβλήμαηος: Τν πιαίζην (ν ρώξνο) κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην πξόβιεκα.
Επίλσζη ηοσ προβλήμαηος: Η δηαδηθαζία κέζω ηεο νπνίαο βξίζθνπκε ην δεηνύκελν.
Για τεν σωστή επίλσσε ενός προβλήματος πρέπει πρώτα να το έτοσμε κατανοήσει καλά.
Ποιες διαδικαζίες μας βοηθούν ζηην καηανόηζη ενός προβλήμαηος;
Μαο βνεζνύλ νη εμήο δηαδηθαζίεο:
α) ε θαηαγξαθή ηωλ δεδνκέλωλ
β) ε θαηαγξαθή ηωλ δεηνύκελωλ
γ) ν θαζνξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο
Σημείωζη: Τα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ζύλζεηα. Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηιύζνπκε έλα
ζύλζεην πξόβιεκα, είλαη αλαγθαίν λα ην αλαιύζνπκε ζε απινύζηεξα πξνβιήκαηα.
Αλγόριθμος: Αιγόξηζκν νλνκάδνπκε ηε ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή κηαο πεπεξαζκέλεο ζεηξάο
μερωξηζηώλ νδεγηώλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. Έλαο αιγόξηζκνο βνεζάεη
θάπνηνλ άιιν από απηόλ πνπ ην ζπλέηαμε λα ηνλ πινπνηήζεη θαη λα δώζεη απαληήζεηο ζε
παξόκνηα πξνβιήκαηα. Οη νδεγίεο ηνπ αιγνξίζκνπ ιέγνληαη θαη ενηολέρ.
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Ποιες είναι οι βαζικές ιδιόηηηες ενός αλγορίθμοσ;
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί αιγόξηζκνο κηα δηαδηθαζία πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηεο βαζηθέο ηδηόηεηεο.
Έηζη έλαο αιγόξηζκνο:
α) έρεη πεπεξαζκέλν (όρη άπεηξν) αξηζκό βεκάηωλ
β) δίλεη πάληα ιύζε ζην πξόβιεκα
γ) νη εληνιέο ηνπ πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη ζαθείο. Να επηηπγράλεηαη δειαδή ην
ίδην απνηέιεζκα, όπνηνο θαη αλ αθνινπζεί ηηο εληνιέο
δ) ε θάζε εληνιή ηνπ πξέπεη λα είλαη απιή, λα πεξηέρεη δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα ε νπνία λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Σε ποια γλώζζα «καηαλαβαίνει» ο σπολογιζηής ηις ενηολές ποσ ηοσ δίνοσμε;
Ο ππνινγηζηήο θαηαιαβαίλεη κόλν κηα γιώζζα, ηε γλώζζα μησανήρ. Μηα νδεγία/εληνιή ζε
γιώζζα κεραλήο απνηειείηαη από αθνινπζίεο 0 θαη 1. Κάζε εληνιή πνπ δίλνπκε ζηνλ
ππνινγηζηή πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζηελ θαηάιιειε αθνινπζία 0 θαη 1, ώζηε ην απνηέιεζκά
ηεο λα είλαη απηό πνπ πεξηκέλνπκε.
Πρόγραμμα: Είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ ζε γιώζζα θαηαλνεηή από ηνλ ππνινγηζηή.
Τν πξόγξακκα γξάθεηαη αξρηθά ζε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ από πξνγξακκαηηζηέο, θαη
ζηε ζπλέρεηα κεηαθξάδεηαη ζε γιώζζα κεραλήο. Η γιώζζα κεραλήο είλαη ε κνλαδηθή
γιώζζα πνπ θαηαιαβαίλεη άκεζα ν ππνινγηζηήο. Είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα γξαθηεί
απεπζείαο έλα πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο. Για το λόγο αστό τα προγράμματα σε πρώτε
υάσε γράυονται σε μια γλώσσα προγραμματισμού και στε σσνέτεια μεταυράδονται και
μετατρέπονται σε εκτελέσιμε μορυή.
Προγραμμαηιζμός: Η δεκηνπξγία πξνγξακκάηωλ.
Προγραμμαηιζηής: Απηόο πνπ θηηάρλεη ηα πξνγξάκκαηα.
Γλώζζες Προγραμμαηιζμού: Είλαη ηερλεηέο γιώζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαγξαθή
νδεγηώλ/εληνιώλ από ηνλ άλζξωπν, ώζηε (κε θαηάιιειε κεηάθξαζε) λα κπνξέζεη λα ηηο
εθηειέζεη ν ππνινγηζηήο.
Τα βαζικά ταρακηηριζηικά μιας γλώζζας προγραμμαηιζμού:
α) ην αλθάβηηό ηεο, δειαδή ηο ζύνολο ηων σαπακηήπων πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.
β) ην λεξιλόγιό ηεο, δειαδή ηο ζύνολο ηων λέξεων πνπ αλαγλωξίδεη ε γιώζζα. Κάζε ιέμε
έρεη κία ζπγθεθξηκέλε θαη κνλαδηθή ζεκαζία ζε κηα γιώζζα.
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γ) ην ζςνηακηικό ηεο, δειαδή ηο ζύνολο ηων κανόνων πνπ αθνινπζνύκε γηα λα
ζπλδένπκε ιέμεηο θαη λα δεκηνπξγνύκε εληνιέο ζηε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα.
Σημειώζεις: α) Τα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά έρεη θαη ε αλζξώπηλε γιώζζα.
β) Τν αιθάβεην ηεο γιώζζαο κεραλήο έρεη δύν κόλν ραξαθηήξεο, ην 0 θαη ην 1.
Τα κύρια εργαλεία ενός περιβάλλονηος προγραμμαηιζμού:
α) έλαο εξειδικεςμένορ κειμενογπάθορ, πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζύληαμε θαη ηε δηόξζωζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
β) έλα ππόγπαμμα-μεηαθπαζηήρ πνπ κεηαηξέπεη ηηο νδεγίεο καο ζε κηα ζεηξά από 0 θαη 1.
Τα πξνγξάκκαηα απηά ρωξίδνληαη ζε Μεηαγλωηηιζηέρ θαη ζε Διεπμηνείρ.
Σσνηακηικά λάθη: Τα ιάζε ζην αιθάβεην, ζην ιεμηιόγην ή ζην ζπληαθηηθό πνπ κπνξεί λα έρνπκε
θάλεη ζε θάπνηα νδεγία. Τέηνηα ιάζε εληνπίδνληαη από ηνπο Μεηαγιωηηηζηέο-Δηεξκελείο θαη
θαινύκαζηε λα ηα δηνξζώζνπκε γηα λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία.
Λογικά λάθη: Όηαλ δελ έρνπκε δώζεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο κε ηε ζωζηή ζεηξά ζηνλ αιγόξηζκό καο.
Τόηε ην πξόβιεκα είλαη ζηνλ αιγόξηζκό καο θαη επνκέλωο ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από
ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ην αλακελόκελν. Σηελ πεξίπηωζε απηή πξέπεη λα
ειέγμνπκε κία πξνο κία ηηο εληνιέο γηα λα εληνπίζνπκε θαη λα δηνξζώζνπκε ην ιάζνο.
Μεηαγλωηηιζηές (compilers): Ειέγρνπλ όιν ην πξόγξακκα γηα ζπληαθηηθά ιάζε θαη κεηά ην
κεηαηξέπνπλ όιν ζε κηα ζεηξά από 0 θαη 1.
Λογικά λάθη: Ειέγρνπλ κία νδεγία θάζε θνξά, ηελ εθηεινύλ θαη κεηά ειέγρνπλ ηελ επόκελε νδεγία.
Τα βαζικά ζηάδια για ηην εκηέλεζη ενός αλγορίθμοσ από ηην Κ.Μ.Ε.:
1. Δεκηνπξγία ελόο Αιγνξίζκνπ.
2. Μεηαηξνπή ηνπ Αιγνξίζκνπ ζε Πξόγξακκα, επηιέγνληαο κία γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ.
3. Μεηάθξαζε ηνπ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα κεραλήο (0 θαη 1).
4. Εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Κεληξηθή Μνλάδα Επεμεξγαζίαο (Κ.Μ.Ε.).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Πνηεο δηαδηθαζίεο καο βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ελόο πξνβιήκαηνο;
2. Τη είλαη έλαο Αιγόξηζκνο θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηδηόηεηέο ηνπ;
3. Τη είλαη πξόγξακκα;
4. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ;
5. Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο Μεηαγιωηηηζηέο θαη ζηνπο Δηεξκελείο;
6. Τη είλαη ζπληαθηηθό θαη ηη ινγηθό ιάζνο;
7. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα γηα ηελ εθηέιεζε ελόο αιγόξηζκνπ από ηελ Κ.Μ.Ε.;
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