Κεφάλαιο 2

Βασvικές έννοιες
αλγορίθμων
Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια εισvαγωγή σvτους αλγόριθμους και θα παρουσvιάσvουμε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αναπαρασvτήσvουμε
αλγόριθμους όπως: ελεύθερη γλώσvσvα, ψευδοκώδικα, διαγράμματα ροής κτλ.

2.1
2.1.1

Βασvικές έννοιες
Ορισvμοί

΄Οταν θέλουμε να επιλύσvουμε ένα πρόβλημα μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους: είτε με τον αδόμητο τρόπο είτε με τον δομημένο. Στον αδόμητο τρόπο
καταφεύγουμε όταν η επίλυσvη ενός προβλήματος είναι σvχετικά απλή και δεν απαιτεί πολλά βήματα για να γίνει. Ωσvτόσvο όταν η κατάσvτασvη δυσvκολεύει (όπως πχ
σvτην εύρεσvη πρώτων αριθμών), τότε καταφεύγουμε σvτον δομημένο τρόπο και την
χρήσvη αλγορίθμων.
Ορισvμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασvμένη σvειρά βημάτων, αυσvτηρά καθορισvμένων και εκτελέσvιμων σvε πεπερασvμένο χρόνο, που έχουν σvαν σvτόχο τους την
επίλυσvη ενός προβλήματος.
Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Είσvοδος. Ο αλγόριθμος πρέπει να διαθέτει μια σvειρά από γνωσvτά σvτοιχεία τα οποία θα αποκαλούμε είσvοδος του αλγορίθμου. Στο παράδειγμα της
απόφασvης για πρώτους αριθμούς είσvοδος θεωρείται ο ακέραιος αριθμός Ν.
2. ΄Εξοδος. Ο αλγόριθμος για να έχει νόημα σvαν διαδικασvία πρέπει να βγάζει
κάποιο αποτέλεσvμα με κάποια μορφή, πχ να το εμφανίζει σvτην οθόνη ή σvε
κάποιο αρχείο. Αυτό το αποτέλεσvμα θεωρείται έξοδος του αλγορίθμου. Στο
παράδειγμα με τον πρώτο αριθμό έξοδος θα είναι ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ, για το αν
ο αριθμός μπορεί να θεωρηθεί πρώτος.
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3. Καθορισvτικότητα. Τα βήματα του αλγορίθμου θα πρέπει να ορίζονται
σvε κάθε περίπτωσvη. Για παράδειγμα αν χρειασvτεί σvε κάποιο βήμα να γίνει
κάποια διαίρεσvη ο αλγόριθμος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την
περίπτωσvη που γίνεται διαίρεσvη με το 0.
4. Περατότητα. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να τελειώνει μετά την εκτέλεσvη
των βημάτων του και να μην οδηγείται σvε αορισvτία ή ατέρμονες βρόγχους.
5. Αποτελεσvματικότητα. Κάθε εντολή του αλγόριθμου θα πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν απλούσvτερη και να μην χρειάζεται περαιτέρω ανάλυσvη για
να εκτελεσvτεί.

2.1.2

Μεταβλητές

Είναι οντότητες των αλγορίθμων που απαιτούν χώρο σvτην μνήμη και διαθέτουν τις
ακόλουθες βασvικές ιδιότητες:
1. ΄Ονομα. Είναι ένα όνομα με το οποίο αναφερόμασvτε σvτην θέσvη μνήμης,
χωρίς να γνωρίζουμε την σvυγκεκριμένη διεύθυνσvη.
2. Τύπο. Κάθε μεταβλητή μπορεί να λαμβάνει τιμές διαφόρων ειδών, όπως
ακέραιους αριθμούς, δεκαδικούς, λογικές τιμές κτλ. Για αυτό τον λόγο είναι
μέλος μια μεγαλύτερης ομάδας μεταβλητών που ονομάζεται τύπος.
3. Τιμή. Είναι το περιεχόμενο της θέσvης μνήμης όπου και βρίσvκεται η μεταβλητή.

2.1.3

Ανάγνωσvη

Αν σvε έναν αλγόριθμο δεν αλλάζουν οι τιμές των μεταβλητών τότε τις ονομάζουμε
σvταθερές. Οι σvταθερές μπορούν να είναι είναι χρήσvιμες σvε διάφορες περιπτώσvεις,
όπως για παράδειγμα ο σvυντελεσvτής ΦΠΑ, το πλήθος των μαθημάτων ανά εξάμηνο
φοίτησvης κτλ. Στις περισvσvότερες των περιπτώσvεων όμως θα πρέπει αυτές οι τιμές
να αλλάζουν, προκειμένου ο αλγόριθμος να μπορεί να καλύψει όσvο το δυνατόν
περισvσvότερες περιπτώσvεις. Για παράδειγμα αν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο
εμφανίζει τον μέσvο όρο της βαθμολογίας ενός μαθητή, αυτό το πρόγραμμα θα
πρέπει να διαβάζει τις αντίσvτοιχες βαθμολογίες προκειμένουν να προσvαρμοσvτεί
σvτον εκάσvτοτε μαθητή. Επομένως αυτό που απαιτείται είναι να εκτελούμε κάθε
φορά την πράξη της ανάγνωσvης προκειμένου να γίνει το πρόγραμμα πιο χρήσvιμο.

2.1.4

Εμφάνισvη

Για να μπορέσvουμε να αντιληφθούμε την απόδοσvη ενός αλγορίθμου χρειάζεται να
εμφανίζουμε σvτον χρήσvτη το αποτέλεσvμα των εκφράσvεων που υπολογίζουμε μέσvα
σvτον αλγόριθμο. Αυτό πραγματοποιείται με την χρήσvη των εντολών εμφάνισvης.
Αυτές οι εντολές μπορούν είτε να εμφανίζουν το αποτέλεσvμα σvτην καθιερωμένη
έξοδο (οθόνη) είτε σvε κάποιο αρχείο σvτον σvκληρό δίσvκο του υπολογισvτή.
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Παρουσvίασvη αλγορίθμων

Για να μπορέσvουμε να εμφανίσvουμε οπτικά έναν αλγόριθμο μπορούμε να καταφύγουμε σvε διάφορα εργαλεία, όπως αυτά είναι: η ελεύθερη γλώσvσvα, ο ψευδοκώδικας
και τα διαγράμματα ροής.

2.2.1

Ελεύθερη γλώσvσvα

Είναι ο σvυνήθης τρόπος με τον οποίο παρουσvιάζονται τα προβλήματα σvε βιβλία
προγραμματισvμού. Ωσvτόσvο αυτός ο τρόπος εμπεριέχει τον κίνδυνο της ασvάφειας
και του αποπροσvανατολισvμού του προγραμματισvτή. Χρησvιμοποιείται σvυνήθως σvαν
ο πρώτος τρόπος να παρουσvιάσvει κάποιος ένα πρόβλημα και σvτην σvυνέχεια χρησvιμοποιείται κάποια άλλη τεχνική, όπως διάγραμμα ροής ή ψευδοκώδικας για την
καλύτερη αναπαράσvτασvη του προβλήματος. Για παράδειγμα έσvτω το εξής πρόβλημα: να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι
να λάβει αρνητικό αριθμό και σvτο τέλος θα εμφανίζει το άθροισvμα των αριιθμών
που διάβασvε. Σε ελεύθερη γλώσvσvα θα γράφαμε: θέσvε Σ σvε 0, διάβασvε Ν και αν ο
αριθμός είναι αρνητικός σvταμάτα, αλλιώς: πρόσvθεσvε τον Ν σvτο Σ και διάβασvε τον
επόμενο Ν μέχρι αυτός να γίνει αρνητικός. Στο τέλος ο αλγόριθμος θα εμφανίσvει
τον Σ.

2.2.2

Διαγράμματα ροής

Είναι ένας διαγραμματικός τρόπος παρουσvίασvης του αλγορίθμου, όπου διάφορα
μπλοκς σvυνδέονται μεταξύ τους με βέλη που δείχνουν την πορεία εκτέλεσvης του
αλγορίθμου. Τα σvημαντικότερα σvτοιχεία των διαγραμμάτων ροής παρουσvιάζονται
σvτο σvχήμα 2.1. Το σvύμβολο της ΑΡΧΗΣ μπαίνει σvτην εκκίνησvη ενός διαγράμματος ροής και το σvύμβολο του ΤΕΛΟΥΣ φυσvικά όταν τελειώνει ο αλγόριθμος.
Κάθε άλλο σvύμβολο θα μπει ανάμεσvα και όλα τα σvύμβολα σvυνδέονται μεταξύ τους
με βέλη των οποίων οι ακμές δείχνουν την πορεία εκτέλεσvης του αλγορίθμου. Το
σvχήμα ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ χρησvιμοποιείται για την είσvοδο ή για την εμφάνισvη
μεταβλητής. ΄Ενα ολοκληρωμένο παράδειγμα είναι αυτό του προβλήματος της άθροισvης αριθμών που είδαμε σvτην προηγούμενη υποενόητα. Το παράδειγμα αυτό
παρουσvιάζεται σvτο σvχήμα 2.2.

2.2.3

Ψευδοκώδικας

Ο τελευταίος τρόπος εμφάνισvης αλγορίθμων και από τους πιο κοινά χρησvιμοποιούμενους είναι ο ψευδοκώδικας. Είναι πιο κοντά σvε μια τυπική γλώσvσvα προγραμματισvμού από άλλους τρόπους αναπαράσvτασvης, καθώς διαθέτει: απλές εντολές,
επιλογείς, ανακυκλώσvεις, σvυναρτήσvεις κτλ.
2.2.3.1

Απλές πράξεις

΄Ενας αλγόριθμος με την χρήσvη ψευδοκώδικα οριοθετείται πάντα σvτο μπλοκ
Αλγόριθμος ΟΝΟΜΑ
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Σχήμα 2.1: Τα σvημαντικοτερα σvυμβολα των διαγραμματων ροης

Αλγόριθμος 2.1 Υπολογισvμός αθροίσvματος
Αλγόριθμος ΄Αθροισvμα
Διάβασvε Χ
Διάβασvε Υ
Ζ←Χ+Υ
Τύπωσvε Ζ
Τέλος ΄Αθροισvμα
Τέλος ΟΝΟΜΑ
΄Οπου ΟΝΟΜΑ ένα όνομα για τον αλγόριθμο της επιλογής μας, πχ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ. Για να διαβάσvουμε μεταβλητές προφανώς υπάρχει η εντολή
Δίαβασvε ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
και αν θέλουμε να εμφανίσvουμε μια μεταβλητή υπάρχει το αντίσvτοιχο
Τύπωσvε ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
΄Ενα απλό παράδειγμα με την χρήσvη ψευδοκώδικα παρουσvιάζεται σvτον αλγόριθμο
2.1.
2.2.3.2

Επιλογή

Με την χρήσvη της επιλογής μπορούμε να ελέγξουμε την τιμή μιας σvυνθήκης και
ανάλογα με την ισvχή της σvυνθήκης να εκτελεσvτούν μια σvειρά από εντολές. Το
γενικό σvχήμα της εντολής παρουσvιαονται σvτον αλγόριθμο 2.2. Σε αυτό το σvχήμα
αν η σvυνθήκη σvτο Αν ισvχύει, τότε εκτελείται το μπλοκ εντολών Εντολές-1, διαφορετικά εκτελείται το Μπλοκ εντολών Εντολές-2. ΄Ενα παράδειγμα χρήσvης της
επιλογής έχουμε σvτον αλγόριθμο 2.3,όπου δεδομένης μιας ηλικίας ενός ατόμου
αποφασvίζουμε αν είναι ενήλικος ή ανήλικος.
2.2.3.3

Δομές ανακύκλωσvης

Με τον όρο ανακύκλωσvη εννοούμε την επαναληπτική εκτέλεσvη εντολών όσvο ισvχύει
ή μέχρι να ισvχύσvει μια σvυνθήκη. Η πρώτη δομή επανάληψης που θα παρουσvιάσvουμ
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Σχήμα 2.2: Το πρόγραμμα άθροισvης αριθμών με διάγραμμα ροής.

Αλγόριθμος 2.2 Το γενικό σvχήμα της επιλογής
Αν σvυνθήκη Τότε
Εντολές-1
Αλλιώς
Εντολές-2
Τέλος Αν
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Αλγόριθμος 2.3 Πρόγραμμα για την απόφασvη ενηλικίωσvης
Αλγόριθμος Ενηλικίωσvη
Διάβασvε Ηλικία
Αν Ηλικία>=18 Τότε
Τύπωσvε ‘Είσvαι Ενήλικος’
Αλλιώς
Τύπωσvε ‘Είσvαι Ανήλικος’
Τέλος Αν
Τέλος Ενηλικίωσvη
Αλγόριθμος 2.4 Το γενικό σvχήμα της εντολής ΟΣΟ
΄Οσvο σvυνθήκη Επανέλαβε
Εντολές
Τέλος Επανάληψης
είναι η δομή ΄Οσvο που εμφανίζεται σvτον αλγόριθμο 2.4. Σε αυτό το σvχήμα όσvο η
σvυνθήκη είναι αληθής εκτελούνται οι Εντολές. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει
κάποιος τρόπος να αλλάζει η σvυνθήκη προκειμένου η ανακύκλωσvη να μην εκτελείται για πάντα (ατέρμωνας βρόγχος). ΄Ενα παράδειγμα της χρήσvεως αυτού του
σvχήματος έχουμε σvτον αλγόριθμο 2.5 όπου παρουσvιάζεται το πρόβλημα της άθροισvης αριθμών αυτή την φορά με την χρήσvη της ψευδογλώσvσvας. Μια δεύτερη
μορφή ανακύκλωσvης παρουσvιάζεται σvτον αλγόριθμο 2.6 όπου οι εντολές επαναλαμβάνονται μέχρι να ισvχύσvει μια σvυνθήκη. Το τελευταίο σvχήμα επανάληψης που
θα εξετάσvουμε είναι αυτό της εντολής ΓΙΑ όπου οι εντολές πραγματοποιούνται για
ένα σvυγκεκριμένο αριθμό φορών που καθορίζεται από έναν μετρητή. Το γενικό
σvχήμα της εντολής ΓΙΑ παρουσvιάζεται σvτον αλγόριθμο 2.7. ΄Ενα παράδειγμα χρήσvης της εντολής ΓΙΑ έχουμε σvτον αλγόριθμο 2.8 όπου με την χρήσvη της εντολής
αθροίζουμε όλους τους αριθμούς από το 10 μέχρι και το 20.
Αλγόριθμος 2.5 ΄Αθροισvη αριθμών με την χρήσvη ψευδογλώσvσvας
Αλγόριθμος ΄Αθροισvη
Διάβασvε Χ
Σ←0
΄Οσvο Χ>0 Επανέλαβε
Σ←Σ+Χ
Διάβασvε Χ
Τέλος Επανάληψης
Εμφάνισvε Σ
Τέλος ΄Αθροισvη
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Αλγόριθμος 2.6 Γενικό σvχήμα της εντολής Μέχρι
Επανέλαβε
Εντολές
Μέχρις ΄Οτου Συνθήκη
Αλγόριθμος 2.7 Το γενικό σvχήμα της εντολής ΓΙΑ
ΓΙΑ μετρητής από ΤΙΜΗ1 μέχρι ΤΙΜΗ2
Εντολές
Τέλος Επανάληψης

2.3

Ασvκήσvεις

1. Παρουσvιάσvτε σvτην τάξη μια σvειρά από προβλήματα και δώσvτε τις εισvόδους
και εξόδους που διαθέτει ο καθένας από αυτούς.
2. Παρουσvιάσvτε σvτην τάξη μια σvειρά από προβλήμα όπου απαιτείται η χρήσvη
σvταθερών.
3. Παρουσvιάσvτε σvτην τάξη ένα πρόβλημα της αρεσvκείας σvας με την χρήσvη διαγράμματος ροής.
4. Παρουσvιάσvτε σvτην τάξη το προηγούμενο πρόβλημα με την χρήσvη ψευδογλώσvσvας.

Αλγόριθμος 2.8 ΄Αθροισvη αριθμών από το 10 μέχρι και το 20 με την εντολή
ΓΙΑ
Αλγόριθμος ΑΘΡΟΙΣΗ
←0
Για ι από 10 μέχρι 20
←
+ι
Τέλος Επανάληψης
Εμφάνισvε
Τέλος ΑΘΡΟΙΣΗ

sum
sum sum
sum

