
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

Οπιζμόρ: Αιγόξηζκνο είλαη κηα 

πεπεξαζκέλε ζεηξά ελεξγεηώλ, απζηεξά 

θαζνξηζκέλσλ θαη εθηειέζηκσλ ζε 

πεπεξαζκέλν ρξόλν, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 

επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο.



Κπιηήπια

Σα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

θάζε αιγόξηζκνο είλαη:

● Είζοδορ (input)

● Έξοδορ (output)

● Καθοπιζηικόηηηα (definiteness)

● Πεπαηόηηηα (finiteness)

● Αποηελεζμαηικόηα (effectiveness)



Είζοδορ

(input)

Κακία, κία ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο 
δεδνκέλσλ πξέπεη λα δίλνληαη σο είζνδνη 

ζηνλ αιγόξηζκν.

Η πεξίπησζε πνπ δελ δίλνληαη ηηκέο 
δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη, όηαλ ν αιγόξηζκνο 

δεκηνπξγεί θαη επεμεξγάδεηαη θάπνηεο 
πξσηνγελείο ηηκέο κε ηε βνήζεηα 

ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο ηπραίσλ 
αξηζκώλ ή κε ηε βνήζεηα άιισλ απιώλ 

εληνιώλ. 



Έξοδορ

(output)

Ο αιγόξηζκνο πξέπεη λα δεκηνπξγεί 

ηνπιάρηζηνλ κία ηηκή δεδνκέλσλ σο 

απνηέιεζκα πξνο ην ρξήζηε ή πξνο έλαλ 

αιιν αιγόξηζκν.



Καθοπιζηικόηηηα

(definiteness)

Κάζε εληνιή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ρσξίο 

θακία ακθηβνιία γηα ηνλ ηξόπν 

εθηέιεζήο ηεο.

Λόγνπ ράξηλ, κία εληνιή δηαίξεζεο πξέπεη 

λα ζεσξεί θαη ηελ πεξίπησζε, όπνπ ν 

δηαηξέηεο ιακβάλεη κεδεληθή ηηκή. 



Πεπαηόηηηα

(finiteness)

Ο αιγόξηζκνο λα ηειεηώλεη κεηά από 

πεπεξαζκέλα βήκαηα εθηέιεζεο ησλ 

εληνιώλ ηνπ. 

Μία δηαδηθαζία πνπ δελ ηειεηώλεη κεηά από 

έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό βεκάησλ δελ 

απνηειεί αιγόξηζκν, αιιά ιέγεηαη απιά 

ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία (computational 

procedure).



Αποηελεζμαηικόηηηα

(effectiveness)

Κάζε κεκνλσκέλε εληνιή ηνπ αιγνξίζκνπ 

λα είλαη απιή. Απηό ζεκαίλεη όηη κία εληνιή 

δελ αξθεί λα έρεη νξηζζεί, αιιά πξέπεη λα 

είλαη θαη εθηειέζηκε. 



Πεπιγπαθή κι αναπαπάζηαζη 

αλγοπίθμυν

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη 

αλαπαξάζηαζεο ελόο αιγνξίζκνπ, όπσο 

κε:

● Ελεύθεπο κείμενο (free text)

● Διαγπαμμαηικέρ ηεσνικέρ

(diagramming techniques)

● Φςζική γλώζζα καηά βήμαηα

(natural language)

● Κυδικοποίηζη (coding)



Ελεύθεπο κείμενο

(free text)

Απνηειεί ηνλ πην αλεπεμέξγαζην θαη 

αδόκεην ηξόπν παξνπζίαζεο αιγνξίζκνπ. 

Έηζη εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν όηη κπνξεί 

εύθνια λα νδεγήζεη ζε κε εθηειέζηκε 

κνξθή παξαβηάδνληαο ην ηειεπηαίν 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ αιγνξίζκσλ, δειαδή 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα.



Διαγπαμμαηικέρ ηεσνικέρ

(diagramming techniques)

πληζηνύλ έλα γξαθηθό ηξόπν 
παξνπζίαζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. Από ηηο 
δηάθνξεο δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο πνπ 
έρνπλ επηλνεζεί, ε πην παιηά θαη ε πην 

γλσζηή ίζσο, είλαη ην διάγπαμμα ποήρ
(flow chart). 

Ωζηόζν ε ρξήζε δηαγξακκάησλ ξνήο γηα 
ηελ παξνπζίαζε αιγνξίζκσλ δελ απνηειεί 

ηελ θαιύηεξε ιύζε, γη' απηό θαη 
εκθαλίδνληαη όιν θαη ζπαληόηεξα ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ζηελ πξάμε. 



Φςζική γλώζζα καηά βήμαηα

(natural language)

ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη πξνζνρή,

γηαηί κπνξεί λα παξαβηαζζεί ην ηξίην 

βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ελόο αιγνξίζκνπ, 

όπσο πξνζδηνξίζζεθε πξνεγνπκέλσο, 

δειαδή ην θξηηήξην ηνπ θαζνξηζκνύ.



Κυδικοποίηζη

(coding)

Έλα πξόγξακκα γξακκέλν είηε ζε κία 

ςεπδνγιώζζα, είηε ζε θάπνηα γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ όηαλ εθηειεζηεί ζα 

δώζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ 

αιγόξηζκν.



Διαγπάμμαηα ποήρ

(flow charts)

Έλα δηάγξακκα ξνήο απνηειείηαη από έλα 

ζύλνιν γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, όπνπ ην 

θαζέλα δειώλεη κία ζπγθεθξηκέλε

ελέξγεηα ή ιεηηνπξγία.

Σα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ελώλνληαη κεηαμύ 

ηνπο κε βέιε, πνπ δειώλνπλ ηε ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηώλ απηώλ. 



ύμβολα Διαγπαμμάηυν 

Ροήρ
Σα θπξηόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελα γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη ηα 

εμήο:

✓ έλλειτη, πνπ δειώλεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θάζε 

αιγνξίζκνπ,

✓ πόμβορ, πνπ δειώλεη κία εξώηεζε κε δύν ή πεξηζζόηεξεο 

εμόδνπο γηα απάληεζε,

✓ οπθογώνιο, πνπ δειώλεη ηελ εθηέιεζε κίαο ή 

πεξηζζόηεξσλ πξάμεσλ, θαη

✓ πλάγιο παπαλληλόγπαμμο, πνπ δειώλεη είζνδν ή έμνδν 

ζηνηρείσλ.

Πνιιέο θνξέο ην ζρήκα απηό κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεηαη θαη ην είδνο ηεο ζπζθεπήο απ' 

όπνπ γίλεηαη ε είζνδνο ή ε έμνδνο.



ύμβολα Διαγπαμμάηυν 

Ροήρ



Παπάδειγμα αλγόπιθμος 

ςλοποιημένος με διάγπαμμα ποήρ

Σν δηπιαλό δηάγξακκα 

ξνήο πινπνηεί 

αιγόξηζκν πνπ 

δηαβάδεη δύν αξηζκνύο: 

a θαη b,

ηνπο αζξνίδεη θαη 

ηππώλεη (π.ρ. ζηελ 

νζόλε) ην άζξνηζκά 

ηνπο c.
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